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... a fenntarthatóság felé
Lépések...Környezetvédelem

Csapadékvíz olajmentesítése új, hatékony technikával

A nagy járműforgalomnak kitett területeken a csapadékvíz esetenként jelentős mennyiségű 
olajszennyezést mos az útfelületről a csatornába. Az olajosan szennyezett csapadékvíz 

megtisztítására már új, hatékony technika működik a hazai csatornázási rendszerekben.

Régen beivódott és igen nehezen módosul a 
szakmai köztudatban az, hogy a vízben lévő 
olaj eltávolítására a gravitációs olajfogó az 
egyedüli megoldás, ezért nagyméretű, drága 
olajfogó műtárgyak jelennek meg a gyárud-
varokon, autóparkolókban, közutak mentén  
az alig szennyezett csapadékvíz megtisztítá-
sa végett.

Az olajfogó statikus, lassú rendszer, a di-
namikus terhelések hatékony kezelésére al-
kalmatlan. Elvi alapja a fajsúlykülönbség: az 
olaj könnyebb a víznél, tehát úszik a tetején.  
Ez a megfigyelés kizárólag az álló, hosszabb 
ideje nyugalomban lévő rendszerekre igaz!  
Ha a rendszerben bármilyen kis mozgás van, 
akkor a víz és az olaj közötti rendkívül csekély 
fajsúlykülönbség a felúszáshoz nem elegen-
dő, és a víz egyszerűen magával sodorja a 
már korábban kivált olajat is. Optimális mű-
ködéséhez az olajfogó folyamatos és egyen-
letes terhelést kíván – mind hidraulikailag, 
mind a szennyező koncentrációját tekintve. 
Ha kiszárad, akkor a működésében meghatá-
rozó vízzár eltűnik, és a bennrekedt vagy 
újonnan érkező olajos szennyezés a 
merülőfal alatt akadálytalanul továbbjut. 
Amikor viszont egy-egy különösen heves zá-
por esetén hirtelen túltelik, akkor a víz magá-
val sodorhatja a kivált olajat.

A csapadékvíz tisztítására ezek a hagyo-
mányos rendszerek igen nehézkesen alkal-
mazhatók. Az időjárás adta terhelés rendkívül 
ingadozó: a heves zápor ugyanúgy előfordul-
hat, mint a több hétig vagy akár hónapokig 
tartó aszály – az utóbbi időkben mindkét 
végletre egyre több példa adódik.  Ugyanúgy 
kiszámíthatatlan az olajos szennyezés mérté-
ke is: a vízfelületen éppen csak szivárványozó 
cseppektől a balesetek alkalmával kikerülő 
nagy mennyiségű üzemanyagig.

Lássuk be, a csapadékvíz-tisztítás, a „sok 
vízben kevés olaj” probléma a felúsztatásos 
elven működő olajfogó műtárgyakkal nem 
oldható meg, és az egyre szigorúbb határér-
tékek sem tarthatók. Az elérhető legjobb 
határérték ezekkel a berendezésekkel > 5 
mg/liter. 

Az ennél alacsonyabb értékek teljesítésé-
hez új műszaki megoldás kell. A szelektív szű-
rés lelke a speciális hidrofób és oleofil szűrő-
réteg. Áramlás közben az olaj beszívódik a 
szűrőrétegbe, ott megkötődik, míg a víz aka-
dálytalanul továbbfolyik.  

A szelektív szűrés nem kíván nagy mére-
teket: a működéséhez szükséges nagy felület 
a mikroszálas szelektív szűrőbetétben ren-
delkezésre áll. 

A szelektív szűrés dinamikusan terhelhe-
tő, jól tűri az időjárás szeszélyeit: nem befo-
lyásolja, ha hetekig egy csepp eső sem éri, de 
a heves záporoknak is képes megfelelni.  
Ugyanúgy a szennyezés széles tartományá-
ban használható a csak szivárványozó né-
hány olajcsepptől a súlyos balesetek során 
kikerülő literekig. A szűrőberendezés a rajta 
áthaladó vizet a legszigorúbb, < 2 mg/liter 
élővízi határérték alá tisztítja meg.

A víznyelőbe helyezett olajkiszűrő rendkí-
vül nagy vízhozamú zápor esetén is optimáli-
san működik: a kezdetben bemosott olajos 
szennyezést a szűrő felfogja, míg a későbbi-
ekben érkező, nagy mennyiségű, már tiszta 
esővíz a szűrőréteg fölötti záportúlfolyón át 

szabadon átbukhat, így az olajkiszűrő az 
áramlást nem torlasztja vissza.

A csapadékvíz-olajkiszűrő a víznyelőkbe 
helyezve megköti a csapadékvízbe került 
olajat, szénhidrogéneket és a víztől elkülönü-
lő egyéb szerves folyadékokat. Alkalmas a 
gépjárművekből elcsepegő olaj megkötésé-
re, és kapacitásának mértékéig vészhelyzet 
esetén is biztonságot nyújt. Ideális megoldás 
az időjárás következtében szélsőségesen in-
gadozó hidraulikai terhelés, illetve a szeny-
nyezettség változó mértéke esetén is.  A csa-
padékvíz-olajkiszűrő alkalmazásával kivált-
hatók a költséges olajfogók. Használatával a 
víz olajtartalma biztonsággal a határérték 
alatt tartható. Beépítését a nagy járműforga-
lomnak kitett helyekre javasoljuk.  Akár meg-
lévő víznyelőkbe, bármilyen méretű és for-
májú víznyelő rács alá is beépíthető az akna 
átépítése nélkül.

A berendezés a szelektív szűrés elve alap-
ján működik. Az eljárás lelke a speciális 
olajszelektív szűrőbetét. Mikroszálas polipro-
pilén alapanyaga rendkívül finom szerkeze-
tű, amely nagy felületet, ezáltal nagy ad-
szorpciós kapacitást eredményez: az anyag a 
saját tömegének 10-15-szörösét képes ma-
gába szívni! Legfontosabb jellegzetessége a 
szelektivitás: hidrofób és oleofil, azaz a vízzel 
nem, csak az olajjal nedvesedik. E tulajdonsá-
ga által válik lehetővé a fázisszétválasztás, a 
poláros folyadékból az apoláros folyadék ki-
szűrése.

A szűrő közepébe érkező szennyezett víz 
a köpenytérben lévő szűrőbetéten átszivá-
rogva olajtartalmától megszabadul, és sza-
badon távozik. A csapadékkal behordott hul-
ladék a belső kosár szennyfogó terében gyű-
lik. A szennyfogó tér és a szűrőbetét telített-
ségét évente legalább kétszer, rendkívüli 
esemény után viszont azonnal ellenőrizni 
kell, és ha szükséges ki kell takarítani, a telítő-
dött betétet ki kell cserélni. 

A szűrő élettartama hosszú, a rajta áthala-
dó víz olajtartalmától függően több év is le-
het. Telítődés esetén a szűrőbetét egyszerű-
en cserélhető, a keletkezett kis mennyiségű 
olajos hulladék égetéssel ártalmatlanítható.

A műszaki fejlesztés eredményeképp a 3, 
6, 9, 12, sőt 24 liter/sec-os berendezések is 
rendelkezésre állnak. 
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