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KKK II. főirány küldetése
A Nyugat-magyarországi Egyetem kutatási erőforrásainak, kompetenciáinak
hatékony, céltudatos felhasználásával segítse a partner vállalatokat az innovációs
és K+F tevékenységük gazdasági, piaci eredményességének növelésében.
Vállalati partnerek

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
PANNONVÍZ Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt.
STAR HOLDING Vagyonkezelő, Befektetési Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
FRUIT ENERGY Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó Kft.
Ebédfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
UNI-MANAGEMENT Innováció Kutató-fejlesztő, Tanácsadó és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

KKK II. főirány célja
•

vállalati problémák megoldása kutatás-fejlesztési projektek
segítségével

•

kapcsolatépítés a tudományos, kutatási szféra és a vállalkozások
fejlesztői, felhasználó szervezetei közötti

•

innovációmenedzsment modellek, módszertanok
kidolgozása átfogó kutatási programok keretében, technológiai
transzfer szolgáltatások kialakítása

•

hozzájárulás a régió terület- és gazdaságfejlesztési
stratégiáinak korszerűsítéséhez, realizálásához, beleértve a
közszféra által kezdeményezett fejlesztési programok előkészítését

•

KKV-k versenyképességének javítása

•

spin-off vállalkozási lehetőségek kialakítása

•

tudományos kutatási, módszertani eredmények beépítése PhD.
programokba, kutatásokba és BSc., MSc. és posztgraduális
oktatási kurzusokba

KKK II. főirány alprojektjei
Csurgalékvíz-tisztítás

Komposztálás

Csatorna monitoring

Járatszervezés

Csurgalékvíz tisztítás
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Korábbi KKK időszakban kialakított saját természet-közeli csurgalékvíz tisztító
kísérleti telepen:
- vizsgálatokat végeztünk mind a 4 komponensre (csurgalékvíz, talajvíz,
talaj, növény), a folyamatok pontos feltárása, illetve a környezetre gyakorolt
hatások megismerése végett
- karbantartás során kikerült biomasszát előkészítettük az energetikai
vizsgálatokhoz (pelletálási kísérletekhez) illetve egy részét komposztáltuk
- próbaüzemi évről zárójelentés készült
- a telepre vízjogi- létesítési engedélyt kívánunk szerezni a technológia
részére és benyújtottuk az eljáráshoz tartozó hiánypótló dokumentációt, hogy
ilyen módon referencia helynek minősüljön a kísérleti terület
- a csurgalékvíz-tisztító működéséhez és monitorozásához a meglévő
hálózatból származó talajvízmintákat, a hulladéklerakó többi kútjával együtt
laboratóriumban folyamatosan vizsgáljuk
- konferencián előadást tartottunk a témával kapcsolatban
- a továbbiakban vízmennyiségi méréseket szeretnénk végezni
- a technológiára szakszerűen használható tervezési-üzemeltetési
szabályzatot kívánunk megalkotni
- a hamarosan befejeződő szabadalmaztatási eljárás eredménye
alapján kívánjuk elterjeszteni a technológiát a hulladéklerakókon

Csurgalékvíz tisztítás
A vízkezelést a hulladéklerakó
saját területén, épített wetlanden, illetve a hozzá kapcsolódó
energiaültetvényen történik.
Ennek során monitorozzuk a
wetland vizét és a hozzá
kapcsolódó energiaültetvény
növényzetét, az ökoszisztéma
egyensúlyát. Ezzel validálva a
tervezett technológiai
paramétereket, és verifikáljuk
ezt a Magyarországon még nem
népszerű innovatív,
ökomérnöki eszközt.

Csatorna monitoring
• Célja: egyrészt a szennyvíz csatornarendszerrel, másrészt a
gyökérzónás szűrőmezőkkel kapcsolatos üzemeltetésifejlesztési tevékenység támogatása, a döntések megalapozása, a
mindennapi üzemvitelhez kötődő mennyiségi és minőségi
adatokkal, elemzésekkel
• Módszere: a mérőberendezések alkalmazásával begyűjtött,
valamint a szennyvíz- és csapadék minták minőségi jellemző
adatainak értékelése
• Aknákban történő érzékelők elhelyezésével
 feltárhatók a csatornahálózatban zajló folyamatok
 megfigyelhetők a hálózat egyes szakaszain fellépő terhelések
nagysága
 monitorozható a szennyvíz minőségében fellépő változás
 felderíthetők a lökés-szerű csapadék- és talajvízterhelések
a szennyvíztisztító telepre érkezés előtt (havária)

Szűrőmező vizsgálatok

Szivárgás (G)

• Szennyvíztisztító harmadik fokozata
• Vízmérleg vizsgálatok
• Tisztítási hatékonyság vizsgálata

• Telepítés lehetőségének vizsgálata
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Komposztálás
•

A környezeti nevelésnek (lakossági szemléletformálásnak) és a
hulladékgazdálkodó szervezeteknek is vannak feladatai a
természeti erőforrások fenntartható használatában.

•

A környezettudatos magatartás kialakítását már gyermekkorban kell
kezdeni, ezért olyan oktatási csomagok kidolgozása a cél, melyek
konkrét tapasztalatszerzés, konkrét tevékenység közben formálják az
ifjúság szemléletét, és elősegítik a környezettudatos viselkedést.

•

Mindezek legalapvetőbb módszere a személyes kontaktus biztosítása
a hulladékgazdálkodással foglalkozó intézmények és a lakosság között,
akció napok, továbbképzések, bemutatóhelyek létrehozásával.

•

Az országban évente keletkező kb. 4,6 millió tonna települési
hulladék 30 %-a biológiailag lebomló szerves anyag, mely
komposztálással hasznosítható. Egy kis odafigyeléssel és munka
mellett a benne rejlő anyag-és energiatartalom hasznosulhat.

•

közreműködtünk a helyi hulladékgazdálkodási céggel környezeti
információs pont kialakításában, létrehozásában.

•

komposzt mintát vizsgáltatunk be értékesítési céllal.

A GoreTM takaróanyag előnyei és
lehetőségei a komposztálásban
Települési zöldhulladék és
szennyvíziszap
komposztálásakor:
• Kisebb szagemisszió és
mikróba-kiszórás,
• kisebb hő- és vízvesztés,
• rövidebb komposztálási idő,
• az oxigén és szén-dioxid
áramlásának biztosítása.
(Megvalósíthatósági tanulmány
a Pannon-Víz ZRt. Győri
telephelyén.)

Járatszervezés
•

STKH-nál elkezdtük a hulladékbegyűjtéssel kapcsolatos bejárási
probléma optimalizálását költséghatékonysági céllal.

•

az új járatlapok szerinti bejárást 2009 októberétől a gyakorlatban is
alkalmazzák.

•

cél: további fejlesztés a hulladékgyűjtő járatok monitorozásában
(digitális járatlapok kezelése az autókban elhelyezett monitoron)

•

gázfutár szolgáltatást végző partner cégnél helyzetfeltárást,
elemzést követően új optimalizálási logisztikai módszert fejlesztettünk
ki a mobil gáztöltő hálózat káros anyag kibocsátásának
minimalizálása és az útvonalak költséghatékonyabbá tétele céljából.

•

ugyanezt a módszert alkalmaztuk a bioalapanyagok
gyűjtőjáratainak racionalizálásánál is.

•

elvégeztük az üzemi konyhák ételhulladék gazdálkodási
folyamatainak racionalizálását a keletkező hulladékok
kezelési költségének csökkentésére.

Mikrobiális oltóanyag hatása a települési szilárd
hulladék szervesanyag-tartalmára
•

A kutatás során azt tanulmányoztuk, hogy egy újonnan kifejlesztett
mikrobiális oltóanyaggal mesterségesen fel lehet-e gyorsítani a
települési szilárd hulladék biológiai stabilizálódását.
– Terepi vizsgálatok
• Hulladék begyűjtése (Tatabánya, közeli falvak), előkészítése, két részre
osztása és az egyik rész beoltása (kontroll és kezelt prizma)
• Vizsgált
paraméterek:
térfogatváltozás,
hőmérsékletváltozás,
fertőzőképesség, izzítási veszteség, TN-, TOC tartalom, C/N arány, pH,
KOI, BOI, Dewar teszt, légzés intenzitás
– Laboratóriumi vizsgálatok
• NymE EMK Kémia Tanszéken
• Kontroll és kezelt prizmából származó minták tanulmányozása
• Mintaelőkészítés (válogatás, aprítás, szitálás)
• Vizsgált paraméterek: nedvességtartalom, hamutartalom, pH, illó
szervessav-tartalom, elektromos vezetőképesség, fémtartalom, TC-,
TN-, TOC tartalom, C/N arány
• A terepi kísérlet végén a prizmákból származó újabb minták analízise
és a laboratóriumi mintákkal történő összehasonlítása

Mikrobiális oltóanyag hatása a települési szilárd
hulladék szervesanyag-tartalmára
• Eredményekből levonható következtetések:
– Az oltóanyag rövidebb idő alatt és hatékonyabban tette
lehetővé a szerves anyag lebontását, a hulladék
stabilizálódását.
– A laboratóriumi és a prizmás kísérletből származó
eredmények összehasonlíthatók, azaz laboratóriumban is
nyomon követhetők ezek a biológiai folyamatok.
• Közeljövőben további kísérletek várhatók az oltóanyag
hatékonyságának megállapítására.

II. Főirány jövőbeni tervei
HEALTH
PROJECT

Az erőforrás-menedzsment modul keretén belül a veszélyes és nem
veszélyes kórházi hulladék mennyiségének és a vezetékes víz
használatának csökkentését, illetve az újrahasznosítható hulladék
mennyiségének növelését tűztük ki célul.
A modul intézményi erőforrás-gazdálkodásra vonatkozó egyedi elemzései
– úgymint tényelemzés és input-output elemzés – jelentik a
hulladékgazdálkodás hosszú távú optimalizálására irányuló koncepciók és
intézkedések alapjait. A munka eredményeként olyan testre szabott
javaslatcsomagok kerülnek kidolgozásra, melyek a
gazdaságosság szempontjait figyelembe véve
igyekeznek csökkenteni a kórházak környezetterhelését.

Köszönöm a figyelmet!
Kosztka László
főirányvezető
NYME Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.
Email: kosztkal@t-email.hu

