Városi hidroinformatika,
hidroinformatika, paradigmaváltás a szenny
szenny-- és csapadékvízcsapadékvízgazdálkodásban

Urban Water Expert projekt

Klímaváltozás
•Csapadék évszakos megoszlása módosul – téli félév
csapadékosabbá válása
•Növekszik az extrém csapadékesemények elıfordulásának
gyakorisága
•Hımérsékleti szélsıségek gyakoriságának növekedése – nyári
idıszakban egyre több, aszályos idıszak

Rendszerszemlélet
Kölcsönhatásaiban kezeli a vízelvezetés összes elemét és folyamatát.
Integrált megoldások célszerősége és szükségessége vált
nyilvánvalóvá, melyek egyszerre alkalmas a városi agglomerációk
állandó fejlıdésébıl származó igények és a szigorodó
környezetvédelmi (vízminıségvédelmi) elıírásoknak a kielégítésére.

Urbanizáció
•Burkolt felületek arányának növekedése
•Szennyezıanyagok mennyiségének növekedése és
összetételének megváltozása

Városi hidroinformatika
Csapadékvízgazdálkodás vagy -elvezetés?
A gazdálkodás lényege: A települések területén jelentkezı csapadékvíz
elvezetés és helyben tartás (hasznosítás-hasznosulás) ésszerő és célszerő
arányainak meghatározása.

Szennyvízcsatornázás és -gazdálkodás

Az információs és kommunikációs technológiák, a hidrológiai-hidraulikai és
vízminıségmodellezés tudományának együttes alkalmazása.
Alkalmazási terület
Túlterhelt szakaszok átépítési igényei és az elöntési területek meghatározása;
Záporkiömlık által okozott szennyezıhatás csökkentése; Csatorna
rendszerelemeinek (tározók, beszivárogtató tározók és csatornák) optimális
elhelyezése és mérete; Reális tartózkodási idı meghatározása; Infiltrációs
hálózati terhelés számítása

Azokon a településeken, ahol a hagyományos csatornázási megoldások
nem fenntarthatók, új csatornázási módszerek és a szennyvizek víz- és
tápanyagtartalmának közvetlen hasznosítására, fenntartható megoldások
kialakítására nyílik lehetıség

Az alkalmazás jelenlegi korlátjai
Ismerethiány; Kedvezıtlen jogszabályi környezet a döntéshozó
önkormányzatoknál az új technológia alkalmazásával nyerhetı elınyökrıl;
Mőszaki szabályozás elmaradottsága; Alkalmazni képes tervezık csekély
száma; Források és az üzemeltetıi érdekek felismerésének hiánya

Hiányok megszüntetésére tett lépések: továbbképzési programok
A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszéke irányításával és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium felügyelete alatt álló Tempus Közalapítvány ellenırzésével folyó program, amit az „Egész életen át tartó tanulás” Leonardo da Vinci
programján belül az Innovációtranszfer pályázat típusban nyert el a Tanszék.
Az UWEX (Urban Water Expert) program célja a városi hidroinformatika elméleti és gyakorlati tapasztalatainak átadása országszerte
szervezendı, ingyenes továbbképzı tanfolyamokon a hazai tervezık és üzemeltetık számára, továbbá az önkormányzatok tájékoztatása az új
technológia alkalmazási lehetıségeirıl, azok gyakorlati alkalmazási igényének felkeltése céljából.
A jelenlegi elıkészítı fázisban az innovációs ismereteket átadó partner DHI Water Environmental & Health (Prága), tart a hazai és a bolgár
tanfolyamvezetıknek tréningeket. A magyarországi, gyakorlatorientált tanfolyamok 2011-ben indulnak.
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