Szolgáltatás – 2. kompetencia
Információs szöveg és munkalap gyerekeknek

Hogyan kerül az ivóvíz a vezetékbe?

1. Hogyan lesz a vízbıl ivóvíz?

Az esı, hó, jég emberi fogyasztásra alkalmatlan, mert cseppecskéi már a levegıtıl is bepiszkolódnak.
Ha az ember tiszta vízre vágyik, akkor azt a föld mélyébıl kell felhoznia.
Az ember kutakat épít, hogy a föld mélyébıl a vizet a felszínre hozza. De a parkokban, falvakban
látható utcai kutakra gondoljatok! Az ember csuda érdekes gépekkel nagy-nagy lyukakat fúr a földbe, s
hosszú csövet dug bele. A csı nyílásain a vízcseppek betolakszanak, az ember pedig pumpák
segítségével felhozza, és a vízmővekbe tereli ıket. Ez nagyon drága eljárás és e mellett kénytelenek
vagyunk felhasználni a patakok, folyók, tavak vizét is.
A vizet kétféleképpen lehet megtisztítani. Az egyik módja, amit tulajdonképpen a természet végez el az,
hogy amikor a víz több kavics és homokrétegen keresztül halad a mélyben, ezekben a kavics és
homokszemcsékben a szennyezıdések megakadnak. Így a víz már a mélyben megtisztul.
A másik út, amikor a kutakból kinyert vizet a víztisztító mőbe vezetik, ahol mesterségesen készített
szőrök szőrik ki a vízbıl a szennyezıdéseket, természetesen itt is több lépcsıben. A víz tisztaságát
szakemberek laboratóriumokban vizsgálják és csak a megfelelı tisztaságú vizet engedik az ivóvíz
vezetékekbe.
Forrás: Fıvárosi Vízmővek honlapja = http://www.vizmuvek.hu/pages.php?p=5_1_4

2.
Az alábbi rajz megmutatja, hogy hogyan tisztítja meg a vízmő a talajvizet, és hogyan jut el a víz a
háztartásokba.
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Forrás: http://www.wasser-macht-schule.com/fileadmin/pdf/kvsek2_versorgung.pdf

Feladat:
Kék ceruzával jelöljétek meg a víz útját az esıfelhıtıl a háztartásban található vízcsapig!

Csatlakozás

3. Hogyan jut el hozzánk a víz?
Ha találkozni szeretnétek a megtisztított vízcseppekkel, akkor elég, ha kinyitjátok a vízcsapot. De
hogyan jut el a kutaktól a víz a lakásunkba?
A megtisztított víz egy csırendszerbe, csıhálózatba kerül. A csövek behálózzák azt a területet, melyet
ivóvízzel ellátunk. Keresztezik egymást, és ahol összeérnek, ott kis kapuk vannak, melyeket
távirányítással lehet nyitni és zárni, ezzel szabályozva, hogy merre folyjék a víz.
A megtisztított víz nem rögtön a lakásokba kerül, hanem a csövek hatalmas medencékbe szállítják és
győjtik össze. A medencékbıl pedig szintén távirányítással újabb csıvel szállítják az ivóvizet a
lakásainkba. A medencékre azért van szükség, hogy egyrészt mindenhova, egységesen lehessen
elosztani a vizet, másrészt pedig, hogy ezekben mindig van tartalék víz arra az esetre, ha nagy
szárazság vagy valamilyen más akadály lenne a víztermelésben. A víztornyok abban segítenek, hogy a
magas házakban is mindig legyen víz, valamint a víztornyokban is mindig van tartalék víz szükség
esetére. A víztornyokból és medencékbıl a víz újabb csöveken keresztül pedig eljut most már a
rendeltetési helyére, a lakásokba.

Forrás: Fıvárosi Vízmővek honlapja = http://www.vizmuvek.hu/pages.php?p=5_1_5

