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Bevezetés 

Kedves Tanuló! 

Kitartásához és szorgalmához gratulálunk! Ön már elsajátította a legfontosabb alapozó ismereteket, így tovább 

haladhat az összefüggések megértésében. Ne riadjon meg, hogy ismét a kémia kerül terítékre, mert a Vízkémia 

II. c. tantárgy már nem az a klasszikus kémia, amivel ijesztgetni szokás a diákokat. Ez a tantárgy annál sokkal 

érdekesebb! Lesznek benne régóta ismert tananyagok, azokat rendszerbe foglaljuk, találkozhat újdonságokkal, 

ezek könnyen megérthetők, és olyan szakmai ismeretek is előkerülnek, amelyek abban segítik, hogy kiválóan 

felkészült szennyvíztechnológussá váljék. 

Nem elég tudni azt, hogy mit kell tenni, érteni is kell, hogy miért tesszük. Jó lenne, ha a hétköznapi ember is 

járatosabb lenne a „vízkémiában”, mert az emberi felelőtlenség és nem tudás a legártalmasabb a 

környezetünkre. Amikor megnyitjuk a vízcsapot, lelki szemeink előtt esetleg a pörgő vízóra jelenik meg. Nem is 

gondolunk arra, a víz mekkora utat tett már meg, mennyi ember találkozott és dolgozott vele, mi lesz a sorsa a 

csatorna után? Ezzel a tananyaggal a környezeti szempontú, tudatos vízhasználatra is szeretnénk ráirányítani a 

figyelmét. A vízhasználat nem egyenlő a „vízdíjjal”, a vízminőség egyre inkább életminőség is. 

A tananyagban szinte kizárólagosan a víz minőségi kérdéseivel foglalkozunk, mennyiségi kérdések csak a 

vízhasználat kapcsán jönnek szóba. Számítási feladatokkal sem kell gyötrődnie, de ha számadatokkal találkozik 

(pl. koncentráció), annak tartalmával jó tisztában lenni. Ezért az ismétlés sohasem késő. 

A tantárgy abban segíti Önt, hogy megtanulja a Szennyvíztechnológus képzéshez kötődő legfontosabb 

vízkémiai alapismerteket. Ezen belül: 

• lássa a víz körforgását, ismerje az előfordulási formákat, 

• tájékozott legyen a vízigények alakulásában, 

• megismerje a hazai készleteket és a vízhasználat sajátosságait, 

• értse a vízminőség fogalmát, 

• megismerje a természetes vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, 

• tudjon különbséget tenni a természetes összetevők és a szennyező anyagok között, 

• legyen tisztában a lehetséges szennyezési folyamatokkal, 

• találkozzon a vízkezelő, víztisztító eljárásokkal, 

• tudja a mintavételezés szabályait, 

• megismerje a legfontosabb vízminőség javító módszereket! 

A tanulási egységek végén önellenőrző kérdéseket vagy feladatokat talál, ezáltal könnyen ellenőrizheti a 

felkészülés színvonalát. Ha úgy látja, hogy a kérdések megválaszolásában nem kellően magabiztos és a 60 %-os 

szintet megnyugtatóan nem érte el, a tananyag tisztázására érdemes még több időt fordítania. Ekkor a lecke 

elejétől kezdve célszerű ismételten, még alaposabban tanulmányozni az anyagot. A gyakori ismétlés később 

hasznára válhat! 

Jó munkát kíván a Szerző! 
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I. témakör. Általános vízkémiai 
alapismeretek 

Bevezetés 

A Vízkémia II. c. tantárgy a Szennyvíztechnológus képzésben kizárólagosan a vízhez kapcsolható kémiai 

ismeretek megszerzését, rendszerezését szolgálja. Három nagy témakörben dolgozza fel azt a tananyagot, amely 

Önnek a környezeti szempontú látásmódját megalapozhatja. Az I. témakörben az általános vízkémiai 

alapismereteket és összefüggéseket mutatjuk be. A II. témakör a vizek tulajdonságaival, a vízminőségi 

mutatókkal foglalkozik. A III. témakörben a minőségjavítás módszerei kerülnek áttekintésre. 

Ebben a témakörben találkozhat a víz körforgásával, ami a folytonos megújulást teszi lehetővé. Megismeri a 

legfontosabb víztípusokat, így könnyen megértheti az egyes vízformáknak az eltérő szennyezési kockázatát. A 

használat közben a víz nem „fogy el”, de a folytonos természetes és emberi kölcsönhatások az összetételén 

lenyomatot hagynak. Minél nagyobb a használat, annál változatosabb és nagyobb koncentrációjú idegen 

anyagok jelennek meg benne. Ahhoz, hogy a víz összetételét megismerhessük, mintát kell venni belőle. Az I. 

témakörben a mintázás szabályait is megismerheti. 

Jó tanulást! 

Követelmény: 

• legyen tisztában a körforgás jelentőségével, 

• lássa világosan az ember szerepét a vízminőség változásában, 

• ismerje az elérhető víztípusokat, azok eltérő szennyezési kockázatát, 

• találkozzon az országos vízmérleggel, a hazai felhasználás sajátságaival, 

• tanulja meg a mintavételezés szempontjait, 

• ismerje a mintázási és mintakezelési módszereket, 

• találkozzon a mintavételezés eszközeivel! 
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1. fejezet - Örök körforgásban 

Bevezetés 

A civilizációs fejlődés következtében általános jelenség a természetes vízforrások elszennyeződése. A 

szennyezést legfőképpen emberi tevékenység okozza. A vízforrások minőségét a környezeti hatások 

folyamatosan változtatják, de szerencsére van mód a megújulásra, ami a víz körforgásának köszönhető. 

Ebben a tananyagban a hidrológiai ciklus legfontosabb folyamatait rendszerezi, a különböző vízformák 

kialakulását tekinti át, valamint a lényeges előfordulási formák mennyiségi arányairól is képet alkot. 

Követelmény: 

• ismerje fel, miért fontos a víz minősége szempontjából a körforgás, 

• legyen tisztában a körforgás legfontosabb természetes folyamataival, 

• értse, hogy a körforgásban a víz mennyisége állandó, de a minősége folyton változik, 

• tudja összefoglalni és példákon keresztül bemutatni az ember szerepét a vízminőség megváltozásában. 

A víz természetes körforgása 

A víz körforgása, szaknyelven hidrológiai folyamata vagy ciklusa bolygónkon földtörténeti értelemben is igen 

régi jelenség. A ciklusban a víz állandó és folyamatos körforgásban van (cirkuláció) a légkör (atmoszféra), a 

kőzetöv (litoszféra) és a vízöv (hidroszféra) között. Mindeközben folyamatosan megújul, megtisztul, alkalmassá 

válik az újabb használatra. 

(A folyékony halmazállapotú víz évmilliárdokkal ezelőtt, az ősidőkben jelent meg, amikor az izzó földgolyó a 

kritikus hőmérséklet alá hűlt. A légkör gázai lecsapódtak, a vízgőz is kondenzálódott, és valószínűleg erősen sós 

csapadékként hullott a Földre. Mai ismereteinkkel szinte lehetetlen elképzelni ezt a csupasz, sziklás földfelszínre 

hulló, kitartó, heves zivatart. A lefolyó víz a lehűléskor keletkezett barázdákon keresztülfolyva mélyedésekben, 

medencékben gyülekezett össze. Így jöttek létre az első folyók és tengerek. Keletkezésükkel egy időben 

megkezdődött a víz körforgása, amely a Föld legnagyobb, napenergiával működtetett desztillációs folyamata.) 

A körforgás rendkívül leegyszerűsítve párolgásból, csapadékképződésből, lefolyásból és beszivárgásból áll. 
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1. ábra: A hidrológiai ciklus legfontosabb elemei. 

http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmfuzet5/karmfuz5-1.htm 

Párolgás 

A körforgás fontos láncszeme a párolgás. A víz az atmoszférába a talajnedvesség, a tengerek, tavak és folyók, 

továbbá a vegetáció párologtatása, az élőlények légzése során kerül. Az elpárolgott víz e folyamatok során vagy 

közvetlenül ott hullik vissza, ahol a párolgás lejátszódott, vagy - a légmozgások függvényében - attól esetleg 

több ezer kilométer távolságban. A víz átlagos tartózkodási ideje a légkörben számítások szerint 9-10 nap. Az 

atmoszféra 13000 km3-re rúgó nedvességtartalma mindössze 0,001 %-a Földünk összvíz térfogatának. Ez a kis 

mennyiség rendkívül fontos szerephez jut a vízkörforgalomban. Tehát a párolgás adódik: 

http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmfuzet5/karmfuz5-1.htm
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Csapadék 

Az atmoszférából a víz a csapadékképződéssel (eső, jég, hó) távozik. A csapadék egy része a légkörbe azonnal 

visszakerül, más része táplálja a talajfelszín, így a folyók, tavak és óceánok vizét, valamint a felszín alatti 

vízvezető rétegeket is. A víznek csak kis része az, ami az élő szervezetekbe kerül. A párolgás és lecsapódás 

globális méretekben kiegyenlíti egymást. Kisebb körforgás már a párolgás és a csapadék váltakozásában is 

felismerhető. Ahol a párolgás a lehullott csapadékot azonnal felemészti, nem alakulnak ki vízfolyások. A forró 

sivatagokat öntöző, ritka, heves felhőszakadások vize azonnal el is párolog. Ez azt bizonyítja, hogy a körforgás 

a felszínen lefolyó vizek nélkül is végbemegy. Párolgás és csapadék nélkül viszont nem jöhet létre körforgás. 

Tehát a csapadék: 

• óceánokba, tengerekbe, 

• a szárazföldre hullik. 

Lefolyás, beszivárgás 

A patakok, folyók, folyamok a Föld felszínén lefolyó vizek pályái. A lehullott csapadék a nehézségi erő hatására 

a lejtőkön lefolyik, majd a víz a felszíni vizekbe, végül a világtengerekbe kerül. A felszínre hulló csapadék a 

felszíni lefolyás és a párolgás mellett a felszín alá, a talajba, kőzetekbe szivároghat és táplálja a felszín alatti 

vizeket. A felszín alatti víz közvetlenül felszíni vizekbe kerülhet, vagy források formájában juthat ismét a 

felszínre, illetve sík területeken párolgás útján közvetlenül az atmoszférába kerül. 

Vagyis a lefolyás és beszivárgás adódik: 

• a csapadék felszíni lefolyásából, 

• a felszíni vizekhez történő hozzáfolyásból, 

• a talajba és felszín alatti vizekbe való beszivárgásból, 

• felszín alatti vízmozgásból, vízraktározásból. 

Bolygónk összes víztérfogatát 1350 millió km3-re becsülik. Ennek túlnyomó része helyileg viszonylag lehatárolt 

gyűjtőmedencékben található, tengerek, valamint felszín alatti víz formájában. A teljes vízkészletből az élethez 

nélkülözhetetlen édesvizek aránya alig haladja meg a 2 %-ot! Milyen nagy kincs! 

(A domborzat mélyedéseiben összegyülekező, jéggé szilárduló vagy a talajrétegeket is átitató vizek sem teljesen 

mozdulatlanok, hanem lassan mozognak (tengeráramlások, a jégárak haladása és a felszín alatti víz mozgása), 

részt vesznek a víz körforgásában. A párolgás és a csapadék révén, a hó- és jégolvadás útján, a felszín alatti víz 
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felszínre bukkanásával bekapcsolódnak a vízfolyások táplálásába. Egy részük (a mélységi, valamint a 

jégtakarókban és gleccserekben tárolt víztömegek) évezredek, sőt évmilliók óta nem vett részt a körforgásban.) 

A víz mozgása során folyamatosan változik állapota és jellemzői, de a körforgalomban résztvevő víz 

mennyisége nagyjából állandó. A táblázat a Föld vízkészletének becsült értékeit mutatja be. 

1. táblázat: A Föld vízkészletei. http://www.lelegzet.hu/archivum/2005/07/3284.hpp 

 

Meglepő lehet, hogy a különböző vízfajták közül éppen a vízfolyásokra jut kis mennyiség. Talán még inkább 

meglepő, hogy az élő szervezetekben tárolt víz alig marad el a folyók vízmennyisége mögött. Az előzőekben 

említett viszonylagos érték ellenére a folyók a víz körforgásának fontos elemei. A tengerekhez vezető medrek 

vize évente 28,5-szer, azaz mintegy 12,8 naponként újul meg. A természet vízháztartási egyensúlyának 

helyreállításához a párolgás és a csapadék után a folyók járulnak hozzá a legnagyobb mértékben. A tengerekbe 

hulló csapadékkal és a sarki jégtakaróból kiolvadó vízzel együtt nagyjából pótolják a tengerek párolgási 

veszteségeit. Emellett a nedves, mérsékelt éghajlati övek területén a folyók vezetik le a felszínre kilépő felszín 

alatti víztöbbletet, amely különben az alacsonyan fekvő helyeken elmocsarasodást okozna. 

És megérkezik az EMBER! 

A csapadékvíz kezdetben még kémiai értelemben tiszta víz, más anyagokat nem tartalmaz. Útja során a 

környezet anyagaival kölcsönhatásba lép, így összetétele folyton változik. A vizeket érő hatások között 

természetes eredetű anyagok is szerepet játszanak. Akkor tekintjük természetes eredetűnek az anyagot, ha az 

nem közvetlenül emberi tevékenységből származik. Az eróziós bemosódások, talajelhordódások, talajalkotók 

oldódása említhető példaként. 

A vizet az ember rövidebb-hosszabb időre kivonja a körfolyamatokból (pl. tározza, termékbe építi), 

mennyiségét, minőségét megváltoztatja (általában szennyezi, esetleg javíthatja is). A közvetlenül emberi hatásra 

bekövetkező változásokat együttesen antropogén hatásoknak is szokás nevezni. Az antropogén forrásból 

származó szennyezés alapvetően háromféle lehet: 

• kommunális, 

• ipari, közlekedési, 

• mezőgazdasági eredetű. 

Kommunális megnevezéssel a települési eredetű anyagkibocsátásokat jelölik, amiben a háztartások mellett a 

szociális szolgáltatások, mint pl. kórház, étterem, közintézmények (iskolák, közhivatalok) hulladékai egy kevés 
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ipari eredetű anyaggal keveredve jelennek meg. Az utóbbi azonban az összes hulladék csupán kis hányada, 

jelenléte nem változtatja meg a szilárd vagy folyékony halmazállapotú hulladék jellegét. 

A szennyező források közül külön ki kell emelni a közlekedést, ami pl. a közúti szennyezőanyag bemosódások 

egyik fő forrása. 

A vízfelhasználás jelentős része az ipari (energiaipar, vegyipar, papíripar, élelmiszer feldolgozás stb.) és a 

mezőgazdasági vízhasználathoz köthető. A mezőgazdasági szennyvizek, így az intenzív állattartás, a 

növényvédelem során keletkező szennyvizek, valamint a művelés során, pl. növényvédelemből, műtrágyázásból 

adódó bemosódások, a helytelenül kezelt vagy lerakott hulladékok csurgalék levei egyaránt a felszíni és felszín 

alatti vizek minőségét rontják. 

(A vízminőség romlás egyrészt a fokozott mennyiségben felhasznált kémiai anyagok számlájára írható. 

Másrészt a többezer féle, szintén növekvő mennyiségben alkalmazott szintetikus vegyületek, pl. a növényvédő 

szerek okozzák. Egyes területeken a savas esők okozta elsavanyodás jelent komoly problémát. A levegőbe 

kerülő nagymennyiségű széndioxid is savassá teszi a csapadékot, de ez közel sem olyan agresszív sav, mint pl. 

az ipari (elsősorban energiaipari) vagy közlekedési forrásokból származó nitrogén-oxidok vagy az 

energiatermelés során keletkező kén-dioxid.) 

Az édesvizek minőségét egyre több helyen befolyásolja a közvetlen szennyezőanyag kibocsátásokon kívül 

egyéb emberi tevékenység is, mint pl. erdőirtások, gátépítések, lecsapolások stb. Az éghajlatváltozás erősen 

visszahat nemcsak a víz minőségére, hanem a mennyiségére is. Az 1-2 oC hőmérséklet emelkedés a csapadék 

akár 10 %-os csökkenésével is együtt járhat a vízhiányos zónákban, ami jelentős évi vízhozam csökkenést 

vonhat maga után. 

Összefoglalás 

A víz természetes körforgását eddig is ismerte, most rendszerezett formában tekinthette át. Ez hasznára válik a 

későbbiekben, mert a víz kémiai jellegét könnyebben fogja megérteni, ugyanis a környezettel kialakuló 

kölcsönhatások döntik el a körforgásban lévő víz tulajdonságait. Az ember vízhasználata jelentősen módosítja a 

természetes körforgást, mennyiségi és minőségi zavarokat okozva a vízhasználatban. Ennek következtében 

napjainkra már a víz a természet korlátlan ajándékából korlátozottan rendelkezésre álló természeti kinccsé vált. 

Önellenőrző kérdések 

Az önellenőrzéshez segítségül hívhatja a lecke anyagát! 

1. Sorolja fel a víz körforgásának legfontosabb folyamatait! 

2. Hogyan aránylik az édesvíz készlet a sósvizekhez viszonyítva? 

3. Indokolja meg a körforgásban a folyók kitüntetett szerepét! 

4. Sorolja fel azokat az emberi tevékenység csoportokat, amelyek módosítják a víz minőségét! 

5. Mondjon 3 példát a mezőgazdaság területéről, amely tevékenységek kihatnak a természetes vizek 

minőségére! 
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2. fejezet - A vizek előfordulási formái 

Bevezetés 

A víz a körforgásban folytonosan változó formákban jelenik meg. A légkör gázaival, a talajfelszín anyagaival 

vagy a mélyebb rétegek ásványaival találkozva kölcsönhatásba lép, ami kihat az összetételére. Minden újabb 

találkozás újabb kölcsönhatást jelent, így a víz áramlása közben tulajdonságai (főként összetétele) 

megváltoznak. Ezért célszerű olyan csoportokat elkülöníteni, amelyek tulajdonságait hasonló természetes és 

mesterséges folyamatok alakítják ki. A tananyagban főként azok a típusok kerülnek részletezésre, amelyek a 

vízhasználatunkban előfordulhatnak. Hiszen abból lesz később a szennyvíz! 

Követelmény: 

• ismerje a vízhasználatra alkalmas legfontosabb típusokat, 

• sajátítsa el a felszíni és felszín alatti vizek közötti különbségeket, 

• értse a szennyezési folyamatok eltérő kockázatát a különböző formákra! 

A vízellátás céljait szolgáló víz alapvetően kétféle eredetű lehet: felszín alatti illetve felszíni víz. A teljesség 

kedvéért megemlítjük a csapadékvizeket és az újrahasznosított vizet is. Ezek ivóvíz szolgáltatásra nem 

alkalmasak, de egyedi esetekben kiváló források lehetnek, pl. öntözésre vagy hűtésre. 

Felszíni vizek 

A felszíni vizek csoportjába édes és sós vizek egyaránt tartoznak: 

• tengervizek, óceánok vize, 

• kevert típusú édes-sós vizek, 

• folyóvizek, 

• természetes, mesterséges tavak, 

• patakok, holtágak vizei, 

• természetes vagy mesterséges csatornák, tározók. 

A Föld vízkészletének jelentős részét adó tengervíz és óceánok vize a nagy sótartalom miatt csak erősen 

korlátozva használható fel. Hazai viszonylatban egyáltalán nem találkozunk tengervízzel, így ennek 

tulajdonságait nem vizsgáljuk. A továbbiakban csak az édesvizekkel foglalkozunk. 

A szárazföldekhez tartozó édesvizek minőségét döntően maghatározzák: 

• származásuk, 

• természetes hatások, 

• antropogén, emberi eredetű szennyezési folyamatok. 

A felszíni vizek kémiai jellemezői: 

• a folyóvizek a felszín alatti vizeknél rendszerint kevesebb oldott sót tartalmaznak, 

• sokkal több lebegőanyagot, szerves anyagot 

• lényegesen több oldott oxigént, mint a felszín alatti formák, 

• a kémhatásuk rendszerint gyengén lúgos, 

• a pufferkapacitás nagy, így a mederbe kerülő savas anyagok bizonyos fokig semlegesítődnek, 
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• általában ipari vagy mezőgazdasági célokra használható típus, 

• esetenként közvetlenül, szűrők beiktatásával felhasználhatók. 

A tavak között megkülönböztetünk átfolyásos tavakat, mint például a Balaton és lefolyástalan tavakat, mint a 

Kaszpi-tó. Az átfolyásos tavak vize a folyóvizekéhez hasonló, míg a lefolyástalan tavaknál jelentős lehet a 

sófelhalmozódás, ezért a víz minősége a tengervízhez hasonló. 

A felszíni vizek hátránya, hogy védtelenek a szennyező hatásokkal szemben. Sajnos az utóbbi időben a felszíni 

vizek egyre szennyezettebbekké válnak, így csökken a használhatóságuk. Hazai viszonyok között csak akkor 

használnak felszíni vizet vízellátásra, ha az igények a felszín alól egyáltalán nem, vagy csak nagyon drágán 

elégíthetők ki. Előnyük, hogy általában nagy mennyiségű víz termelésére alkalmasak, de felhasználás előtt a 

felszíni vizeket mindig tisztítani kell (az igény szerint). A felszíni vizek közül a mesterséges felszíni tározók 

biztosítanak kedvezőbb vízellátást. 

Felszín alatti vizek 

Ide tartoznak: 

 

A felszín alatti, de felszín közeli vizek a talajvizek. A talajvíz az első vízzáró réteg fölött található. Általában a 

felső talajréteg alatti mállási törmelékben, vagy a laza üledékekben található víztömeg. Származhat a felszínről 

leszivárgott csapadékvízből, vagy a felszíni vizek vízáteresztő rétegben tovahaladó részéből. A talajvíz 

tározóterét felülről nem zárja le vízzáró réteg, vízminőség szempontjából tehát az egyik legveszélyeztetettebb. 

A talajvíz ivóvízként való felhasználását is az nehezíti, hogy fokozottan ki van téve környezeti károsodásnak, 

szennyező hatásoknak. 
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2. ábra: Felszín alatti vizek összefüggő rendszere. http://www.edukovizig.hu/felszin_alatti_vizek 

Mivel szoros kapcsolatban van a hidrológiai folyamatokkal (pl. csapadék utánpótlás, párolgás, beszivárgás), a 

víztermelés körülményei (mint pl. a termelhető vízmennyiség, vízminőség) folyton változnak. 

(A talajvizek további három alcsoportba; a kapilláris vizek, a szabad szintű vizek és a nyomás alatti talajvizek 

csoportjába sorolhatók.) 

A rétegvíz általában két vízzáró réteg között, 20 métertől több kilométerig terjedő mélységben, esetleg több 

egymástól független rétegben elhelyezkedő víz. A felszíni szennyezések kevésbé veszélyeztetik. 

(A rétegvíz a porózus kőzetek hézagaiban, pórusaiban helyezkedik el, jellegzetessége a talajvízhez hasonlóan, 

hogy a kőzetek összefüggő pórusrendszerét víztömeggel tölti ki. A rétegvizeket osztályozhatjuk fő hasznosítási 

területük szerint, így beszélhetünk termálvízről, ásványvízről valamint gyógyvízről. Ezek minősége általában 

állandó, a felszíntől távolabb védettebb vízbázisnak tekinthetők. A termálvíz pl. az a mélységi víz, amelynek 

hőmérséklete 30 oC-nál nagyobb.) 

A karsztvíz a mészkő és dolomithegységek jellegzetes vize, felszín alatti víztípus. Hidrogeológiai szempontból 

legjelentősebb a jól oldódó kőzetek között a mészkő (CaCO3) és a dolomit (Ca/MgCO3). Oldódásuk igen lassú 

folyamata a karsztosodás. Az oldódás a leszivárgó szénsavas csapadékvíz hatására következik be az alábbi 

reakció szerint: 

CO2 + H2O = H2CO3 

H2CO3 + CaCO3 = Ca(HCO3)2 

A karsztvizek általában sok kalcium- és magnézium-sót tartalmaznak, így keménységük nagy. 

A széndioxiddal dúsított csapadékvíz oldó hatásának következtében a hegység repedéshálózatai üregekké 

bővülnek és nagy mennyiségű vizet képesek befogadni. A kőzetek vízjárta repedései folyamatosan tágulnak, a 

vízmozgás iránya szerint függőleges vagy vízszintes járatrendszerré, majd akár barlangok sorozatává alakulnak. 

http://www.edukovizig.hu/felszin_alatti_vizek
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3. ábra: A karsztvíz által kialakított Tapolcai tavasbarlang. http://www.origo.hu/utazas/20080221-hetvegi-

kirandulas-ajanlat-tapolcaitavasbarlang.html 

(A karsztosodásra hajlamos kőzetek repedéseibe beszivárgó víz egyes helyeken víznyelőket, majd 

felülszélesedő dolinákat alakít ki, amelyeket sok ezer év alatt függőleges barlangokká, zsombolyokká bővíthet. 

A víznyelőkben lefelé szivárgó víz, ha valamilyen vízzáró kőzetet talál és megreked, oldalirányban fogja a vizet 

elvezető repedéseket és hézagokat megkeresni. Ezért a karsztosodásra hajlamos kőzetekből álló hegységekben - 

mint pl. a Vértes - mindig kialakulnak közel vízszintes vízjáratok, kisebb-nagyobb barlangok. Ezeken keresztül 

a víz aztán valahol a hegy lábánál, igen nagy vízhozamú karsztforrások formájában a felszínre törhet.) 

A karsztos területeken a vízutánpótlást esetenként távoli területeken beszivárgó csapadékvíz adja. A karsztvíz 

minőségére általában a nagy keménység mellett a kis szerves anyag-, valamint alacsony vas- és 

mangántartalom jellemző. Vízellátás szempontjából jelentős karsztvíznyerő területünk a Dunántúli-

középhegység és a Bükk térsége, valamint Aggtelek környéke. 

A karsztforrásokról még többet megtudhat: 

http://www.bnpi.hu/index.php?m=hir&id=605 

http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Rz/0/12442/3 

A forrásvizet, ami a talajvizek, rétegvizek és karsztvizek koncentrált, természetes felszínre bukkanása, a felszín 

alatti víztípusokhoz sorolják. Forrásokkal általában hegyvidéken, egyenetlen felszínű területeken 

találkozhatunk. A vízellátásban nincs számottevő szerepük. 

A partiszűrésű víztípus átmenetet képez a felszíni és felszín alatti víz között. Partszűrésű vízről a folyók 

mentén beszélhetünk, ahol (10-30 m vastagságban) vízáteresztő kavicságy található. A kitermelt vizet a folyók 

partjára, a folyómeder menti vízszűrő kavics-homok rétegre települt kutak adják. 

Ezen vizek vízminőségét együttesen befolyásolják: 

• a nyersvíz minősége, 

• a parti réteg víztisztító képessége, 

• a természetes úton pótlódó talajvíz minősége. 

A parti réteg tisztító képessége a valóságban nemcsak egyszerű mechanikai szűrést jelent. A fizikai szűrőhatás 

mellett a parti mederrészben lejátszódó összetett fizikai-kémiai és biokémiai folyamatoknak is jelentős szerepük 

van a vízminőség alakításában. Ha a partszűrésű vízbázisokat túlterhelik, vízminőségük a felszíni vizekéhez fog 

jobban hasonlítani. 

Még több a parti szűrésű vizekről: 

http://www.edvrt.hu/animacio/partiszuresu.htm 

http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/26/5szekcio/BotosOK.htm 

http://www.origo.hu/utazas/20080221-hetvegi-kirandulas-ajanlat-tapolcaitavasbarlang.html
http://www.origo.hu/utazas/20080221-hetvegi-kirandulas-ajanlat-tapolcaitavasbarlang.html
http://www.bnpi.hu/index.php?m=hir&id=605
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Rz/0/12442/3
http://www.edvrt.hu/animacio/partiszuresu.htm
http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/26/5szekcio/BotosOK.htm
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4. ábra: A felszín alatti vizek rétegződése. 

http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmfuzet5/karmfuz5-2.htm 

Hogyan képzeljük el a felszín alatti víztesteket? 

A felszín alatt a víz a víztartó kőzet folytonossági hiányaiban helyezkedik el. Alapvetően az elhelyezkedés 

módja szerint kétféle típusát különböztetjük meg: 

• a kapilláris vizet és 

• a szabad vizet. 

A kapilláris víz a törmelékes kőzetek szemcséi közötti változatos térben található, folyadék tulajdonságokkal 

rendelkezik. A szabad víz az a vízrész, amely semmilyen kölcsönhatásban nincs a kőzet szemcséivel, 

gravitációs hatásra elmozdul, ezért gravitációs víznek is nevezik. A szabad víz a felszín alatti régióban szivárog, 

kivételes esetekben barlangokban, karsztjáratokban áramlik is. 

(A talaj illetve kőzetszemcsék felületéhez való kötődés alapján a vízburok lehet erősen és gyengén kötött. Az 

ásványi szemcsék felületi töltése legtöbbször negatív, ezért képesek adszorbeálni a különböző kationokat és 

poláris molekulákat, így a vízmolekulákat is. Az első vízmolekula-réteg adszorpciójával az ún. erősen kötött 

vízburok alakul ki, a növényi gyökerek sem tudják felszívni az ilyen vizet. Gyengén kötött víz esetén a 

vízmolekulák még irányítottan helyezkednek el, a vizet a gyökerek szívó hatása már meg tudja mozdítani, de 

gravitációs hatásra azonban ez a vízburok még nem mozdul el.) 

Összefoglalás 

Az emberi használat szempontjából fontos víztesteket célszerű csoportokba elkülöníteni. Az azonos csoportba 

sorolható vízforrásokat hasonló természetes folyamatok alakítják, így az egyedi vízkémiai jegyek mellett 

rokonság is felfedezhető a csoportokon belül. 

Az emberi használat szempontjából fontos víztesteket célszerű csoportokba elkülöníteni. Az azonos csoportba 

sorolható vízforrásokat hasonló természetes folyamatok alakítják, így az egyedi vízkémiai jegyek mellett 

rokonság is felfedezhető a csoportokon belül. 

Önellenőrző feladat és kérdések 

Kérdések 

1. Sorolja fel a legfontosabb édesvízforrásokat! 

2. Mi a különbség a felszíni és a felszín alatti formák között? 

3. Sorolja fel a felszín alatti formákat! 

4. Mely formákat tartjuk környezeti szempontból veszélyeztetett típusoknak? 

http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmfuzet5/karmfuz5-2.htm
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Feladat 

Válassza ki, az adott megállapítás melyik édesvízi típusra jellemző leginkább! A víztípus kezdőbetűjével 

válaszoljon a megfelelő mezőben! 

Lehetséges víztípusok és jelölésük: felszíni (F), rétegvíz (R), talajvíz (T), karsztvíz (K), parti szűrésű víz (P) 

2.1. táblázat - 
 

Jellemző tulajdonság Víztípus 

Ide tartozik pl. a termálvíz vagy az ásványvíz   

Nagy oldott oxigén tartalom, sok lebegő anyag   

Mészkőhegységek jellegzetes vize   

Az első vízzáró réteg fölött helyezkedik el   

Közvetlenül csak ipari vagy mezőgazdasági célokra 

használható 
  

A legveszélyeztetettebb felszín alatti forrás   

Vizét a folyó menti kavicságy szűri   

Kevés oldott sót tartalmaznak, nagy a 

pufferkapacitásuk 
  

Nagy keménységű természetes forma   

20 métertől mélyebben, rétegesen található   
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3. fejezet - Mennyi vizet használunk? 

Bevezetés 

A víz természetes körforgása bizonyos határok között lehetővé teszi a minőségi megújulást. A fokozott 

használattal nő a vízzel mozgatott szennyezőanyagok mennyisége, megváltozik a szennyeződés területi 

eloszlása. Az egyre nagyobb vízhasználat még a jó vízkészletek ellenére is növekvő gazdasági terhet jelent, csak 

emelkedő ráfordításokkal biztosítható a megfelelő vízminőség. Ebben a tananyagban megvizsgálja a hazai 

készleteket és az éves felhasználást. Néhány számadattal is találkozik majd, ezeket a számokat egyáltalán nem 

érdemes megtanulnia, de a jellemző arányokkal jó tisztában lenni. 

Követelmény: 

• • ismerje a hazai vízmérleg sajátosságait, 

• • legyen tisztában a felszíni vizek területi egyenlőtlenségével, 

• • találkozzon a hazai vízhasználat sajátosságaival, 

• • tudja minőségileg értékelni a különböző ivóvízforrásokat, 

• • lássa a különbségeket az eltérő fejlettségű országok ivóvíz felhasználásában! 

Magyarország vízkészletei 

Magyarország földrajzi helyzetéből, természeti körülményeiből következik, hogy a vízgazdálkodásnak nagy 

jelentősége van. Magyarország a Kárpátok hegyeinek karéjában fekszik, ez a vízforgalmában is tükröződik. 

 

5. ábra: Magyarország vízmérlege. www.agr.unideb.hu/ktvbsc/dl2.php?dl=22/3_eloadas.ppt 

58 km3 + 114 km3 = 52 km3 + 120 km3 

Magyarország évi átlagos vízforgalma 

Az átlagos évi vízforgalom jellemző adatai: 

• az ország területére lehulló csapadék: 58 km3 

http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/dl2.php?dl=22/3_eloadas.ppt
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• a belépő vízfolyások vízszállítása: 114 km3 

• az ország területén elpárolgó víz: 52 km3 

• a kilépő víz vízfolyások vízszállítása: 120 km3 

Az elmúlt évek csapadékhiánya és a vízfolyások felső szakaszán létesült tározók következtében mind a belépő, 

mind a kilépő vízhozamok csökkenő tendenciát mutatnak. 

Hogy is jön ki ez a mérleg? 

A vízfolyások vízgyűjtő területeinek jelentős része az ország határain kívül van, így a felszíni vízkészlet 93-98 

%-a a szomszédos országokból érkezik hazánkba, azaz évente összesen 114 km3 vízmennyiség. Ezért 

felhasználható vízkészleteink nagyságára, felszíni vizeink minőségére nagy hatással vannak a szomszédos 

országokban történt beavatkozások, szennyezések. 

A csapadékévi átlaga 500-1000 mm közötti. A hazánk területére hulló csapadék egy millimétere közel 93 millió 

m3 vizet jelent. Az átlagos csapadékmennyiség tehát a vízfolyások vízhozama mellett további kb. 58 milliárd 

m3-t jelent az országban évente. A csapadék a hazai vízforgalom jelentős tényezője, a beszivárgást és a 

párolgást számottevően befolyásolja. 

A párolgás 500-600 mm körüli átlagosan, így a csapadéknak 8-10%-a az, ami a beszivárgással táplálja a felszín 

alatti vízkészleteinket. 

Ha megnézzük a belépő és a kilépő vízmennyiséget, feltűnhet, hogy a kilépő készletek 6 km3 mennyiséggel 

nagyobbak, mint amennyit kapunk évente. Tehát nem csak használjuk a vizet, hanem hozzá is adunk! Ez 

biztosan jól van így? 

Nem, mert lenne elég vizünk, de országunkban a felszíni vízkészlet területi eloszlása nem kedvező. A felszíni 

vizek 90 %-a három folyó, a Duna (417 km), a Dráva (140 km) és a Tisza (600 km) medrében összpontosul. 

Ezekhez csatlakoznak a kisebb patakok, csatornák. A vízfolyások vízjárása szélsőséges, így a vízkészlet időbeli 

eloszlása is szélsőséges. Ezért az aszályos években jelentős a vízhiány az ország egyes területein. 

(A Tisza vidéke pl. hazánk területének felét jelenti, lefolyásként az országos vízmennyiség csupán 9 %-a jelenik 

meg itt, ezzel szemben a vízigény az ország teljes igényének 40 %-a. A mezőgazdaság fejlődéséhez is 

nélkülözhetetlen a jó minőségű öntözővíz, de ugyanakkor a vizes területek vízkároktól való megóvása is.) 

Magyarország vízhasználata 

A társadalom vízigénye az elmúlt évtizedekben az ipar, a mezőgazdaság és a lakossági növekvő fogyasztás 

révén is fokozódott. 

Az egyes iparágak gyártási folyamatai elképzelhetetlenek víz nélkül, szinte valamennyi tevékenységhez víz 

szükséges; felhasználják gőz formában, szállításra, mosásra, oldószerként, hűtőközegként, alap- és 

segédanyagként. Az ipar vízigénye jelentős, iparáganként igen eltérő a szükséglet mind minőségben, mind 

mennyiségben. Az ipar egységnyi termékmennyiségre vonatkozó vízhasználata (fajlagos vízhasználat) átlagosan 

100-200 m3 közötti, de ettől jelentős eltérések is tapasztalhatók. Néhány példát mutat erre a táblázat. 

2. táblázat: Az egyes termékek előállításának fajlagos vízigénye 
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Az iparágak között teljes vízigényével kiemelkedik a villamos energia ipar (az ország ipari vízhasználatának 

90%-át igényli, 1 kWh előállításához 130-250 liter vizet fogyaszt). A vízigények növekedése és a vízkészletek 

korlátozottsága egyre inkább megköveteli a víz ismételt felhasználását. 

Egy iparág összes fajlagos vízhasználata, ezen belül a frissvíz-igény csökkentése, vagyis a használt víz 

visszaforgatásának (a víz újrahasználatának) mértéke egyre jelentősebb tényező a termékek önköltségében 

A hazai vízhasználatban elvben háromféle vízbeszerzési móddal számolhatunk. Ezek közül arányát tekintve a 

felszín alattivizeknek van kiemelt szerepük. 

Hazánkban a háromféle víztípus százalékos aránya a következőképp alakul: 

• víznyerés felszíni vizekből (12 %); 

• víznyerés felszín alatti vizekből (83 %); 

• újrahasznált víz (5%). 

A felszíni vízből csak kisebb mennyiséget használ az ország. 

A vízellátásban az újrahasznált víznek nincs még számottevő szerepe. A felszíni vízhasználat megoszlása a 

táblázat segítségével áttekinthető. 

3. táblázat: A felszíni víz éves hasznosítása hazánkban 

 

A vízfelhasználás mindhárom főbb (lakossági-, ipari- és mezőgazdasági) területen alapvetően jó minőségű 

vízellátást igényel. A felszíni vizek kisebb felhasználási aránya azzal magyarázható, hogy a természeti tényezők 

közvetlen hatása alatt állnak, jelentősebb vízkivételre alkalmas közép- illetve alsófolyás jellegű folyóvizeink a 

vízgyűjtő-terület jellegétől függően szennyezettek. Felhasználásukkor tehát tisztítást igényelnek. 

Magyarország ivóvízellátásának közel 90 %-a, a gyógy-termál turizmus 100 %-a a felszín alatti vízre települt. 

(Hévíztermelésünk évente 50 millió m3.) 

A mezőgazdasági vízigények felszín alatti vízkészletből történő kielégítése is jelentős. Ezt az magyarázza, hogy 

az ország döntő részén viszonylag kis költségigénnyel lehet a felszín alól jó minőségű vizet nyerni. 

A különböző célú vízellátáshoz hasznosított víz egy része nem közvetlenül a hidrológiai körfolyamatból, hanem 

egyszer vagy többször felhasznált vizek újrahasználatából adódik. Ez a vízforgatás jól szabályozott vízkészlet-

gazdálkodást jelent, elsősorban az ipari vízellátásban van jelenleg szerepe. 

A hazai ivóvíz felhasználás 

A víz számtalan felhasználási lehetősége között az ivóvízellátás elsőbbséget élvez. A kielégítő vízmennyiség 

igénye mellett ez kifogástalan vízminőségi igényt is jelent. A növekvő vízfelhasználás miatt egyre nagyobb 

problémát jelent ennek teljesítése. Míg az iparban általában sikerrel csökkenthető az ivóvíz-felhasználás, mert 

egy része helyettesíthető ipari vízzel illetve vízvisszaforgatással, a lakossági vízfelhasználás növekszik. 

Magyarországon, a világátlaghoz képest a közepesnél nagyobb, az egyedi adottságok függvényében változó a 

lakossági vízfelhasználás. 

Az egy főre eső éves vízfogyasztás köbméterben kifejezve leolvasható az ábráról. Különböző életszínvonal 

mellett jelentős eltéréseket találunk a vízfogyasztási adatokban. 
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6. ábra: A lakossági vízhasználat a különböző országokban 

Az egy főre jutó napi átlagos vízfogyasztás hazánkban 150 liternyi. Ez a 150 l/fő napi fogyasztás azt jelenti, 

hogy személyenként ilyen mennyiségű és megfelelő minőségű ivóvizet kell biztosítania a vízellátáskor egy 

vízműnek. 

Ugyancsak ez az alapadat, amit a települések szennyvíztisztítóinak tervezésekor-üzemeltetésekor, mint 

tisztítandó szennyvízmennyiséget a velejáró szennyezettséggel együtt vesznek figyelembe. Hogy ez a 

fogyasztott vízmennyiség miképp oszlik meg a háztartások egyes tevékenységformái közt, erre mutat adatokat a 

táblázat. 

4. táblázat: Vízfelhasználás a háztartásokban 
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7. ábra: A lakossági napi felhasználás átlagos megoszlása. 

http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/epulet/vizgazdalkodas/vizellatas/vizellatas_igeny_oldalrol 

Ivóvízforrásként elvileg minden víztest szóba jöhet, de a vízminőség eltérő feltételekkel biztosítható. Ezért az 

ivóvíz felhasználás %-os arányai is eltérőek. 

• Felszín közeli víz, talajvizek (10%). Környezeti hatásokból eredően szennyezettek, fizikai-kémiai, biológiai 

tulajdonságaik ivóvízként való felhasználásukat nehezítik. 

• Rétegvíz (40%). Mélyfúrással hozzáférhető víz. A Kárpát medence mélyén hatalmas készletek találhatóak, 

kitermelhető mennyisége jelenleg Magyarországon összesen naponta 6 millió m3. Ezek a felszín alatti vizek 

általában ivóvíz-minőségűek vagy viszonylag egyszerű tisztítási eljárással azzá tehetők. Ez magyarázza azt, 

hogy Magyarország vízellátásának ma jelentős részét ezek a vizek biztosítják. A regionális vízművek zöme is 

ilyen bázisra épült. 

• Karsztvíz (20%) 

• Partiszűrésű víz (30%). Minősége a felszíni víz minőségének függvénye. Partiszűrésre különösen alkalmas 

folyóink: a Duna, a Rába és a Dráva. 

Az ENSZ adatai szerint, amíg a vízfogyasztás a fejlődő országokban naponta 25 l/fő körül ingadozik, addig a 

fejlett ipari társadalmakban ennek a tízszeresét is elérheti, illetve meg is haladja. A vízigények és így a 

szennyezés is területileg nem egyenletes eloszlású a Föld egészén. Az édesvíz napjainkra „hiánycikké” vált, és 

az életfontosságú édesvíz készletek fokozott mennyiségi és minőségi védelmet igényelnek. 

Összefoglalás 

A vízmérleg adott egységre veszi számba a beérkező és a távozó vízmennyiséget. A mérleg elkészíthető egy 

gazdaságra, kisebb földrajzi egységre, de akár egy országra is. Az ország éves vízmérlegében a felszínen távozó 

víz mennyisége 6 millió köbméterrel haladja meg a felszínen befolyó éves mennyiséget. Tehát a saját 

készleteinkből gazdagítjuk a szomszédainkat! 

Az ország vízhasználata a gazdasági tevékenységből és a lakossági fogyasztásból tevődik össze. Az egyes 

gazdasági ágazatok egészen eltérő fajlagos vízhasználattal szerepelnek. Az újrahasznosított víz 

költségcsökkentő tényező lehet. A lakossági vízhasználatot a szokások és az életszínvonal határozza meg. Minél 

fejlettebb a társadalom, annál pazarlóbban bánik a vízzel! Hol marad a tudatos vízhasználat? Ön hogyan áll a 

saját vízfogyasztásával? Gondol-e a takarékoskodásra? 

Önellenőrző feladatok és kérdések 

http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/epulet/vizgazdalkodas/vizellatas/vizellatas_igeny_oldalrol
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1. Feladat 

Mennyi az Ön vízfogyasztása? 

Kérem, keresse elő a legutóbbi vízdíjszámlát! Nézze meg az elfogyott víz térfogatát (m3) és számolja ki a 

számlázott időszakban a napok számát. Állapítsa meg, hány főre jut a megadott vízfogyasztás. A térfogatot 

ossza el a napok számával és a személyek számával, így megkapja az egy főre jutó átlagos napi fogyasztást 

(l/fő, nap). Hasonlítsa össze az átlagos 150 l/fő napi értékkel! Gondolja végig, hogyan lehetne még csökkenteni 

a fogyasztást! 

2. Feladat 

Döntse el, melyik mennyiség a nagyobb! Használja a megfelelő relációs jeleket (<, =, >)! 

 

Kérdések 

A kérdések megválaszolásához a tananyagot segítségül felhasználhatja! 

1. 1. Sorolja fel a hazai vízmérleg gazdagító és szegényítő folyamatait! 

2. 2. Magyarország mely táján kedvezőtlen a felszíni vízellátottság? 

3. 3. Mit fejez ki a vízkészlet szélsőséges időbeli eloszlása? 

4. 4. Soroljon fel 4 példát nagy vízigényű iparágakra! 

5. 5. Milyen értékkel számolhatunk a hazai napi átlagos ivóvízfogyasztásban? 

6. 6. Soroljon fel 3 olyan hazai folyót, amelyek vize partiszűrésű vízkivételre alkalmas! 
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4. fejezet - Mintavétel, tartósítás 

Bevezetés 

A korábbi tananyagokból az már világos, hogy kémiailag tiszta vízzel szinte soha nem találkozunk. A vizet útja 

során természetes és emberi hatások érik, így összetétele folytonosan változik. Ezt az összetételt sok esetben 

szükséges megismerni: ha felhasználás előtt vagyunk, tudnunk kell a káros anyagokról. Ha már megtörtént a 

felhasználás, a természetbe vissza akarjuk juttatni, de nem mindegy, hogyan befolyásolja később az élővilágot. 

Ezekre a kérdésekre csak a vízvizsgálatok adhatnak választ. A vizek összetételét meghatározott protokoll 

(előírás sorozat) szerint, többnyire laboratóriumi körülmények között, erre felkészült szakemberek végzik. Ezek 

a munkatársak csak a beküldött minta összetételét tudják megállapítani. Az eredménysor mennyire hűen tükrözi 

az egész víztestet (mennyire reprezentatív), ez már a mintavevő felelőssége. Ha Ön már végzett technológusként 

vízzel fog dolgozni, Önön is múlhatnak az eredmények. Tehát nagy a felelősség! Ezért a mintavételezés és 

kezelés szabályait érdemes jól elsajátítania! 

Követelmény: 

• ismerje a mintavételi pont kiválasztásának szempontjait, 

• tudja a homogén és inhomogén eloszlás közötti különbséget, 

• lássa a különbséget a pontminta és átlagminta között, 

• találkozzon a manuális és az automata mintavétel eszközeivel, 

• legyen tisztában a tartósítás fő módszereivel! 

Honnan vegyük a vízmintát? 

A tanulmányozott rendszerek (vízgyűjtő, folyószakasz, tó, szennyvíztelep, stb.) vizsgálata során először a 

mintavétel helyét kell kijelölni, majd ezt követi az adott helyen a mintavételi pont kiválasztása. 

Általában már a vizsgálat célja eldönti a mintavételi helyet. Például egy víztisztító műtárgy hatásfok-vizsgálata 

esetén a befolyó és elfolyó vízből kell mintákat venni. Más a helyzet, ha egy vízfolyásban vagy tóban 

valamilyen szennyvíz bevezetés hatását kell tanulmányozni. Az esetek többségében térben és időben is 

inhomogén vízminőség-eloszlást találunk. Az inhomogén vízminőség-eloszlásnak többféle oka lehet: 

• többféle víz találkozása után az elkeveredés még nem következett be, 

• függőleges irányban hőmérsékleti rétegződés lehetséges (pl. mély tavaknál, tározóknál), 

• az egyébként homogén rendszerben egyes komponensek eloszlása inhomogén. 

(Például a vízben nem oldódó anyagok víztől eltérő fajsúlya miatti rétegződés következik be: olajok felúsznak, 

lebegő anyagok leülepednek. Más esetekben a kémiai és biológiai reakciók eltérőek a rendszer különböző 

helyein. A víz felszínének közelében a fokozottabb fotoszintézis miatt változhat pl. a pH, az oldott gáztartalom, 

stb.) 

A kijelölt helyen, adott szelvényben a mintavételi pont meghatározása alapvetően a vízminőség 

inhomogenitásától függ. Leggyakrabban nagyobb vízfolyásokban - pl. Duna - találkozunk inhomogén 

vízminőség-eloszlással, ilyenkor az adott szelvényben több ponton - keresztszelvényben és mélységben 

(horizontális és vertikális) - kell vízmintát venni. 

Az inhomogenitás mellett a mintavétel helyének kijelölése során figyelembe kell venni még: 

• a vízhozamokat, szennyvízbevezetéseket, 

• a helyi adottságokat (pl. hidak szelvényében a keresztszelvényben a mintavételezés is egyszerűbben 

elvégezhető), 
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• az elővizsgálatok eredményeit (pl. légi felderítés, az elkeveredés tanulmányozása színezék vagy radioaktív 

nyomjelzős technikával stb.). 

Különös gonddal kell kijelölni a mélységi mintavételi pontokat. Ügyelni kell arra, hogy a felülúszó, illetve a 

fenéküledék ne zavarjon, ezért a felszín alatt, illetve a mederfenék felett legalább 30 cm-rel kell a mintavételi 

pontot kijelölni. Esetenként azonban a mintavételi pont a felszíni réteg vagy a fenéküledék is lehet. 

 

8. ábra: Mélységi mintavételezés. 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.hiltonpond.org/images/YorkTechSwampSampling01.jpg 

Szennyvizek esetén, csatornákban gyakran előfordul lamináris áramlási szakasz. Ezek nem alkalmasak a 

vízminőséget jellemző minták vételére. Megfelelőbb a mintavétel bukóknál, szűkületeknél. Itt a turbulens 

áramlási viszonyok miatt jobb az elkeveredés, s nem várható felúszás, vagy kiülepedés miatt mintatorzulás. A 

turbulens áramlás biztosítására beépített bukó alatti csatornaszakaszon a csatornaátmérő 3-5-szörös távolságánál 

kell emiatt a mintát venni. 

A vízmintavétel körülményei, mintatípusok 

A kijelölt mintavételi ponton, meghatározott időben, a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez elegendő 

mennyiségű vízmintát kell venni. Az egyes komponensek meghatározásához szükséges mintatérfogat az 

analitikai módszertől függ. Ezért a mintavételezés előtt a vízminta mennyiségét is gondosan meg kell tervezni. 

Figyelembe kell venni, hogy számos komponens nem vizsgálható ugyanazon mintából, mert különböző 

tartósítószereket kell használni. Ezért esetenként a vízmintát több edénybe veszik. Az oldott gázok távozhatnak, 

ha a minta levegővel érintkezik, ezért gázok vizsgálata esetén a mintatároló edényt buborékmentesen kell 

megtölteni. Más esetben éppen az ellenkezője szükséges, mint például biológiai vizsgálat, vagy lebegőanyag 

esetén, amelyet homogenizált mintából kell meghatározni. 

A vízmintavétel során pontmintákat, sorozat- vagy átlagmintákat gyűjthetünk, periodikusan vagy folyamatosan. 

• A pontmintánál a teljes vízminta-mennyiséget egy pontról, egyszerre veszik. Ez a vizet az adott ponton, 

egyetlen pillanatban jellemzi. 

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.hiltonpond.org/images/YorkTechSwampSampling01.jpg
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9. ábra: Pontminta teleszkópos mintavevővel. 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_legkorszerubb_videki_szennyviztisztito_szegeden/206148 

• Az átlagmintákat úgy kapjuk, hogy több, ugyanazon helyről meghatározott időközönként vett pontmintát 

(időbeni átlagminta), vagy a vizsgált rendszer különböző helyeiről (térbeli átlagminta) származó, egy időben 

vett pontmintát összeöntünk. Az átlagminta a vizsgált rendszer vizének átlagos összetételét jellemzi adott 

időtartamra vagy térre vonatkoztatva. 

Az átlagminta készítésénél a pontmintákból olyan térfogatú azonos mennyiséget kevernek össze, hogy a minta 

végleges mennyisége elég legyen a vizsgálatokhoz. Ez a módszer akkor helyes, ha a mintavétel ideje alatt a 

vízhozam állandó, illetve, ha valamennyi mintavételi hely azonos értékű. Időben változó vízhozam esetén a 

pontmintákból a vízhozammal arányos térfogatokat vesznek, ezek összekeverésével készítik az átlagmintát. 

• Sorozatmintát vehetünk például egy vízfolyás adott helyén, annak különböző mélységeiből (mélységi 

sorozatminta), vagy egy meghatározott mélységből a vízfolyás különböző helyeinél (térbeli sorozatminta). 

• Periodikus és folyamatos mintát vehetünk adott időintervallum alatt vagy rögzített áramlási sebességeknél, 

és ezeket vizsgálhatjuk egyedileg vagy összekeverve. 

Olyan pontmintákból, amelyek összekeverése kicsapódást vagy oldódást eredményez, átlagmintát készíteni nem 

szabad. Ilyen eset leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol a pH-érték nagymértékben változik (pl. egyik 

pontminta savas, a másik lúgos). Ilyenkor a pH < 7,5 pontmintákból egy savas, a pH > 7,5 pontmintákból pedig 

egy lúgos átlagmintát készítenek. 

Más típusú mélységi mintát kell vennünk egy felszín alatti vízkészlet jellemzésére. Ilyenkor a mintát a 

vízkivételnél, vagy erre a célra kialakított figyelő-kutakból veszik. A mintagyűjtés megkezdése előtt addig kell 

szivattyúzni a vizet a kútból, míg az legalább kétszer-háromszor ki nem cserélődik. Azaz előbb el kell távolítani 

a figyelőkútban lévő pangó vizet, s biztosítani kell, hogy új, friss rétegvíz jusson a figyelőkútba. A szükséges 

előszivattyúzás idejét a kút és a szivattyú jellemzői alapján számíthatjuk, vagy még pontosabb, ha 

meghatározzuk egy könnyen mérhető jellemző komponens (pH, vezetőképesség, stb.) időbeni változását. Ha ez 

már nem változik, elkezdhető a mintázás. 

A biológiai minősítés nehézségeit az összefüggések bonyolultsága tovább fokozza. Általában 1-2 liternyi 

merített vízmintából a biológiai minősítés csak fenntartásokkal végezhető. A sok minőséget befolyásoló tényező 

közül pl. csak az élővilág egyszerű merítéssel nem észlelhető fajait (hínárnövények, alga-gyepek, bevonatok, 

fenéklakó állatok, halak, esetleg más gerinces állatok stb.) említjük, vagy esetenként az indikátor-szervezetek 

kis számát (ivóvíz). 

A vízmintavétel eszközei 

A vízmintavételre két lehetőség van: a manuális és az automatikus mintavételezés. 

A manuális mintavétel során a megfelelő mintavevő eszköz segítségével, kézzel végzik a mintavételt. 

 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_legkorszerubb_videki_szennyviztisztito_szegeden/206148
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10. ábra: Kézi mintavétel teleszkópos rúddal. 

http://hu.vwr.com/app/Header?tmpl=/quality_control/telescopic_rods.htm&frmls=x 

A mintavételi eszközzel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy anyaga ne okozzon változást a 

mérendő komponensek koncentrációjában. Például ne oldódjon be, vagy a falán ne adszorbeálódjanak egyes 

vegyületek. 

Ez a változás minimálisra csökkenthető, ha a mintavétel után azonnal áttöltjük a vízmintát a mintatároló 

edénybe. 

 

11. ábra: Mintatároló edények. http://www.aquaterra.hu/pages/termekek.php?catId=222&productId=119 

Esetenként a vízmintát célszerű közvetlenül a mintatároló edénybe venni, mint például olajtartalom vagy oldott 

gázok meghatározásánál. 

A legegyszerűbb vízmintavételi eszköz a vödör vagy egy széles szájú edény, amellyel a vizek felső rétegéből 

meríthető a vízminta. Az esetek többségében a legtöbb komponens vizsgálatához ez a módszer megfelelő. 

Előfordul, hogy a mintákat meghatározott mélységből kell venni. Erre a célra többféle mintavevő készülék 

ismeretes. A legegyszerűbb megoldás a Meyer-féle súllyal terhelt és dugóval zárt palack, amelyet zsinóron a 

vízbe süllyesztenek. 

 

http://hu.vwr.com/app/Header?tmpl=/quality_control/telescopic_rods.htm&frmls=x
http://www.aquaterra.hu/pages/termekek.php?catId=222&productId=119
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12. ábra: Meyer-palack és Ruttner-palack hőmérővel. 

http://xa.yimg.com/kq/groups/23736962/2100725154/name/8.doc 

A megfelelő mélység elérésekor a palack dugójához rögzített zsinór megrántásával a dugót kihúzzák. A 

közvetlenül palackba történő mintavétel helyett használhatunk különböző megoldású mintavevőt is. Ezek 

általában nyitott hengeres edények (Ruttner-palack), amelyek nyílásait rugós fedelek zárják le. A mintavevőt 

nyitott helyzetben, rögzített fedelekkel a kellő mélységbe engedik. Így a nyitott mintavevőn az adott réteg vize 

szabadon átfolyhat. Ezután felülről vezérelve záró fedelekkel a hengert hézagmentesen lezárják, majd a felszínre 

húzzák. A vízmintát leeresztő csapon keresztül töltik palackokba. 

Egyes esetekben a mintavételt különleges módon kell végrehajtani. Ezek során olyan mintavevő eszközöket 

használnak, amelyekkel például a felszínen úszó olajhártyából vagy a fenéküledékből lehet mintát venni. Ide 

sorolhatók továbbá a különböző planktonhálók, amelyek a biológiai vizsgálatokhoz szükséges mintagyűjtésre 

alkalmasak. 

 

13. ábra: Planktonháló. http://www.3bscientific.hu/ecological-supplies/plankton-halo-65-μl-gezzel-

w11704,p_194_402_1136_0_3 

Az automatikus mintavételezés két alaptípusa ismeretes. Az egyik pontminták, a másik átlagminták gyűjtésére 

alkalmas. Az egyszerűbb készülékek csak időarányos mintavételre alkalmasak, de egyre több mintavevő 

készülék megfelelő vízhozam-mérővel vezérelve vízhozam arányos mintavételt is biztosít. 

Az automatikus mintavevők rendszerint 24-48 órán keresztül üzemeltethetők ellenőrzés nélkül. A pontminták 

mennyisége és a mintavétel gyakorisága (5, 10, 15, 30 percentként) szabályozható. A modern készülékek 

lehetőséget nyújtanak a minta 4 °C-ra való hűtésére, sötétben tárolására is. 

 

14. ábra: Automata mintavevő. http://www.aquaterra.hu/pages/termekek.php?catId=224&productId=86 

http://xa.yimg.com/kq/groups/23736962/2100725154/name/8.doc
http://www.3bscientific.hu/ecological-supplies/plankton-halo-65-μl-gezzel-w11704,p_194_402_1136_0_3
http://www.3bscientific.hu/ecological-supplies/plankton-halo-65-μl-gezzel-w11704,p_194_402_1136_0_3
http://www.aquaterra.hu/pages/termekek.php?catId=224&productId=86
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Automatikus mintavevőkkel vett mintákból egyes jellemzők - például hőmérséklet, oldott gázok, stb. - nem 

mérhetőek. Bizonyos komponensek - például oxigénfogyasztás, nitrogén-formák stb. - vizsgálata során a 

tartósítószert előzetesen bele kell tenni a mintavételi edénybe. 

Az automata mintavevők kiválasztásának követelményei: 

• minél kevesebb vízbe merülő és vízzel érintkező, mozgó alkatrésszel rendelkezzen, 

• korróziónak és víznek ellenálló, 

• egyszerűen működtethető és karbantartható legyen, 

• szilárd anyagok ne okozzanak könnyen eltömődést, 

• a szállított térfogat pontos legyen. 

A mintavételi eszközökről még többet olvashat: 

http://www.aquaterra.hu/pages/termekek.php?catId=222&productId=118 

http://hu.vwr.com/app/Header?tmpl=/quality_control/sample_collection.htm&frmls=x 

A vízminták tartósítása, tárolása 

A mintavétel és az analízis között eltelt idő - szállítás, tárolás - alatt a meghatározandó komponensek 

különbözőképpen változhatnak meg. A vízminta tartósításának célja, hogy a víz jellemző tulajdonságait a 

mintavételtől a feldolgozásig ugyanolyan állapotban megőrizze, mint amelyben azok a mintavétel időpontjában 

voltak. 

A nem tartósított vízmintában a következő főbb változások történhetnek: 

• a mikroorganizmusok (baktériumok, algák) élettevékenysége folytán biokémiai folyamatok zajlanak le, így 

megváltozhat a BOI, a keménység, a lúgosság, a pH-érték, a szén-dioxid tartalom, a szerves-, nitrogén-, 

foszfor-, szilícium-vegyületek koncentrációja, 

• egyes vizsgálandó komponensek oxidálódhatnak levegő hatására, mint például egyes szerves vegyületek, 

kétértékű vas, szulfidok, stb. 

• összetevők kiválhatnak, illetve oldódhatnak, mint például a kalcium-karbonát, egyes fém-vegyületek stb., 

• a pH, az elektromos vezetőképesség, a lúgosság, a szén-dioxid, keménység, stb. megváltozhat a szén-dioxid 

levegőből történő oldódásával, 

• oldott és kolloid fémvegyületek, szerves anyagok adszorbeálódhatnak a mintatároló edény falán vagy a 

vízben lévő lebegő anyagokon, 

• összetett vegyületek széteshetnek, mint például egyes kondenzált szervetlen foszfátok. 

Néhány vízminőségi jellemző igen rövid idő alatt változik. Ezeket vagy csak a helyszínen lehet meghatározni 

(pl.: hőmérséklet, szabad szén-dioxid, oldott oxigén), vagy az analízist meg kell kezdeni a komponens 

megkötésével, ilyen például az oldott oxigén „lecsapása” (csapadék formában mangán-oxi-hidroxidként való 

megkötése). 

Amennyiben külön akarjuk vizsgálni a vízben oldott- és lebegő anyagokat, úgy a szűrést is a helyszínen kell 

végezni, az előírások szerint 0,45 μm pórusméretű membránszűrővel, mert a lebegőanyag tartalom is változik az 

időben. 

Viszonylag lassabban változó komponensek tartósíthatók megfelelő vegyszerek alkalmazásával, de általánosan 

használható, minden komponens megőrzésére alkalmas tartósítószer nincs. Az elemzésekhez rendszerint ezért 

kell több edényben a vízmintát tárolni és a különböző tartósítószerekkel kezelni. 

A gyakorlatban alkalmazott tartósító módszerek: 

http://www.aquaterra.hu/pages/termekek.php?catId=222&productId=118
http://hu.vwr.com/app/Header?tmpl=/quality_control/sample_collection.htm&frmls=x
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• a minta hűtése 4 °C-ra, 

• a savas körülmények (pH<2) létrehozása, 

• lúgos körülmények (pH >12), 

• oxidáló szerek alkalmazása (HNO3 és K2Cr2O7), 

• oldószerek (kloroform, széntetraklorid), 

• fertőtlenítő hatású szerek (HgCl2) alkalmazása. 

Nem lehet általános szabályokat felállítani arra sem, hogy a tartósított vízmintában milyen időn belül kell az 

analízist elvégezni. Általában minél szennyezettebb a vízminta, annál gyorsabban változik az összetétele a 

tárolás során. Mivel a tartósító anyagok sem védenek teljesen a változásoktól, ezért a tartósított mintákat is a 

kivételt követő legrövidebb időn belül fel kell dolgozni. 

MSZ 448/46-1988 sz. szabvány előírásai tartalmazzák a leggyakrabban alkalmazott tartósítási módok esetén a 

mintavételtől számított, adott időn belül meghatározható komponensek listáját. 

Külön hangsúlyoznunk kell a vízminta tárolására szolgáló edény anyagának jelentőségét: 

• az edény anyaga megváltoztathatja a vízminta összetételét, például üvegből kioldódhat a nátrium, szilícium, 

míg a műanyagból szerves anyagok (esetleg az előzően tárolt, erősen szennyezett mintából adszorbeálódott 

anyagok), 

• a meghatározandó komponensek adszorbeálódhatnak az edény falán, így például a fémtartalom az üveg 

felületén ioncserével megkötődhet vagy olajok, detergensek, peszticidek adszorbeálódhatnak a műanyag 

falán, 

• reakció játszódhat le egyes komponensek és az edény anyaga között, mint például a víz fluorid-tartalma és az 

üveg között stb. 

Az egyes komponensek meghatározására szolgáló vízminták tárolására javasolt edényeket ugyancsak előírás 

rögzíti. Általában kis koncentrációk esetén jelentős a változás. Általános szempont szerint a szerves anyagok 

analíziséhez üvegedényben, szervetlen összetevők vizsgálatához műanyag palackban tárolják a vízmintát. Az 

edények tisztására krómkénsavat (üvegek), illetve sósav oldatot (műanyag) használnak. 

Összefoglalás 

A víz összetételének pontos meghatározása a jól előkészített mintavételezéssel kezdődik. A mintázás célja 

egyúttal eldönti a mintavétel helyét, módját is. A teljes víztestről az átlagminta ad átfogó képet, ennek 

elkészítését befolyásolja a vízhozam is. A mintavételezés leggyakrabban manuális módon, kézi mintázással 

történik, de már jól felszerelt, telepíthető automata állomások is hozzáférhetők. 

Nemcsak a mintavételi helyszín kiválasztása érzékeny kérdés, a megszedett minta kezelésén is sok múlik. Egyes 

paraméterek a helyszínen azonnal mérendők, más összetevők vizsgálata tartósítással későbbre halasztható. 

Különösen a kis koncentrációban előforduló összetevők esetében kell különös gondossággal eljárni. 

Szennyvizeknél az üzemi vizsgálatok a nagyobb koncentrációban előforduló összetevőkre irányulnak, ennek 

ellenére lehetőség szerint a mintázást követően a vizsgálatokat haladéktalanul célszerű elvégezni. 

Önellenőrző feladat és kérdések 

Feladat 
Döntse el, helyesen járunk-e el az alábbi esetekben? 

igen-nem válasz lehetséges 

a) A mintavételi pont kiválasztásánál fő szempont, hogy könnyen hozzáférjünk a vízhez. 

b) Több víz összefolyásánál ott vesszük a mintát, ahol már megtörtént az elkeveredés. 

c) Mintatartó edényként tiszta, jól zárható műanyag palackot viszünk magunkkal. 
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d) Mélységi mintavételezést vödörrel tervezzük megoldani. 

e) Szennyvizeknél elég a bukó fölött mintázni. 

f) Nyári mintavételezéshez hűtőtáskát is viszünk magunkkal. 

g) A pH-t majd megméretjük a laboratóriumban. 

h) Az átlagminta helyett több pontmintát megvizsgáltatunk, majd később átlagoljuk az eredményeket. 

Kérdések 

A kérdések megválaszolásához a tananyagot segítségül felhasználhatja! 

1. Soroljon fel 3 inhomogén vízminőséget kiváltó tényezőt! 

2. A felszínt és a fenékrészt tekintve honnan vesszük a mélységi mintát? 

3. Mi a különbség a pontminta és az átlagminta között? 

4. Hogyan készül a térbeli, illetve az időbeni átlagminta? 

5. Mi az előnye a mintatároló edény használatának? 

6. Mire használható a Meyer-palack? 

7. Miért előnyösebb a Ruttner-palack használata? 

8. Soroljon fel 4 olyan körülményt, ami az automatikus mintavételezést előnyössé tesz. 

9. Soroljon fel 5 olyan körülményt, ami indokolja a frissen szedett minták tartósítását! 

10. Soroljon fel a gyakorlatban alkalmazható 4 különböző tartósító módszert! 
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Zárszó 

Kedves Tanuló! 

Vízkémiai tananyaga I. részét lezárta! Ebben a témakörben rendszerezte a vízről eddig megszerzett ismereteit. A 

hidrológiai körfolyamatot tulajdonképpen ismerte, de talán nem ártott a részfolyamatok felelevenítése. Később 

hasznára válik a víztípusok megismerése is, mert egy-egy típus sok szempontból hasonló tulajdonságokat mutat. 

Hogyan került be a tananyagba a vízfelhasználás kérdése? Ezzel kívántuk megmutatni Önnek, hogy még sok 

tartalék van a felhasználásunkban, vagyis érdemes ösztönözni az embereket a takarékoskodásra! A 

rendelkezésre álló vizeket célszerű megismerni, mielőtt igényes felhasználásba bevonnánk, vagy ellenőrizni kell 

akkor is, ha a tisztítás hatékonyságát szeretnénk megtudni. Ehhez mintát kell vennünk, de a minta csak akkor 

lesz reprezentatív, ha megfelelő szakértelemmel készül. Ön már ehhez is szerzett jártasságot! Bravo! Lépjünk 

tovább! 
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II. témakör. A víz tulajdonságai 

Bevezetés 

Ha már megismerte a vizek eredetét és természetét, eljött az idő, hogy a vizek tulajdonságait is sorra vegye. A 

földi élet a vízre alapozódott, a víz sajátos viselkedése az élő szervezetek kifejlődésében és életfolyamataik 

folytonosságában meghatározó. A víz nemcsak kiváló közege az életfolyamatoknak, de különleges 

szerkezeténél fogva (a poláris molekulák még hidrogénhíd kötéssel is kapcsolódnak) jó poláris oldószer, benne 

az anyagok nem csak feloldódhatnak, de átalakulhatnak is. A természetes víz kémiailag soha nem tiszta, azaz 

mindig tartalmaz oldott anyagokat, illetve nem elegyedő állapotban gáz, folyadék, vagy szilárd halmazállapotú 

szerves és/vagy szervetlen vegyületeket. Ezek az anyagok a víz tulajdonságait megváltoztathatják, a 

felhasználását korlátozhatják. 

Ebben a tananyagban a vízben lévő anyagokat, azok eredetét, természetét, hatását fogja áttekinteni. Most már 

valóban szüksége lesz a Vízkémia I. c. tantárgyban megszerzett kémiai alapismeretekre. Vágjunk bele! 

Követelmény: 

• lássa világosan a vízminősítés rendszerezési módjait, 

• értse a kolloidok szerepét és eltávolításának fontosságát, 

• találkozzon a radioaktív és hőszennyezés kockázatával és következményeivel, 

• ismerje a légköri gázok és a bomlási folyamatok gáznemű anyagainak oldódási viszonyait, 

• legyen tisztában az oxigén és a szén-dioxid oldódásának jelentőségével, sajátosságaival, 

• tanulja meg a vizek fő anionjait és kationjait, azok eredetét, hatásait, 

• találkozzon kisebb jelentőségű anionokkal és kationokkal, 

• alkosson képet a vizek főbb szerves anyag csoportjairól, 

• ismerje a jellemző összegparamétereket, 

• legyen tisztában a bakteriológiai vízminősítő tulajdonságokkal! 
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5. fejezet - A vízminőség kérdése 

Bevezetés 

Előfordul, hogy egy beszélgetésben, vagy reklámban azt halljuk: ez a víz nagyon jó! A szakember az ilyen 

kijelentést nem tudja értelmezni, mert azt is szükséges hozzátenni, hogy milyen célra annyira jó. A vizet az élet 

szinte minden területén felhasználjuk, de egészen eltérő minőségi elvárásaink lehetnek. Így a vízminőség nem 

egy abszolút kategória, hanem a felhasználás célját is meg kell adni! Ezáltal a vízminőséget meghatározó 

tulajdonságok köre igen széles, nem is könnyű ezekben az önkényesen kiválasztott tulajdonság csoportokban 

eligazodni. Ebben a tananyagban a vízminősítő tulajdonságok rendszerezésével találkozik. 

Követelmény: 

• tudja elmondani a vízminőség és vízszennyezés fogalmát, 

• értse, miért minősíthetünk többféleképpen, 

• ismerje a vízminősítési jellemzők csoportosítási módszereit, 

• tudja rendszerezni a vízben előforduló szennyezőanyagokat, 

• ismerje a biológiai vízminősítés alapvető fogalmait! 

A vizek minősége 

A vízminőség a víz tulajdonságainak összessége. Nincsen egyetlen módszer sem, ami önmagában a 

meghatározására alkalmas lenne. Sőt, olyan skálák vagy mutatószámok sincsenek, amelyekkel a vízminőség 

általában kifejezhető. A gyakorlatban mindig valamilyen célra alkalmas minőség megállapításáról van szó. 

Külön tárgyalandó tehát ennek megfelelően a folyóvíz, állóvíz (felszíni vizek), az ipari vizek, pl.: hűtővizek, 

vagy az öntözővizek és természetesen az ivóvizek minősítése is. A minősítés alapját minden esetben így olyan 

tulajdonságok képezik, amelyek a kiválasztott cél szempontjából fontosak. A vízminőségi igény ilyen módon 

tág határok között változik. Ami az embernek nem jó, az állatnak még jó lehet. Az olyan víz, amely állati 

felhasználásra alkalmatlan, hűtési célokra még megfelelő lehet. Tehát annak megállapítása, hogy a víz 

szennyezett, vagy nem, elsősorban attól függ, hogy milyen célra kívánjuk felhasználni. Megfordítva, 

vízszennyezőnek tekinthető az az anyag, ami a víz felhasználását egy adott célra lehetetlenné teszi. 

A természetes víz mindig tartalmaz oldott, valamint gáz, folyadék, vagy szilárd halmazállapotú szerves (élő és 

élettelen) anyagokat. Adott esetben, tehát egy természetes víz minőségének megállapításához is sok paraméter 

együttes ismeretére van szükség. Ezen paraméterek ismeretében pedig mindig a felhasználási céltól, esetleg a 

víz eredetétől (vízkivétel helyétől) is függően történik a vízminőség megállapítása. 

(Korábban vízszennyezésen egyszerűen valamilyen anyagnak a vízbe vezetését értették. Könnyű azonban 

belátni, hogy ez önmagában még nem szennyezés. Ha kommunális szennyvíz jut például olyan befogadóba, 

amelyből ivóvizet vesznek ki, az ott kárt vagy legalábbis gondot okoz, valóban vízszennyezésnek minősül. 

Ugyanilyen mennyiségű szennyvíznek azonban nincsen közvetlen jelentősége a csak hajózásra vagy hűtésre 

szánt vízfolyásban, és kimondottan hasznos ott, ahol a haltenyésztés érdekében egyébként is növelik a víz 

termőképességét.) 

Általánosan vízszennyezésnek hívnak manapság minden olyan hatást, ami a víz minőségét úgy befolyásolja, 

hogy emberi használatra való alkalmassága csökken vagy meg is szűnik. A vízminőség-szabályozás munkájában 

a rendszerváltás óta egyre nagyobb szerepet kapnak a környezetvédelem szempontjai. A vízvédelem nemcsak az 

emberi egészség, hanem a vízi élővilág, tágabb értelemben a bioszféra védelme is. Eszerint a vízszennyezés 

aktuális meghatározása, bővítettebb értelmezése is változott. Már nem csak az ember, hanem a környezet 

szempontjából kell értékelni a szennyezést. 

A természetes vizek összetevőinek ismerete azért fontos, mert vízszennyezésről lényegében két fontos esetben 

beszélünk. Ha a beavatkozás hatására a rendszeren belül: 

• valamely természetes alkotóelem koncentrációja jelentősen nő, 
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• vagy az adott ökoszisztéma természetes összetevőitől alapvetően eltérő minőségű szennyező komponens jut 

be. 

Tehát az összetétel megállapítása után tudunk dönteni arról, történt-e vízszennyezés. 

Ezek a szempontok figyelembe veszik a természetes vízforrások két legfontosabb jellemzőjeként azt, hogy: 

• a minőségileg legjobb tartalékok az emberi civilizációtól távol találhatók, így csak kevesebb, mint egy 

százalékukat használhatjuk fel, 

• a földi víztartalékok folyamatos megújulásra képesek. 

A kémiai értelemben tiszta víz minőségét legjobban a csapadékvíz közelíti meg, de már ez is különböző gázokat 

és port mos ki a légkörből. A természetes vizek pedig nagyon változó összetételűek, oldott anyagaik 

minőségére, koncentrációjára a bennük lejátszódó kémiai folyamatok alapvető hatást gyakorolnak. 

(A víz a felhasználás módjától függően eltérően szennyeződik, vagyis a természetes körfolyamatban egyébként 

is meglévő anyagmennyiségnél nagyobb mennyiségű idegen anyaggal terhelődik. Ha az ilyen használt víz a 

természetbe visszakerül, az az idegen anyag az öntisztító képességet meghaladó mértékben terhelheti a 

természetes öntisztulási folyamatokat. Ez a vízkészletben állagromlást idézne elő, ezért szükség van ilyenkor az 

elhasznált víz befogadóba kerülését megelőző mesterséges tisztítására.) 

Általában nem azok a szennyező anyagok a legveszedelmesebbek, amelyek kellemetlen szagúak, vagy amelyek 

feltűnő elváltozást okoznak a vizekben, hanem azok, amelyek kis mennyiségben találhatók, jelenlétük nehezen 

kimutatható, de az egysejtűektől az emberig a biológiai rendszer egészére káros hatásúak. 

A vízminőségi jellemzők csoportosítása 

Tekintve, hogy sokféle paraméter együttesen jellemzi a vízminőséget, ezért az áttekinthetőség és kezelhetőség 

érdekében a jellemzőket csoportosítani szokták. A csoportosítás szempontja szerint többféle besorolás terjedt el. 

Vannak minősítési csoportosítások, amelyek elsősorban a vízfelhasználás célja szerint tekintik át és 

csoportosítják a jellemzőket. Figyelembe veszik, hogy más minőségi követelményeket támasztanak, pl. az 

ivóvízzel, vagy az öntözővízzel, mást egy nagynyomású kazán tápvizével és mást egy halastó vizével szemben. 

(Az ivóvízre vonatkozóan pl. a csoportosítás a WHO (ENSZ Egészségügyi Világszervezet) alapelveit követi. A 

világ ivóvízellátó rendszereiben vegyi anyagok ezreit azonosították, de közülük a WHO-irányérték 

megállapításához csak azokat választották ki, amelyek: 

• az emberi egészségre veszélyesek lehetnek, 

• az ivóvízben gyakran vagy 

• nagy koncentrációban vannak jelen. 

A fenti ismérvek alapján kiválasztott 95 féle vegyi anyagot a következőképp csoportosították: 

• klórozott alkánok és alkének, 

• aromás szénhidrogének, 

• növényvédő szerek, 

• szervetlen vegyületek, 

• fertőtlenítőszerek és reakciótermékeik, 

• radioaktív anyagok.) 

Ismert másféle, pl. a vízben lévő összetevők eredet szerinti besorolása is. A vízszennyező anyagok természetes 

forrásból is, de a legkülönfélébb ipari, mezőgazdasági, valamint kommunális eredetű hulladékok, szennyvizek 

bemosódásából származhatnak. Ezek közül a vízminőségi jellemzők természetes eredet szerinti csoportosítására 

mutat példát az 5. táblázat. 



 A vízminőség kérdése  

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. táblázat: A természetes vizek fontosabb kémiai alkotóelemei és azok eredete 

 

A víz minőségét sokféle, egyidejűleg lejátszódó és egymást befolyásoló fizikai, kémiai és biológiai folyamat 

alakítja. Ezt figyelembe véve célszerű a folyamatok jellemzőit egymástól elkülönítve vizsgálni. Ennek alapján a 

jellemzők besorolhatók: 

• fizikai, 

• kémiai, 

• biológiai, 

• radioaktív, 

• mikrobiológiai tulajdonságcsoportokba. 

A fizikai tulajdonságcsoportba tartozik, pl. a víz sűrűsége, viszkozitása, hőmérséklete, lebegőanyag-tartalma 

(zavarossága), színe, szaga. 



 A vízminőség kérdése  

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kémiai jellemzők pl. a víz pH-ja, a szervetlenanyag-tartalma, keménysége, a klorid-, szulfát-, illetve nitrát-

tartalma, szerves anyag-tartalma, stb. 

Biológiai jellemző pl.: az összes algaszám, hal-toxicitás, oxigénfelvétel, stb. 

A szennyeződés típusa szerint is csoportosíthatunk: 

• fertőzést okozó ágensek (baktériumok, vírusok, véglények), 

• oxigént fogyasztó anyagok, 

• eutrofizációt 

• szerves és szervetlen vegyületek, 

• olajszennyeződések, 

• szuszpendált szilárd anyagok (üledékek és kolloidok), 

• radioaktív anyagok, 

• hőszennyeződés 

A szennyeződés típusa szerinti besoroláskor azonban meg kell állapítanunk, hogy a szennyező anyagok 

általában nem egy kiválasztott típusnak megfelelően (vagyis egy adott forrásból csak egy csoportba sorolható 

anyagok) kerülnek az élővizekbe. A tisztítatlan kommunális szennyvíz pl. gyakran az első három típuscsoportba 

tartozó szennyeződéseket és szuszpendált szilárd anyagokat együttesen tartalmaz. 

Igen hasznos és elterjedt, elsősorban az élő vizeknél, az élő és élettelen környezet kapcsolata alapján is 

elvégezhető a minősítés. Ez a csoportosítás bár a biológiai jellemzők mellett fizikai-kémiai tulajdonságok 

besorolását is jelenti, mégis általánosan, mint biológiai vízminősítés ismeretes. Felföldy a 70-es években a 

biológiai vízminősítés egységes és hazánkban is elfogadott rendszerét dolgozta ki (Felföldy Lajos: A biológiai 

vízminősítés). Természetes vizeinkben a vízminőség, a víz tulajdonságainak összessége, az élettelen 

környezet és az élővilág közötti anyagcsere következményeként alakul ki. eszerint négy csoportba tartozhatnak 

a minőségi jellemzők: 

• halobitás 

• trofitás 

• szaprobitás 

• toxicitás 

(A vízbe a levegőből származó oxigénen, nitrogénen és széndioxidon kívül a meder kőzeteiből is szervetlen 

anyagok oldódnak ki: C, H, O, N, P, S, Si nyomelemeket tartalmazó vegyületek, azaz a víz növényi tápoldattá 

alakul. A természetben kialakuló táplálék-kínálatra mindig akad fogyasztó. A létrejött szervetlen közegben 

növények szaporodnak el, amelyek a szervetlen tápanyagokból, a napfény energiájának felhasználásával 

(fotoszintézis) létrehozzák saját testük szerves anyagait. Annyi növény keletkezik, amennyit az aránylag 

legkisebb mennyiségben lévő szervetlen tápanyag lehetővé tesz (minimumfaktor, limitáló tényező). A növények 

termelte szerves táplálék heterotróf, szervetlenből szerves építeni nem tudó élőlények (baktériumok, gombák, 

állatok) létét teszi lehetővé, amelyek sokféle úton jutnak a felszíni vizekbe.) 

Az élőlények táplálékláncokba rendeződnek (mit eszik, minek szolgál táplálékul), a lánc az algákkal táplálkozó 

növényevőkkel kezdődik, amelyeket a ragadozók sora fogyaszt. Ezekben a folyamatokban résztvevő 

vegyületek, szervetlen és szerves anyagok, mint vízminőségi jellemzők sorolhatók be az előbb említett négyféle 

tulajdonságcsoportba. Ezekkel a tulajdonságokkal későbbiekben még részletesen foglalkozunk, most fő 

vonalaiban ismerkedhet meg a vízminőségi csoportok tartalmával. 

A halobitás a biológiai szempontból fontos szervetlen kémiai tulajdonságok összessége, nagyrészt tehát az 

élettelen környezet adottsága. A meder vagy vízgyűjtő terület geológiai és geokémiai tulajdonságai határozzák 

meg, de döntően megváltoztathatják mesterséges bevezetések is (bányavizek, szennyvizek). Egyszerűen 
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mérhető kémiai tulajdonságcsoport, amit az élővilág csak kivételes esetben alakít, általában inkább 

alkalmazkodik hozzá. A vízben oldott összes ion koncentrációjával, ezen belül a nyolc „főion” viszonylagos 

mennyiségével jellemezhető tulajdonságcsoport. Mérése tehát az összes sótartalom vagy a fajlagos elektromos 

vezetőképesség meghatározásával, illetve az anionok és kationok analízisével történik. 

A trofitás a szervetlenből szerves anyagot létrehozó és ezzel a víz minőségét befolyásoló adottságok és 

jelenségek összessége. A trofitás tehát termőképesség: a szervetlen növényi tápanyagok jelenlétében a vízi 

ökoszisztéma szerves anyag termelésének intenzitását mutatja. A trofitást a növényi tápanyagok minőségi és 

mennyiségi elemzése (elsősorban nitrogén- és foszforvegyületek), a fotoszintézis mérése, az össze algaszám, 

klorofill-tartalom alapján határozzák meg. Ennek megfelelően a természetes vizek is több kategóriába 

sorolhatók. Így pl. vannak oligo-, mezo- és eutróf vizek. 

A szaprobitás a szerves anyagokat szervetlen összetevőikre bontó és ezzel a vízminőséget befolyásoló 

adottságok és jelenségek gyűjtőfogalma. A heterotrófikus élőlények (a baktériumoktól a bálnáig) számára 

táplálékul szolgáló, „hozzáférhető” szerves tápanyagok minősége, mennyisége és változása a víz minőségét 

alakító folyamatok jellemzője. A szaprobitást okozó szerves anyagok a vízben nem mérgezők és az élőlények 

számára hozzáférhetők. Mennyiségük elsősorban biológiai módszerekkel deríthető fel. A szaprobitás fokát az 

összes szervesanyag-tartalommal valamint az indikátor szervezetek megfigyelésével jellemzik. Ennek 

megfelelően több szaprobitási osztályba is sorolhatók a vizek. 

A toxicitás a víz mérgezőképessége, amit a benne lévő anyagok okozhatnak. A mérgek ritkán természetes 

eredetűek, legtöbbször emberi tevékenység hatására kerülnek a vizekbe. Az anyagok méregerősségének 

megítélésekor, a méregerősségi osztályba sorolásukkor az adott vegyületek LD50 értékei szolgálnak alapul. Az 

LD50 érték kísérletileg kerül meghatározásra, azt az egyszeri adagot mutatja meg, amely dózis a kísérleti állatok 

felét elpusztítja (mg/kg egységben megadva). 

(A kívülről az élő szervezetbe jutó és a szervezetben magában keletkező mérgek kémiai, biokémiai és fizikai-

kémiai úton ható anyagok. Minőség, mennyiség szempontjából test- vagy szerv-idegenek és ezért az élő 

szervezetben működési zavarokat, súlyos esetben halált idéznek elő. A méreg relatív fogalom, mert jóformán 

minden kémiai anyag okozhat “zavart” az élő szervezet működésében, vagyis veszélyes tulajdonsággal 

rendelkezhet. A méreg (toxin) hatása a mérgezés. Az anyag töménységétől és a hatás időtartamától függően a 

mérgezés lehet végleges (irreverzibilis), ez esetben idővel sem következik be kedvező irányú változás. Lehet 

átmeneti (reverzibilis), vagyis visszafordítható, ha idővel a károsodás megszűnik. A mérgezés ezen kívül lehet 

helyi, lokális, amikor az élőlénynek az a testrésze károsodik, ami közvetlenül érintkezett a méreggel, vagy lehet 

felszívódó, amikor a méreg a nedvkeringésbe kerülve jut a mérgezés helyére.) 

A vízminősítés elvégezhető a vízösszetevők megjelenési formája és vegyület jellege alapján is. A vízben jelen 

lévő anyagokat célszerű a megjelenési formájuk és alapvető összetételük szerinti csoportokban vizsgálni. Ezt a 

csoportosítást foglalja össze a 15. ábra. 

 

15. ábra: A szennyezések csoportosítása vízben való megjelenésük alapján 

A komponensek a vízben való megjelenésük szerint: 
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• nem elegyedő fázisként és/vagy 

• oldott anyagként 

lehetnek jelen a vízben. A lebegő szilárd (szuszpendált) anyagokon belül könnyen ülepedő valamint nehezen 

elválasztható, stabil kolloid részeket különböztetünk meg. A vízzel nem elegyedő valamint oldott 

anyagcsoportok minden esetben vegyi összetételük alapján további 

• szerves és 

• szervetlen anyagcsoportokra oszthatók. 

(Vizsgáljuk meg a foszforvegyületek példáján keresztül ennek a csoportosításnak az információtartalmát. 

Amennyiben a foszforvegyületek összes, vízben található mennyiségéről van adatunk, csak azt ismerjük, hogy 

mennyi foszfort tartalmaz a víz, de azt nem, hogy a foszformennyiség lebegő vagy oldott, szerves vagy 

szervetlen formában található-e a kérdéses vízben, illetve milyen a vízben e vegyületek aránya. Az utóbbiak 

ismeretében könnyebb eldöntenünk, hogy milyen potenciális veszélyt jelent az adott foszformennyiség a 

felhasználáskor, illetve befogadóba bocsátáskor. Az egyes vegyületformák biológiai hozzáférhetősége 

(beépítése, lebontása) is eltérő, s ugyancsak a vegyületformától függ az, hogy melyik vízkezelési módszer 

alkalmazható hatékonyan eltávolításukra. Amennyiben pl. az oldott reaktív foszfátok (hidrolizáló polifoszfátok 

és ortofoszfát együttes) mennyisége jelentős az adott vízben, akkor feltételezhetően nagyobb a veszély, hogy 

élővízbe kerülve, ott gyors eutrofizálódás következik be. Az ilyen típusú foszforvegyületek viszont azok, 

amelyek eltávolítására a fizikai-kémiai eljárások (derítés) hatékonyan felhasználhatók.) 

Összefoglalás 

A természetben található víz minden esetben oldat és legtöbbször szuszpenzió is, tulajdonságait a különféle 

együttesen ható, fizikai-kémiai valamint biológiai folyamatok határozzák meg. A vízben gázok, egyéb 

folyadékok és szilárd anyagok lehetnek jelen. A természetes víz főleg különböző szerves és szervetlen szilárd 

anyagok oldata, lényegében híg sóoldat. Ezen oldott anyagok mennyisége és minősége meghatározó a 

természetes vizek élővilága szempontjából. A tananyag a vízminősítő tulajdonságokat rendszerezte, hogy 

könnyebb legyen az eligazodás. Közben vízkémiai alapfogalmakkal is megismerkedett, amelyek még hasznára 

lesznek. 

Önellenőrző feladat és kérdések 

Kérdések 

1. 1. Adja meg a vízszennyezés fogalmát! 

2. 2. A víz összetevőinek ismeretében mikor beszélhetünk vízszennyezésről? 

3. 3. Soroljon fel legalább 4 vízminőségi csoportot a vízfelhasználás célja szerint! 

4. 4. Sorolja fel az 5. táblázat alapján, a természetes vizek milyen eredetű kémiai alkotókat tartalmazhatnak? 

Mindegyik összetevő típusra mondjon legalább három példát is! 

5. 5. Adjon meg legalább öt szennyeződés típust is! 

6. 6. Adja meg az élő és élettelen környezet kapcsolata alapján a 4 fő tulajdonság csoportot! 

7. Foglalja össze a tulajdonság csoportok fő jellemzőit! 

8. 7. A szennyezések milyen formában jelenhetnek meg? Használja a 15. ábrát! 

Feladat 

Csoportosítsa össze a kijelentést a megfelelő fogalommal! A fogalomhoz tartozó számmal válaszoljon! 

Fogalmak: 1. vízminőség, 2. vízszennyezés, 3. halobitás, 4. trofitás, 5. szaprobitás, 6. toxicitás, 7. LD50 

Kijelentések: 
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a) A víz alkalmasságát csökkenti. 

b) A termőképességet fejezi ki. 

c) Szervetlen kémiai adottságok összessége. 

d) A mérgezőség mutató száma. 

e) A tulajdonságok összessége. 

f) Szerves anyag bontó képesség. 

g) A mérgezőképességet jelöli. 
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6. fejezet - A legfontosabb fizikai 
tulajdonságok 

Bevezetés 

A víz legfontosabb fizikai tulajdonságai közé tartozik a sűrűség, viszkozitás, felületi feszültség, gőznyomás, 

diffúzió, oldóképesség, lebegőanyag-tartalom (zavarosság, fényelnyelő- és fényvisszaverő képesség), 

hőmérséklet, szín, íz, szag. Az egyes fizikai paraméterek ismerete nélkülözhetetlen a vízkezelési eljárásoknál is. 

Így például a sűrűség és a viszkozitás a különféle transzport folyamatokat; áramlásokat (pl. az ülepítést), vagy a 

derítést egyaránt befolyásolják. A téli hidegben a viszkozitás megnövekedése a parti szűrésű kutak 

vízhozamának jelentős csökkenését is eredményezi. Az oldódási folyamatokban is, mint a legtöbb kémiai 

folyamatban, a viszkozitás mellett a vízhőmérséklet közvetlenül is jelentős szerepet játszik. A víz tulajdonságai 

szempontjából egyes gázok oldódása is fontossá válik, azonban a gázok oldódására egy egész tanulási egységet 

fogunk szánni. Ebben a tananyagban a vízkezelés szempontjából fontossá váló egyéb fizikai tulajdonságokat 

veszi sorra. 

Követelmény: 

• ismerje, milyen anyagok okozzák a vizek ízét, szagát, színét, lebegőanyag-tartalmát, 

• értse, miért nem tapadnak össze a kolloid részecskék, 

• legyen tisztában a kolloidális részecskék káros hatásaival, 

• találkozzon a radioaktív szennyezők ionizáló hatásával, 

• ismerje a hőszennyezés következményeit! 

Egyes fizikai tulajdonságokkal már találkozhatott a Vízkémia I. c. tananyagban (viszkozitás, felületi feszültség, 

gőznyomás, fagyáspont, forráspont). Ezek a vízjellemzők mérőműszerekkel megmérhetők, általános szabályok 

nincsenek a különböző víztípusoknál az értékek alakulására. Van azonban egy olyan összetevő csoport, amely 

mind esztétikai, mind a kezelés szempontjából különös figyelmet érdemel, ez a kolloidok csoportja. A kolloidok 

általános tulajdonságait (méret, fázisok száma, felületi megkötés) már vizsgálta, most áttekintheti sajátos 

viselkedésüket a vizekben. A kolloidok természetes és szennyezési folyamatok által egyaránt bekerülhetnek a 

vizekbe. 

Kolloidok a vizekben 

A tiszta, természetes víz rendszerint átlátszó és színtelen. A felszíni vizek színét főleg a huminanyagok és a 

három vegyértékű vas (Fe3+) vegyületei okozzák. Míg a víz tényleges színét a benne oldott anyagok, a 

látszólagos színt az emellett szuszpendált anyagok idézik elő (kolloid állapotú humin - és Fe3+ vegyületek, 

mikroorganizmusok, lebegő ásványi anyagok/talajalkotók). 

A vizek lebegőanyag-tartalmát a vízben lévő szuszpendált anyagok, vagyis ülepedőképes illetve kolloid 

méretű részecskék adják. A zavarosság tehát a szervetlen és szerves eredetű, oldhatatlan kolloid méretű anyagok 

jelentével függ össze. A felszíni vizeknél rendszerint szerves kolloidok, mikroorganizmusok, vas-hidroxid, 

iszap, talajalkotók, kovasav, planktonok idézik elő. Felszín alatti, elsősorban talajvizekben főleg oldhatatlan 

ásványi anyagok okoznak zavarosságot. 

A szuszpendált szilárd anyagok közül a kolloid méretűeknek jut a legfontosabb szerep. A kolloidális lebegő 

részecskék: 

• kevesebb napfényt engednek a vízbe, ami a fotoszintézist akadályozza, ezáltal a víz oxigéntartalmát is 

csökkenti, 

• bizonyos kolloidális szennyezések (pl. élelmiszeripari hulladékok) bontható szerves anyagok, ezért még 

jelentős mennyiségű oxigént is fogyasztanak, 
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• ülepítéssel, szűréssel - tehát egyszerű fizikai elválasztási módszerekkel - a nagyobb méretű lebegő részekkel 

azonos módon nem távolíthatók el, 

• esztétikailag is minőségrontó hatásuk az ivó- és ipari vízellátás terén szintén nemcsak önmagában 

kedvezőtlen, 

• nagy fajlagos felületük miatt sokféle anyagot képesek megkötni, így koncentráltan tartalmazhatják az 

egészségre káros szerves (ezek között esetleg élő szervezetek, mint pl. baktériumok, gombák, vírusok) és 

szervetlen mikroszennyeződéseket is. Így pl. az algák a többi, vízben élő növényhez képest a kolloid 

méretűkből adódó nagyon nagy fajlagos felületen könnyen adszorbeálnak hasonló, vagy kisebb méretű 

komponenseket a környezetükből. 

A víz zavarosságának megszüntetése tehát mindezek miatt fontos feladat. A szervetlen és szerves (élő és 

élettelen) kolloidok vízből való eltávolítása a vízkezelési technológiáknak lényeges lépése. Egyszerű kiszűréssel 

vagy ülepítéssel nem távolíthatók el, mert a kolloid részecskék alapvető jellemzője egyfajta stabilitás, vagyis a 

pelyhesedéssel (összetapadással) szembeni ellenállás. Ennek okai: 

 

(Ez utóbbi jelenség elsősorban a szilárd részecske-folyadék határfelület tulajdonságaitól, szerkezetétől és az 

elektromos töltésektől függ. Az azonos töltések miatti taszítóerők ugyanis annál jobban meg tudják akadályozni 

a részecskék ülepedését, minél nagyobb azok egységnyi tömegére jutó fajlagos töltése. A felülethez szorosan 

kötődő anionok rétege körül egy lazább, kationokból álló réteg is kialakul, ezek alkotják együttesen a részecske 

körüli elektromos kettősréteget.) 
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16. ábra: Elektromos kettősréteg a kolloid részecske körül 

A szilárd és a folyadék fázis egymáshoz viszonyított elmozdulásakor egy vékony folyadékréteg a szilárd 

részecskével együtt mozdul el. A szilárd részecskékhez tapadva maradó és az attól elmozduló folyadékréteg 

határán mérhető potenciál az ún. zeta-potenciál (16. ábra). Az ionok kötődése a határfelülethez a kettős réteg 

külső terében lazább. A határfelület a pozitív töltésű ellenionra elektrosztatikus vonzást gyakorol. Minél 

nagyobb a kationok vegyértéke és koncentrációja, a zeta-potenciál annál jobban csökken. Ezt a jelenséget 

alkalmazzák a vízkezelésben a kolloidok eltávolítására a derítési eljárás során. 

 

17. ábra: A kolloid részecskék zeta-potenciálja, a részecskék potenciál szerinti megoszlása egyes víztípusokban 

A különféle vizek jellemző kolloidális részecskéihez eltérő zeta-potenciál értékek tartoznak, ezt a vízkezelési 

eljárásoknál figyelembe kell venni (17. ábra). 

A kolloid elektrokémiai potenciáljáról még többet megtudhat: 

ktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/.../Csapadékképződés.pdf 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/vizanal/3_ea.pdf 

Ízek és szagok 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/chem/targyl/vizanal/3_ea.pdf
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A víz minőségére vonatkozóan információkat a vizek érzékszervi megfigyelése is szolgáltat. A kellemetlen ízek 

és szagok elleni küzdelem a természetben, a víz- és csatornaművekben egyaránt gondot okoz. A felszíni vizek 

íze illetve szaga többféle folyamatból eredhet: 

• ipari és települési szennyvizekből és azok bomlástermékeiből, 

• bizonyos mikroorganizmusok anyagcsere termékeiből, 

• természetes ásványi anyagok oldódásából. 

A víz íze alapvetően az oldott anyagoktól függ. Jellegzetes mellékízt ad pl. a Fe2+, a Mn2+ önmagában is, a Mg2+ 

pl. SO2-
4 jelenlétében. A víz szagát a bejutó gázok, illékony szennyező komponensek idézik elő. A természetes 

vizekben szagot pl. a H2S okozhat. Az ún. geosmint pedig (trans-1,10-dimetil-trans-9-dekalol, C12H22O), ami a 

természetben gyakori földszagot okozza, Actinomyces fajok termelik. Egyes algafajok is szaganyagokat 

bocsátanak a vízbe. 

Radioaktív szennyezők 

A radioaktív anyagoktól származó α-, β és γ - sugárzás az élő szövetekre egyaránt káros, mivel ionizáló 

hatásúak. Ez azt jelenti, hogy a szövetek molekuláit alkotó atomokról elektronokat szakítanak le, módosítva 

ezzel azokat a vegyületeket, amelyek a szövetek működése és felépítése szempontjából alapvető fontosságúak. 

(Valamennyi sejt sok vizet tartalmaz, ami sugárzás hatására H• és OH• gyökökre hasad. Ezek kombinációja 

hidrogénperoxidot (H2O2) eredményezhet, ez gyorsan vízre és atomos oxigénre bomlik. A keletkező atomos 

oxigén rendkívül reakcióképes, és a bonyolult szerves vegyületekkel reagálva a sejt normális működését 

megzavarja. Ha ily módon elegendően nagyszámú, egészséges sejtet ér károsodás, rákos folyamatok indulhatnak 

meg.) 

A szervezet képes arra, hogy a radioaktív sugárzás okozta változásokat bizonyos mértékig tolerálja. Adott hatás 

mellett azonban az elváltozás megfordíthatatlan. 

(A radioaktív elemek közül különösen a veszélyesek, mivel viszonylag hosszú 

életűek (50 nap, 27 év, 12 nap, 30 év, 8 nap), továbbá az emberi szervezetbe könnyen beépülnek. A stroncium és 

bárium a kalcium helyettesítésére képes atomok, és a csontvelőben a vörösvérsejtek képződését akadályozzák. A 

cézium a káliumhoz és a nátriumhoz hasonló, amelyek a szervezetben sok helyen előfordulnak (vér, 

izomszövetek). A radioaktív jód pedig a pajzsmirigyben fejt ki káros hatást. 

A radioaktív izotópok - javaslat szerint - felezési idejük hússzorosa után válnak biológiai szempontból teljesen 

veszélytelenné. Ez idő alatt eredeti sugárintenzitásuk milliomod részére csökken. A  Sr és Cs nuklidok 

esetében pl. ez kereken 600 év biztos őrzést kíván meg.) 

A radioaktív anyagok az uránbányák környékén is feldúsulhatnak az élővizekben. Mivel az érc urániumtartalma 

0,1-0,3 %, nagy mennyiségű anyag feldolgozására, savas vagy lúgos feltárására van szükség. Ezekből az 

oldatokból azután urániumvegyületeket állítanak elő, az érc maradékát pedig meddőhányóra viszik. A meddő 

 nuklidot tartalmaz észlelhető mennyiségben. A rádium - kalciumhoz való hasonlósága miatt - 

beépül a csontokba és ott az utóbbit a Ca3(PO4)2-ban helyettesíti. A tórium, ha kisebb mértékben is, ugyanígy 

viselkedik. A meddőhányókból ezeket a radioaktív elemeket a csapadék kilúgozva az élővizekbe juttatja, ha 

megfelelő biztonsági intézkedésekről nem gondoskodnak. 

A nukleáris légköri robbantások betiltása révén az atmoszféra ilyen eredetű szennyezése megszűnt. Azt is 

figyelembe kell vennünk, hogy egy 100 MW teljesítményű reaktor egy év alatt közel annyi radioaktív 

hulladékot termel, mint azt 1 megatonnás bomba felrobbantása okozná. Ezért ezeket a hulladékokat a 

legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett kell elhelyezni. A radioaktív elemek azonban a hagyományos 

erőművek pernyéiben (széntüzelésű erőművek) is nagy mennyiségben előfordulnak, így nemcsak az 

atomerőműi energiatermelés következtében okozhatnak környezeti ártalmat. 

A mesterséges eredetű radioaktív anyagok közül két izotópnak, a 28 év fizikai felezési idejű 

 van radiotoxikológiai jelentősége a tartós sugárterhelést okozó 

nuklidok körében. 

A felszíni vizek hőszennyezése 
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A hőerőművek hűtővize - amennyiben frissvízhűtésű erőműről van szó - folyóba vagy tóba visszajutva a víz 

hőmérsékletének megemelésével a biológiai egyensúlyt megzavarhatja. Ennek a jelenségnek három kedvezőtlen 

következménye is lehet: 

• az oldott oxigén koncentrációja a hőmérséklet növekedésével számottevően csökken (7. tanulási egység). Ez 

különösen mélyebb tavak esetében káros, ahol a kisebb sűrűségű, melegebb felső réteg megakadályozza, 

hogy az oxigén a mélyebb rétegekbe jusson, 

• a biokémiai folyamatok a hőmérséklet emelkedésével felgyorsulnak, ez növekvő oxigénszükséglettel jár és az 

élőlények egy csoportjának anyagcsere-folyamatai káros változást is szenvedhetnek, 

• a hőmérséklet olyan magas lehet, hogy a biokémiai egyensúly gyors megváltozása közvetlenül pusztulást 

okoz. 

A hűtőközegként használt vizet rendszerint klórozzák, hogy bizonyos algák elszaporodását megakadályozzák 

(csővezetékek eltömődése, hőátadás romlása miatt). Az ilyen hűtővíz tóba vagy folyóba visszajuttatva az előbbi 

hatások mellett a kívánatos mikroorganizmusokat is elpusztíthatja. 

Az erőműi hűtővíz porózus anyagon vagy rácsos szerkezeten átcsurgatva szintén lehűthető. Ekkor a víz 

hőterhelését az atmoszférának adjuk át. Ez kedvezőbb megoldás, bár az ellenáramú levegő által elragadott 

páramennyiség a helyi klímát kedvezőtlenül befolyásolhatja. Száraz éghajlatú vidékeken ilyen hátrányokkal - 

természetesen - nem kell számolni. Jó megoldás az is, hogy a meleg vizet lagúnákban pihentetik. Ezek vize télen 

is olyan hőmérsékletű, hogy bizonyos halfajtákat tenyészteni lehet bennük. Lehetséges továbbá pl. a hűtővíz 

hajtatóházakban való felhasználása is. 

Összefoglalás 

A vizeknek egyes fizikai tulajdonságai lényegesen befolyásolják a felhasználhatóságukat. Ebben a tekintetben a 

legfontosabb anyagcsoport a kolloid, amelynek a megjelenésével és zavaró hatásaival a természetes és 

szennyvizekben egyaránt számolnunk kell. Ivóvízként használva a vizet, jelentősen lerontják az élvezeti értéket, 

szennyvizekben megjelenve a befogadó természetes ökológiai folyamatait zavarnák meg. A kolloidok 

kezelésénél külön figyelemmel kell lenni a stabilitásukra, mert nehezen tapadnak össze, így egyszerű 

elválasztási módszerekkel nem távolíthatók el teljesen. 

Környezeti szempontból eseti lehetősége fennáll a radioaktív szennyeződésnek is, ami nem mindig jelent 

kizárólagosan emberi hatást, akár természetes módon is bejuthat ionizáló hatású izotóp a vizekbe. 

Egyes iparágak folyamatos környezeti hatása a hőszennyezés, ennek leginkább az ökológiai hatása számottevő. 

Önellenőrző kérdések 

Kérdések 

A kérdések megválaszolásához a tananyagot segítségül felhasználhatja! 

1. Mondjon 2 olyan víztulajdonságot, amelyek a kolloidok megjelenésétől függenek! 

2. Soroljon fel 5 olyan indokot, amelyek a kolloidok jelentőségét támasztják alá a vizekben! 

3. Miért nem szűrhetők ki a kolloidok? 

4. Hogyan alakul ki az elektromos kettősréteg? 

5. Adja meg a zeta-potenciál fogalmát! 

6. Mit jelent az, hogy a radioaktív anyagok ionizáló hatásúak? 

7. Hogyan kerülhetnek be a vizekbe a radioaktív anyagok? 

8. Milyen ipari tevékenység okozhat hőszennyezést? 

9. Mondjon 3 olyan hatást, ami a hőszennyezés következménye lehet! 
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7. fejezet - Gázok oldódása vizekben 

Bevezetés 

Kismértékben a légkör anyagai is beoldódnak a vizekbe, befolyásolva annak összetételét. Bár ez az oldódás 

számszerűleg igen csekély anyagtartalmat eredményez, az oxigén és a szén-dioxid esetében ennek mégis a víz 

ökológiai állapota szempontjából meghatározó a jelentősége. Gáznemű anyagok a vizek átalakulási, főként 

bomlási folyamataiban is keletkezhetnek. Ekkor többnyire kellemetlen esetleg mérgező gázok juthatnak be, 

amelyek a természetes élővilágra károsak, a víz felhasználására korlátozóak lehetnek. A tananyagban a légköri 

gázok természetes oldódásával valamint a gáznemű bomlástermékek bekerülésével és annak hatásaival 

foglalkozik. 

Követelmény: 

• ismerje az oxigán oldódásának sajátosságait, az oldott oxigén jelentőségét, 

• lássa be az oxigént termelő és fogyasztó folyamatok közötti egyensúly fontosságát, 

• legyen tisztában a szén-dioxid oldódásának jelentőségével, 

• lássa a pH hatását az egyes oldott szén-dioxid formákra, 

• ismerje a szerves anyagok bomlásával keletkező főbb gáznemű anyagok hatását! 

A természetes vizek minősége szempontjából a gázok közül legfontosabb az O2, CO2, N2 , CH4, H2S és az NH3 

oldódása. A levegőből ezek a gázok részleges nyomásuk (a levegőben előfordulási arányuk) és elnyelési 

tényezőjük (abszorpciós tényező, anyagi minőségtől függő érték) arányában oldódnak a vízben. Néhány gáz 

oldhatóságára mutat a vízhőmérséklet függvényében adatokat a 6. táblázat. Ha azonos hőmérséklet mellett 

megnézi a különféle gázok oldódását, igen nagy különbségeket láthat. Ennek a legfontosabb oka a gáz molekula 

szerkezetében kereshető. Minél polárisabb a gázmolekula, annál jobb az oldódása a szintén poláris vízben 

(hasonló a hasonlóban). Hisz ezt már tanulta az oldatok keletkezésénél! 

Nézze meg a hőmérséklet függést is! Már azzal is tisztában van, hogy magasabb hőmérsékleten gyengébb a 

gázok oldódása! 

5. táblázat: Néhány gáz vízre vonatkozó abszorpciós tényezője 0,1 MPa nyomáson 

 

A víz oldott oxigéntartalma (O2) 

Látható, hogy a levegőben meglévő arányhoz képest (21:79) a vízben az oldott oxigén és nitrogén aránya 

megváltozik, arányuk a vízben 1:2 arányhoz közelít. 
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A vízben oldott oxigén fontos, mert: 

• vízben élő szervezetek oxigénellátását biztosítja, 

• a szerves anyagok oxidatív lebontásához nélkülözhetetlen. 

(Az oxigén nélkülözhetetlen elem a vizekben, a biológiai szervezetek többsége szabad oxigént igényel (aerob 

élőlények). A vizekben léteznek emellett olyan organizmusok is, amelyek képesek átmenetileg vagy tartósan 

szabad oxigén nélkül élni (anaerob élőlények). Az oxigén a légkörben korlátlan mennyiségben áll az élőlények 

rendelkezésére. A vízi életközösségek számára az oldhatósági viszonyok miatt mégis korlátozott az 

oxigénkészlet.) 

A levegővel érintkező víz egyensúlyi koncentrációban tartalmaz oxigént, amelynek mennyisége függ: 

• a légnyomástól, 

• a hőmérséklettől, 

• a víz oldott sótartalmától, 

• a szennyezettség jellegétől és fokától, 

• a vízi életfolyamatoktól. 

Azt tehát, hogy a víz mennyi oldott oxigént tartalmaz, részben olyan sajátságok: mint földrajzi fekvés, 

tengerszint feletti magasság, légnyomás, a meder mélysége, a szárazföldi klíma, a víz kémiai tulajdonságai 

megszabják. Emellett azonban döntőek a vízi élőlények életfolyamatai, mert a víz oxigéntartalma a 

benépesedéssel és a vízi élet egész menetével szoros kapcsolatban van. 

A víz minőségét leggyakrabban az egy liter vízben jelenlevő anyagmennyiséggel fejezzük ki, gázoknál 

legtöbbször mg/dm3 egységben. A víz aktuális oldott oxigéntartalma a fentiek szerint sok tényező együttes 

függvénye. A víz minőségét akkor jellemzi a legjobban, hogyha nem az abszolut koncentrációját, hanem az 

adott körülmények között elérhető elméleti érték százalékban kifejezett mennyiségét adják meg. Tehát az 

oxigéntelítettség a mérés során meghatározott oxigéntartalmat az elméletileg maximálisan oldható 

oxigénkoncentrációhoz viszonyítva adja meg százalékban. 

(Az elméletileg oldható oxigénmennyiség az egyébként azonos mérési körülmények közt (azonos hőmérséklet, 

sótartalom, légnyomás) egyes fizikai és a biológiai folyamatok hatásának (a levegő és a víz érintkezésének 

intenzitása, a gáz vízbe történő diffúziója, a fotoszintézis intenzitása, az oxigénfogyasztás mértéke) kizárása 

mellett elérhető (várható) érték.) 

Az oxigéntartalom ilyen módon megadott értéke a víz biokémiai állapotát jellemzi a teljes (100 %) telítettséghez 

képest. Eltérése megmutatja, hogy az oxigént fogyasztó, vagy termelő szervezetek vannak jelen többségben. 

A víz elméleti oldott oxigéntartalmára és a figyelembe veendő korrekciós tényezőkre mutat adatokat a 7. 

táblázat. 

7. táblázat: Az oxigénkoncentráció hőmérséklet függése 

 

A táblázat adatait minden esetben korrekciós tényezővel kell szorozni. 

• légnyomás figyelembe vétele: korrekciós tényező: p/760, ahol p = aktuális légnyomás Hgmm-ben, 
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• a víz sótartalmának figyelembe vétele: korrekciós tényező: 1-0,0048x, ahol x = sótartalom ezrelékben 

kifejezve. 

A természetes vizekben szélsőséges esetben oxigénhiány vagy oxigéntúltelítettség figyelhető meg. Biológiai 

szempontból mindkettő káros. A túltelítettség (pl. hirtelen fellépő külső hőmérsékletváltozás hatására állhat elő) 

az oxigénszegényebb környezethez szokott állatokat veszélyezteti. Az oxigénhiány pedig természetesen gátolja 

az aerob életfolyamatokat, illetve életműködést (pl. a pisztráng 5 mg/dm3, míg a ponty 4 mg/dm3 vagy e feletti 

oxigéntartalmat igényel). 

A felszín alatti vizekben, a forrásokban, a nagy szerves anyag tartalmú vagy nagy sókoncentrációjú tavakban 

kevés oldott oxigén található. A szerves anyagokkal terhelt felszíni vizek általában oxigénben szegények a 

bontási folyamatok miatt, míg a jó minőségű felszíni vizek ezzel szemben oxigénben dúsak. 

A víz oldott oxigénjét fogyasztó szennyeződések 

Mivel a vízben oldott oxigént a növények és állatok légzési folyamataikban felhasználják, így az oxigént 

fogyasztó egyéb anyagok befolyásolják a vízi élőlények természetes fejlődését. A vizek élőlényei közül a 

legtöbb oxigént a halak igénylik, a gerinctelen állatok szükséglete kisebb, míg a legkevesebb oxigénnel a 

baktériumok működnek. Abban a változatos populációban, ami az élővizekben előfordul (a halakat is beleértve) 

az oldott oxigén legkisebb mennyisége 5 mg/dm3 lehet. Ennél kevesebb oxigén a halak élettevékenységét 

megzavarja és a hosszabb ideig tartó oxigénhiány halpusztulást idéz elő. Ezt a gerinctelenek és a baktériumok 

mértéktelen elszaporodása követi. Az egyensúly ilyen mértékű megzavarása, azaz a halak populációból való 

eltűnése a szennyeződés tipikus jele. 

A baktériumok számára a vízben lévő csaknem valamennyi szerves vegyület táplálékul szolgál. Anyagcseréjük 

során a szenet szénd-ioxiddá, a hidrogént pedig vízzé oxidálják: 

C /a szerves vegyületben / + O2 /vízben oldott / → CO2 

4H /a szerves vegyületben / + O2 /vízben oldott / → 2 H2O 

A felírt egyenlet alapján számítható ki az, hogy 3 mg/dm3 széntartalom kereken 9 mg oxigént fogyaszt. Jó 

közelítéssel tehát egyetlen csepp olaj széntartalma képes 5 liter víz oldott oxigéntartalmát elfogyasztani (ha nem 

számítjuk a jelenlevő baktériumok tápanyagok távollétében is fennálló sejtlégzését, az endogén légzést, vagyis 

az erre fordított oxigénmennyiséget). Ez utóbbi a jól táplált, tehát szaporodó populáció életműködése 

következtében a szennyező anyag bejutásával egyidejűleg szintén megnövekedhet. 

Oxigént fogyasztó szerves vegyületek emberi és állati hulladékokban, így kommunális szennyvizekben, 

bizonyos ipari, így pl. élelmiszeripari, papír- és bőrgyári szennyvizekben fordulnak elő leggyakrabban. Ezek élő 

vizekbe kerülésekor tehát az oldott oxigén mennyisége annyira lecsökkenhet, hogy a magasabb rendű élőlények 

életműködése lehetetlenné válik. 

(Az aerob mikroorganizmusok is igényelnek egy bizonyos oxigénkoncentrációt. Ezek a mikroorganizmusok az 

oxigént is tápanyagként fogyasztják, s ezért a légzési-bontási folyamataik sebessége a víz 

oxigénkoncentrációjától függő, jellegzetes szubsztrátlimitációt mutat. A szubsztrát-limitáció azt jelenti, hogy a 

tápanyagfogyasztás sebességére a tápanyag koncentrációja egy adott koncentrációérték felett már nincs hatással, 

az alatt viszont függ tőle. Ez a bizonyos koncentrációhatár esetenként változó, az adott szervezet és az adott 

tápanyag minőségétől függ. A víz oxigéntartalmának adott érték alá csökkenése az aerob mikroorganizmusok 

élettevékenységére korlátozóan, bénítóan hat. Az aerob mikroorganizmusok túlnyomó részének ezt a 

koncentrációhatárt, azaz a működésüket és a lebontási folyamatok azonos sebességét biztosító oxigénszintet a 2 

mg/dm3 alatti oxigéntartalom jelenti.) 

Szén-dioxid (CO2 ) a vizekben 

A szén-dioxid általában három formában lehet jelen a vízben: 

• a vízben fizikailag oldott gázként szabad, vagy kötött formában (H2CO3), 

• hidrokarbonát formában ( ), 

• valamint karbonát-ion ( ) alakjában. 
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Ezen formák megoszlása adott hőmérsékleten a víz pH-jának függvénye (18. ábra). 

A pH emelkedésével csökken a víz szabad CO2-tartalma, s nő a hidrogén-karbonát formában kötött szénsav 

mennyisége. Jelentős karbonát-tartalmúak csak azok a vizek lehetnek, ahol a Na+, K+ jelenléte a meghatározó, 

mivel ezek karbonátjai jól oldódnak vízben. 

A vízben mindig jelenlévő hidrogén-karbonát- és karbonát-ionok egyrészt a levegőben lévő CO2 oldódása, 

másrészt a mészkő oldása révén kerülnek a vizekbe. 

Lényeges paraméter a természetes vizek szabad szénsavtartalma. Nem az emberi egészségre való ártalma, 

hanem korrozív tulajdonsága miatt (lásd a 18. ábrán az egyensúlyi és tartozékos széndioxid-tartalom 

megoszlását). A szabad szénsav egészségkárosító hatása csak közvetett, mivel az ilyen víz jobban oldja a 

különböző nehézfémeket. A széndioxid-formák jelenléte a vízben a vizek pufferkapacitása miatt jelentős, a 

legismertebb és a vizek legfontosabb pufferrendszerét alkotják. 

 

18. ábra: Szén-dioxid formák arányának alakulása a víz pH-ja függvényében 

Egyéb oldott gázok 

Ammónia (NH3) 

A nitrogénformák közül az ammónia az, ami oldott gázként jelenik meg a vízben. Az NH3/NH4
+ komponensek 

arányát is elsősorban a pH szabja meg. Ez az arány ökológiai szempontból is fontos tényező, mivel a szabad 

ammónia erős méreg. A pH növelésével nő a szabad ammónia aránya (19. ábra), már 8 körüli pH érték esetén is 

az összes ammónium-tartalom 4%-a az, ami ammónia gáz formában van jelen. A nitrifikáló baktériumok 

tevékenységének következtében az ammóniatartalom a vízfolyásokban nitráttá oxidálódik és így mennyisége 

fokozatosan csökken. Ha a felszíni vizekben nagyobb ammóniatartalom mérhető, akkor ez elsősorban a 
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kommunális szennyvizek, illetve bizonyos ipari szennyvizek bejutására mutat. Tekintve, hogy a 

nitrogéntartalmú szerves vegyületek, mint pl. a karbamid, anaerob körülmények között ammóniává átalakulva 

bomlanak le a vizekben, jelenlétük friss szennyezésre utal. 

 

19. ábra: A pH hatása a víz ammónia/ammónium-ion tartalmának alakulására 

Kénhidrogén (H2S) 

Eltekintve a vulkanikus forrásoktól, a nagy mélységből feltörő kénes ásványvizektől valamint az ipari eredetű 

szennyezéstől, megjelenése általában biológiai eredetű. Jelenléte a természetes vizekben rothadó szervesanyag-

tartalomra utal, reduktív folyamatokra hívja fel a figyelmet. 

Metán (CH4) 

Szerves eredetű komponens, a szerves anyagokban gazdag állóvizek rothadó iszapjában, elsősorban a növények 

cellulózanyagából, baktériumok működésének hatására, anaerob körülmények között keletkezik. 

Bár a metán a vízi ökoszisztémában az élő szervezetekre önmagában nem mérgező, megjelenése élénk anaerob 

folyamatokra figyelmeztet. Jelenléte a vízellátó rendszerekben a tűz és robbanásveszély miatt nem kívánatos. (A 

metán a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok közé tartozik, levegővel alkotott keveréke már 5 

százaléknyi metántartalom mellett robbanóképes.) 

Összefoglalás 

A légköri gázok oldódása nem csupán egy egyszerű fizikai folyamat. Bár a gázok koncentrációja a vizekben 

meglehetősen alacsony, mégis a beoldódott gázkomponens a víz kémiai sajátságait is megváltoztathatja, az 

ökológiai feltételeket módosíthatja, a felhasználást korlátozhatja. A légkör gázai közül az O2 és a CO2 kiemelt 

jelentőségű. Az oldott O2 a természetes vizek ökológiai egyensúlyának jó mutatója. A CO2 a pH függvényében 

különböző ionos formákban jelenhet meg, ezek az ionok a vizekben legismertebb pufferoló rendszert alkotják. 

Az NH3, a H2S és a CH4 a szervesanyagok anaerob bomlástermékei, nemcsak a vízi élőlények, hanem a 

felhasználás szempontjából is károsan ható anyagok. 

Önellenőrző feladatok és kérdések 

Feladat 

A tananyagban tárgyalt gázok közül melyikre érvényes a megállapítás? 
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Mindegyik megállapításra a megfelelő számmal válaszoljon! 

1: O2, 2: CO2, 3: NH3, 4: H2S, 5: CH4 

Az oldott gázra vonatkozó állítás 
a) Az élő szervezetek légzését biztosítja. 

b) A különböző ionformákat a pH határozza meg. 

c) Szabad formában a vízi élőlényekre erős méreg. 

d) Vízellátó rendszerben robbanásveszélyes. 

e) A szerves anyagok lebontásához szükséges 

f) Aerob körülmények között baktériumok nitráttá oxidálják. 

g) A vizek természetes pufferoló képességét biztosítja. 

h) Leggyakrabban az elméleti érték %-ában adják meg. 

i) Növényi cellulózból anaerob körülmények között keletkezik. 

j) Jelenléte rothadó szervesanyagra utal. 

k) Élő vizek szennyeződésekor mennyisége lecsökken. 

Kérdések 

1. Milyen folyamatokhoz fontos a vízben oldott oxigén? 

2. Milyen kémiai molekulaszerkezet segíti elő a gáz jobb oldódását? 

3. Télen vagy nyáron jobb egyébként azonos feltételek mellett adott gáz oldódása? 

4. Milyen ionformákban fordul elő az oldott szén-dioxid? 

5. Milyen szabályozó képességért felel az oldott szén-dioxid? 

6. A tanultak közül mely gáznemű anyagok keletkezhetnek szervesanyagok bomlásakor? 

7. Milyen káros hatásokkal kell számolnunk az NH3, a H2S és CH4 oldódásakor? 

8. Hogyan befolyásolja a pH az NH3/NH4+ arányt? 
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8. fejezet - Kationok a vizekben 

Bevezetés 

A víz a természetben körforgása során sok anyagot vesz fel a légkörből és talajból. Az ily módon létrejött 

„természetes terheléséhez” hozzáadódnak az emberi tevékenységekből származó anyagok. A víz oldott anyagai 

többnyire sószerkezetű vegyületek. Ezeket pozitív töltésű kationok és negatív töltésű anionok kémiailag 

kiegyenlített arányok szerint építenek fel. A kationok jórészt természetes módon kerülnek be, a fő kationok 

aránya meghatározó. Előfordulhatnak kisebb arányban szennyező anyagok is, ezek közvetlen vagy közvetett 

módon hatással lehetnek a vizek tulajdonságaira, felhasználására. A tananyag a vizek természetes és 

mesterséges eredetű kation tartalmát foglalja rendszerbe. 

Követelmény: 

• tudja felsorolni a vizekben előforduló nyolc fő iont, 

• értse a hidroxónium-ion jelentőségét, 

• tudja értelmezni a vizek keménységét, 

• legyen tisztában a német keménységi fok jelentésével, 

• lássa a nátrium- és kálium-ion eredetét, 

• ismerje a vas- és mangán ionok eredetét és hatásait, 

• találkozzon a nehézfémek eredetével és környezeti kockázatával! 

Összes sótartalom 

Az összes oldott szervetlen anyag (sókoncentráció) az egyes összetevők külön-külön mérése és összegzése 

nélkül is megállapítható. Erre leginkább két módszer terjedt el. 

• Ilyen eljárás az ismert térfogatú, szűrt víz bepárlási maradékának mérése. Túl sok szerves anyagot nem 

tartalmazó víz esetében a bepárlási maradék jól megközelíti az összes szervetlen anyag mennyiségét (105 

-on a bepárolt mintarészlet tömegállandóságig szárításával határozzák meg). 

• Gyors, rutin vizsgálatra különösen alkalmas módszer a víz oldott sótartalmának jellemzésére a víz fajlagos 

elektromos vezetőképességének mérése. 

A vízben oldott nyolc fő ion mennyiségének egyedi mérése ennél jóval időigényesebb, de így több 

információhoz is juthatunk. A főbb ionok: négy kation és négy anion. Ezeket jól jegyezze meg! 

 

A kationok között a legösszetettebb szerepet tölti be, ezért sokszor elkülönítve említik a hidrogén, azaz 

hidroxónium-iont (H3O+). Mint azt már tanulta, a vízben a koncentrációját a pH-val fejezzük ki: 

pH = -lg[H+] 

A természetes vizek pH értéke közel semleges vagy kissé lúgos. Bennük a hidrogén-ionok koncentrációja 

elsősorban a szabad széndioxid függvénye. A pH értékét továbbá huminanyagok, hidrogénkarbonátok és 

hidroxidok is befolyásolják. Az egyes technológiai folyamatokban, a folyamatok hatékony lebonyolításában a 

pH-nak alapvető szerepe van (derítés, vastalanítás, klórozás stb.). A pH ismerete az egyéb vízminősítő 

paraméterekkel való összefüggése miatt is alapvető ( redoxi-potenciál, vezetőképesség, NH3 és CO2 tartalom). 

A felszíni vizek természetes pH-értékében változást idézhetnek elő a bekerülő savas, vagy lúgos szennyvizek. 

Az élővizekbe a legtöbb szervetlen eredetű szennyeződés a műtrágyák kimosódásával, a mosószerek használata 

által, esetleg a bányavizekből jut. 
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(A vasérc fő vegyülete a pirit FeS2, ami levegő és víz jelenlétében, baktériumok hatására átalakul. A végtermék 

kénsav és vas(II), vas(III)-szulfát. Ez az átalakulás külszíni fejtésekben éppúgy lejátszódik, mint a mélyművelés 

során. A savas víz azután a talajvízbe kerül, esetleg források révén a szabadba jut. Mivel a pirit a legtöbb 

szénben is előfordul, a szénbányák környékén a patakok és források vize is kénsavas lehet.) 

Az élővizekben kifejlődött növények és állatok életfolyamatai semleges pH értékek mellett zavartalanul 

játszódnak le. Savas szennyeződés hatására azonban az egyensúly felborul. 

(A felszíni vizek legtöbbje karbonát- vagy hidrogén-karbonát ionokat tartalmaz, amelyek a hidrogénionokkal a 

következőképpen reagálnak: 

 

A vízi állatok az anyagcsere folyamán szén-dioxidot termelnek, amelyet a véráram juttat el a légzőszervekhez. 

Ezeken keresztül a CO2 a vízbe jut. Ha a vizekben oldott CO2 mennyisége - az imént vázolt protonálódási 

reakciók révén - megnövekedik, akkor az anyagcsere folyamán képződött CO2 nem tud gyorsan a vízbe 

diffundálni. A vérben felhalmozódott szén-dioxid pedig megakadályozza az oxigén-transzportot, ami az élőlény 

elpusztulásához vezethet.) 

A megnövekedő savasság egyébként nem csupán a légzést, hanem más anyagcsere folyamatokat is akadályoz. 

Hosszabb idő alatt a savas víztől mind a növények, mind az állatok elpusztulnak. A savas víz károkozó hatása 

megnyilvánulhat: 

• az állatok kihalásában (néhány gerinces, sok gerinctelen, néhány mikroorganizmus az, ami megmaradhat), 

• a magasabb rendű növények többségének elpusztulásában (csak néhány alga marad meg), 

• a vízben lévő fémszerkezetek nagymértékű korróziójában (vezetékek, vasbeton, vasszerkezetek, zsilipek, 

hajótestek stb.). 

Fő kationok 

A következőkben a vizekben előforduló négy fő kation eredetét, szerepét tekinti át. 

A víz összes keménységét a Ca2+ és Mg2+-ionok vegyületei okozzák. Ezek az ionok természetes körülmények 

között a szénsav oldó hatása vagy a talajban lejátszódó mikrobiológiai folyamatok révén jutnak a vízbe. 

Beszélünk állandó és változó (karbonát) keménységről. 

Változó keménység 

A kalcium- és a magnézium-ionoknak azon mennyisége (keménységi fokokban kifejezve), amely a vízben lévő 

karbonátok vagy hidrogén-karbonátok (anionok) mennyiségével egyenértékű, a karbonát- (változó) keménység. 

Ez az a része a keménységnek, ami termikusan eltávolítható, azaz a víz forralásakor csapadék (CaCO3 és 

MgCO3) formájában kiválik az alábbi egyenletek szerint: 

Ca(HCO3)2 = CaCO3+ CO2 + H2O 

Mg(HCO3)2 = MgCO3 + CO2 + H2O 

Állandó keménység 

A nem karbonát- (állandó) keménység az összes és a karbonát keménység közti különbség; a kalcium- és 

magnézium-ionoknak az a mennyisége, keménységi fokban kifejezve, amely sem hidrogén-karbonát-, sem 

karbonát-, hanem egyéb (klorid-, szulfát-, nitrát-, stb.) ionokhoz kötött. Forralással nem küszöbölhetők ki. 

Összes keménység 

A változó és állandó keménység együttese. A kalcium- és magnézium-ionoknak a teljes oldott mennyisége 

keménységi fokban kifejezve. A vizekre jellemző, mérhető adat. Kifejezésére többféle skála létezik, de 

többnyire a német keménységi skálát használjuk. Ekkor a keménységet német keménységi fokban (nKº) 
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fejezzük ki. 1 nKº-ú az a víz, amelynek 1000 cm3-ében 10 mg CaO-dal egyenértékű kalcium- és magnézium-só 

van oldott állapotban. Keménység szerint az alábbi osztályokba sorolhatjuk a vizeket: 

8. táblázat: A vizek összes keménység szerinti osztályozása 

 

A felszín alatti vizeink egy része túl lágy víz (Alföld), azaz kevés kalcium- és magnéziumsót tartalmaz, 

karsztvizeink pedig túl kemények. Közismert mindkét véglet egészségkárosító hatása. A túl lágy ivóvíz 

megalapozója lehet egyes szív- és érrendszeri betegségeknek (cardiovascularis). A túl kemény víz fogyasztása 

pedig az érelmeszesedés és a vesekőképződés lehetőségét növeli meg. Mai ismereteink szerint a jó ivóvíz 70-

150 mg/l kalcium-oxidnak (CaO) megfelelő kalcium- és magnézium-sót tartalmaz oldva, tehát közepes 

keménységű. 

A kemény vizekről olvashat még: 

http://www.freeweb.hu/hmika/Kemia/Html/KemenViz.htm 

http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidb/0/21851/index.htm 

http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=444 

A Na+ és K+-ionok természetes mennyisége a geológiai viszonyoktól függ. A felszín alatti vízmozgással az 

ásványok és kőzetek nátrium illetve kálium-tartalma kioldódik. A dél-Alföldön a felszín alatti vizekben magasa 

a nátrium-tartalom, a karsztvizekben alacsony. A káliumtartalom a természetes vizekben általában kisebb, mint 

a nátriumtartalom. A nátriumtartalom jelentősen nőhet általában a szennyvizek hatására. A kálium-koncentráció 

megnövekedését pedig főleg a műtrágyázás okozhatja. 

Egyéb fémionok 

A mangán és a vas (Mn2+, Fe2+) ionok természetes vízalkotók. A magyarországi vizek jelentős részének nagy a 

vas- és mangán-ion tartalma. Koncentrációjuk alapvetően a vízgyűjtő terület geológiai szerkezetétől, a 

hidrológiai körülményektől és a szennyezési folyamatoktól függ. A felszíni vizek nagy vastartalmát bányavizek 

vagy ipari szennyvizek (fémfeldolgozó üzemek) bevezetései okozhatják. Nagy mennyiségű mangán kerülhet 

vízfolyásainkba az ércfeldolgozó, a fémkohászati üzemek szennyvizeiből, bányavizekből és egyéb vegyipari 

szennyvizekből. A vas- és mangán-ionok hatásai: 

• az emberi szervezetre nem veszélyesek, 

• nagyobb koncentrációban organoleptikus hatásúak, vagyis fogyasztáskor gondot okoz színük és ízük, 

• jelenlétükben a vas- és mangánbaktériumok elszaporodhatnak a vizekben. Bár ezek a baktériumok nem 

jelentenek veszélyt az emberi szervezetre, de a csővezetékeket eltömíthetik, és szintén fokozzák a kellemetlen 

érzékszervi hatásokat (szín, íz, zavarosság) az ivóvízben. 

Ezen ionok redukált formában elsősorban a felszín alatti vizekben fordulnak elő. A jelentősebb vas- és mangán-

tartalmú vizekből az O2 hiányzik, a CO2 koncentráció viszont nagy. Magyarországon a felszín alatti vizek nagy 

részét felhasználás előtt vas- illetve mangántalanítani szükséges. Erről olvashat még: 

www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/.../vas_mangan08.ppt 

Nehézfémek 

http://www.freeweb.hu/hmika/Kemia/Html/KemenViz.htm
http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidb/0/21851/index.htm
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=444
http://www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/.../vas_mangan08.ppt
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A vízminőségi problémák egyik fontos kérdése, hogy milyen és mennyi a vízben az oldott nehézfém-ionok 

koncentrációja. A vizekbe geológiai úton vagy antropogén (emberi eredetű) szennyezés révén jutnak. Az 

emberi szervezet számára egyes fémek jelenléte elengedhetetlenül szükséges. Ezek az úgynevezett esszenciális 

elemek: kalcium, magnézium, bór, cink, króm, kobalt, mangán, molibdén, réz, vas. Az esszenciális fémek 

hiánya egészségkárosodást okozhat, de az is baj, ha nagyon nagy koncentrációban vannak jelen. 

Az arzén (As), a kadmium (Cd), az ezüst (Ag), a higany (Hg) és az ólom (Pb) a vizekben erősen toxikus hatású 

nehézfémek. Ezeknek kis mennyiségei is megakadályozzák pl. az ivóvízként való hasznosítást. A toxikus fémek 

az emberre nézve azért is veszélyesek, mert miután megkötődtek a biomasszában, ott felhalmozódnak, 

feldúsulnak (bioakkumuláció). A tápláléklánc végén lévő ember már igen nagy dózisban kaphatja az erősen 

mérgező anyagokat. Néhány fém növényi, vagy állati táplálék formájában magasabb rendű organizmusokba 

kerül. Ekkor állatra, vagy emberre már olyan koncentrációban is kedvezőtlen, ami a növények növekedését 

kimutathatóan még nem befolyásolja. 

9. táblázat: Egyes nehézfémek dúsulási tényezői (AF) vízi növényekben 

 

 

Az antropogén eredetű nehézfémek dúsulási tényezője a folyókban, pl. a biomasszában 100-10000-szeres 

értéket is elérhet. A dúsulási (akkumulálódási) tényező: a sejt szárazanyagában kimutatható nehézfém-

koncentráció és az adott fém vízben lévő koncentrációjának hányadosa. A folyók többségére jellemző, hogy 

nehézfémtartalmuk az elmúlt évszázad során állandóan növekedett. A táblázat különböző víztípusok jellemző 

vagy elvárható nehézfém értékeit mutatja be. 

9. táblázat: Különböző víztípusok nehézfém tartalma 

 

(Japánban tömeges mérgezéshez vezettek olyan drámai esetek, amelyek a bányavizekből eredő, a növényi 

táplálékkal felvett kadmiumtól (Itai-itai kór), másrészt az ipari műveletek kapcsán feldúsuló metil-higany 

vegyületektől (Minamata kór) származtak. Ezek az esetek egyértelműen arra utalnak, hogy a természetes vizek 

toxikus fémekkel történő ellenőrizhetetlen szennyezése komoly következménnyel jár.) 
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A mérgező fémek közül igen veszélyes az arzén (As), a higany (Hg) és a kadmium (Cd). 

Az arzén-ionok nagy koncentrációja a dél-alföldi térségi rétegvizekben jelentős gondokat okoz. Az arzén e 

területen geológiai eredetű. 

 

20. ábra: Ivóvizek As tartalma Magyarországon. http://viz.kalauzolo.hu/arennal-szennyezett-15millio-ivoviz/ 

(A tiszántúli területeken az ős Körös hordalékkúpja, az erdélyi Érchegység lehordott törmeléke képezi a vízadó 

réteget, a leginkább érintett területeken innen származik az arzén-ion. Már az 1940-es években megállapították, 

hogy az erdélyi ásványvizek jelentős koncentrációban tartalmaznak arzént. Például Kovászna megyében 

Vajnafalván 943 μg/dm3 arzénkoncentrációt is mértek.) 

11. táblázat: Településeink rétegvizeinek As koncentrációja 

 

Az arzén ivóvízben megengedett koncentrációja hazánkban 10 μg/dm3. A hazai mélyfúrású kutak vizének 

arzéntartalma által érintett népesség száma kb. másfél millió fő. 

http://viz.kalauzolo.hu/arennal-szennyezett-15millio-ivoviz/
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Az arzén az ember esetén a bőrrák előfordulását segíti elő. Ez hazánkban nem volt igazolható. Epidemiológiai 

vizsgálatok azonban kimutatták, hogy az érintett területeken nőtt a halvaszületések és a spontán abortuszok 

száma, gyakoribbak voltak egyes gyulladásos megbetegedések, a hiperkeratózis és a hiperpigmentózis. Az 

arzénes vizekről olvashat még: 

http://viz.kalauzolo.hu/arennal-szennyezett-15millio-ivoviz/ 

http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/26/5szekcio/RetiOK.htm 

http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/12065 

A kadmium-ion potenciális veszélyt jelent hazai vizeinkre, pl. a szárazelemek egyik alkotórésze, savas 

közegben jól oldható. A szervezetbe kerülve idegméregként hat, keringési, emésztőszervi és bőrelváltozásokat 

okoz. A témáról még többet tudhat meg: 

http://www.mafi.hu/microsites/geokem/Popul1.html 

http://www.zoldkoznapok.hu/felujitas.php 

http://www.szelektiv.hu/kategoria.6.szarazelem_hulladek 

A természetben a higanyvegyületek néhány kőzetben és talajféleségben fordulnak elő kis koncentrációban. 

Kisebb mennyiségben találunk higany vegyületeket a folyóvizekben és egészen kis koncentrációban, az 

atmoszférában. Ezek a mennyiségek még az élő szervezetre nem ártalmasak. Az emberi tevékenység során 

azonban helyenként a higanykoncentráció annyira megnövekedett, hogy a higanyszennyeződés közvetlen 

veszéllyé vált. 

(1953-1960 között Japánban a Minamata öbölben fogott halaktól több mint 100 személy vesztette életét vagy 

szenvedett súlyos károsodást. Az öbölről köztudott volt, hogy higannyal erősen szennyezett. A táplálék 

higannyal való szennyeződése két úton következhet be; a vízbe jutó higanyvegyületek - a táplálékláncon 

keresztül - a halakban koncentrálódnak; vagy a fungicidként (gombaölőszer) használt higanytartalmú vegyületek 

a magvakra tapadnak, s ily módon később a növénybe, majd az állatok szervezetébe kerülnek.) 

A Hg-vegyületek hatására néhány általános megállapítás tehető: 

• bizonyos fokig valamennyi higanyvegyület mérgező, 

• a környezetben lévő higanyvegyületek az élő szervezetekben biológiai folyamatok során átalakulnak, 

• a higany a szervezetben a kéntartalmú vegyületek kénrészéhez kötődve, a vegyületeket blokkolva, 

akadályozza azok normális biológiai működését, 

• bár a HgS oldhatósága igen csekély, a környezetben lévő HgS-ból - biológiai hatásra (baktériumok), oldható 

higanyvegyületek keletkeznek (remobilizáció), 

• az élő szervezet Hg általi károsodása megfordíthatatlan folyamat (a mérgezés irreverzibilis). 

A szervetlen higanyvegyületek a májban és a vesében koncentrálódnak. Bár a higany a vizelettel ezekből a 

szervekből gyorsan kiürül, a veszélyeztetettség mégis nagy. 

(A higanyvegyületek közül a legveszélyesebbek az organikus származékok, különösen a metil-higany-kation 

(CH3Hg+) és a dimetil-higany ((CH3)2Hg). Ha higanyvegyületek élővízbe jutnak, a meder alján az iszapban 

összegyűlnek, anaerob baktériumok működése révén az előbbi vegyületekké alakulnak át. A vízoldható metil-

higany-származékok az állatok zsírszövetében halmozódnak fel, s a táplálékláncon keresztül így az emberi 

szervezetbe juthatnak. Mivel a természetes vizek iszapjából a higany eltávolítása technikailag nehéz és költséges 

feladat, szükség van arra, hogy kibocsátásukat a minimálisra korlátozzuk.) 

• A higanyszennyezés egyik legnagyobb forrása a vegyiparban a klóralkáli elektrolízis. A folyamat elvileg 

higanyveszteség nélkül játszódik le. Évente mégis jelentős a technológiai hulladék mennyisége, s az utóbbi 

tetemes része a szennyvízbe kerül. A veszteség csökkenthető, ha a szennyvizet ülepítőkbe vezetik (ahol a 

higany az üledékbe kerül). 

http://viz.kalauzolo.hu/arennal-szennyezett-15millio-ivoviz/
http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/26/5szekcio/RetiOK.htm
http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/12065
http://www.mafi.hu/microsites/geokem/Popul1.html
http://www.zoldkoznapok.hu/felujitas.php
http://www.szelektiv.hu/kategoria.6.szarazelem_hulladek
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• Az elektrotechnikai ipar által felhasznált ugyancsak jelentős mennyiségből higanygőz lámpákat, kapcsolókat 

és más technikai berendezéseket készítenek. 

• Jelentős a felhasznált higanytartalmú fungicidek, továbbá nyirkos helyeken használt festékek (hajótestek 

vízbe nyúló részei stb.) mennyisége is. 

• Higanyvegyületeket az ásványi szenek is tartalmaznak. Bár ezekben a higany koncentrációja 1 ppm (mg/kg) 

körüli, az évente elégetésre kerülő mennyiséget alapul véve mintegy 50000 tonna higany kerül ebből a 

forrásból is az atmoszférába. 

A városi tisztítótelepek szennyvizeiben a higany mennyisége 1 ppb (μg/dm3), még akkor is, ha az ipar egyébként 

nem használ higanyt, vagy higanytartalmú vegyületeket. Ez a szennyeződés gyógyszerekből, 

fertőtlenítőszerekből és a háztartásokban használt festékekből származik. Láthatja, higanyszennyeződés a 

természetes környezetünkbe a legkülönfélébb forrásokból jut, a védelem megoldása rendkívül összetett feladat. 

A környezetvédelem érdeke, hogy a higanyt lehetőleg minél több esetben kivonjuk a technológiából, megfelelő 

más anyaggal helyettesítsük. A higany problémáról még többet tudhat meg: 

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/cd_html/veszhull.htm 

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/oktatas/leporello/veszelyes-haztartasi.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0020:HU:HTML 

Összefoglalás 

A vizek sótartalmát a benne oldott kationok és anionok adják. Ezek többnyire szervetlen ionok, de a 

sószerkezetű szerves anyagok előfordulása sem zárható ki. A tananyagban a szervetlen eredetű kationokkal 

foglalkoztunk. A fő kationok: a Na+, a K+, Ca2+ és a Mg2+. Ezek az ionok természetes módon, a vízzel érintkező 

geológiai képződményekből, ásványokból oldódnak be. Az ember ásványi anyag szükségletét jelentős arányban 

az ivóvízzel pótoljuk. 

A kationok között fontos a H+-ion is, ami egy lényeges kémiai tulajdonságot határoz meg, ez a kémhatás. A 

szennyező anyagok befolyásolják a vizek kémhatását is. A savanyító és a lúgosító folyamatok egyaránt károsak 

a természetes vizek életfolyamataira. 

A vizek tartalmaznak más fémionokat is. Ezek között vannak olyan nehézfémionok, amelyek nagyon kicsi 

koncentrációban is súlyos egészségkárosító hatással rendelkeznek. A technológiai fejlődéssel ezekből is egyre 

többet használunk fel, globálisan megnőtt az anyagforgalmuk, így nő a szennyvizekben is a koncentrációjuk. 

Ezeknek a fémeknek a kivonása, más anyagokkal helyettesítése lenne a végleges megoldás, addig is a szelektív 

gyűjtésüket és kezelésüket kell szorgalmazni. 

Önellenőrző kérdések 

Ebben a tananyagban az önellenőrzést kérdések alapján tudja elvégezni. A kérdések megválaszolásához a 

tananyag megfelelő fejezetét felhasználhatja. 

Kérdések 

1. Sorolja fel a természetes vizek 8 fő ionját! 

2. Nevezze meg azt a 2 módszert, amelyekkel az összes sótartalom meghatározható. 

3. Soroljon fel 4 olyan szennyezési lehetőséget, amelyek a vizek pH-értékét megváltoztathatják. 

4. Indokolja meg, miért hátrányos az élőlényekre a vizek savanyodása! 

5. Mely ionok okozzák a vizek keménységét? 

6. Adja meg a német keménységi fok jelentését! 

7. Mutassa be a vizek vas- és mangántartalmának hatásait (min. 3 hatást)! 

8. Soroljon fel 3 mérgező nehézfémet! 

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/cd_html/veszhull.htm
http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/oktatas/leporello/veszelyes-haztartasi.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0020:HU:HTML
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9. Milyen eredetű és hatású a hazai vizek arzéntartalma? 

10. Honnan juthat kadmium a vizekbe? 

11. Milyen forrásokból származhat a szennyvizek higany tartalma (min. 3 forrást nevezzen meg!)? 
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9. fejezet - Anionok a vizekben 

Bevezetés 

A vizekben oldott anyagok szervetlen hányada ionos vegyületek formájában, többnyire oldott állapotban van 

jelen. Az előző tananyagban átvette a szervetlen kationokat, most az anionokat tekintheti át. Ismert 

alapösszefüggés, hogy minden ionos rendszerben a kationok és anionok kémiailag egyenértékű mennyiségben 

vannak jelen. Ez azt jelenti, hogy az anionok negatív töltései kiegyenlítik a kationok pozitív töltéseit (és 

fordítva), tehát egyetlen töltés sem maradhat szabadon. A vizek anionjai is lehetnek természetes eredetűek, 

amelyek nem okoznak környezeti problémát, de származhatnak szennyezésből is, ezek azonban komoly 

környezeti és/vagy egészségügyi kockázatot hordoznak magukkal. Nézzük! 

Követelmény: 

• tudja felsorolni a fő anionokat, 

• ismerje, melyek felelnek a pufferoló képességért, 

• tudja megnevezni az eutrofizációt okozó növényi tápanyagokat, 

• legyen tisztában az eutrofizáció folyamatával, 

• találkozzon kisebb jelentőségű anionokkal is, 

• tudja, mely ionok mutatnak szennyezésre! 

A vizek leggyakoribb, vagyis fő anionjai: a hidrokarbonát (HCO3
- ), karbonát (CO3

2)-, klorid (Cl-) és szulfát 

(SO4
2-). Ezek természetes módon, a légkörből vagy a geológiai képződményekből oldódnak be. Bár ezeknél 

kisebb arányban, de további anionok megjelenésére számíthatunk. Ezek egy része természetes módon, nagyobb 

hányada szennyezésekkel kerül be. Természetes módon előfordulhatnak jodidion (I-) és fluoridion (F-) is. A 

szerves anyagok átalakulásával illetve egyéb szennyezési utakon további anionok is megjelenhetnek, pl. nitrit 

(NO2
-), nitrát (NO3

-), foszfát (PO4
3-) és szulfid (S2

-) is. Először a természetes eredetű anionokat veszi sorra, majd 

megnézi a szennyezésből származókat is. Főleg az eredet, hatás illetve környezeti szerep kerül bemutatásra. 

Természetes eredetű anionok 

A CO3
2- és HCO3- -tartalom az oldható gázoknál ismertetett összefüggés szerint, a pH függvényében változik (7. 

tanulási egység). Ezeknél az ionoknál nem számolunk káros hatásokkal, koncentrációjuk egyensúlyra vezető 

folyamatokkal szabályozott. A karbonát-hidrokarbonát rendszer a pufferoló képességet biztosítja. 

A klorid-ion (Cl-) a vizekben igen elterjedt, főképpen geológiai eredetű, rendszerint a nátriumnak a kísérője 

(konyhasó). Szerves úton a klorid-ion a felszín közeli talajvizekbe és a felszíni vizekbe házi és ipari 

szennyvizekkel kerülhet. Ebben az esetben ammónia és nitrit is kimutatható a vízben, és azon kívül megnő az 

oxigénfogyasztás is. Jelenléte ebben az esetben a víz bakteriológiai szennyezettségére is utal. Nagyobb arányú 

jelenléte a természetestől eltérő emberi eredetű (antropogén) hatásokra mutat. 100 mg/dm3 feletti mennyiségben 

ivóvízben íz-, más vizeknél korróziós problémák okozója lehet. 

(A felszín alatti vizekben a klorid-ion forrásai lehetnek még a kősótelepek, továbbá a kálium- és nátrium-

kloridos, főleg agyagos kőzetek. Ilyen esetben a klorid csak egymagában képez kiugró értéket, a vízben tehát 

nem szennyeződés jele. A kloridokat jó oldhatóságuk következtében a felszíni és talajvizek áramlásuk közben 

magukkal szállítják, és ezért a tengerekben és óceánokban gyülemlenek fel. A tiszta felszínközeli talajvizekben 

a kloridok mennyisége jóval 100 mg/l alatt szokott maradni. Szennyezett vizekben a több 100 mg/l-t is elérheti. 

Mélységi rétegvizekben néhány mg/l-től több 1000 mg/l-ig fordulhat elő.) 

Szulfát-ion (SO4
2-) a vizekben többnyire, mint a kalcium- és magnézium-ion kísérője jelenik meg. Jól oldódó 

vegyületeket képező szulfát sók, a Na-szulfát (Na2SO4) és a Mg-szulfát (MgSO4). Kalcium-ionnal képzett sója a 

gipsz (CaSO4 x 2 H2O), rossz oldhatósága miatt kevésbé fordul elő. 

(A szulfát-ionok legegyszerűbb természetes módon üledékes kőzetek oldódása útján kerülnek a vízbe. Gyakran 

a fém-szulfidok és a természetes kén oxidációjának eredményeképpen keletkezhetnek a vízben, de 

belekerülhetnek ipari és háztartási szennyvizek útján is. Az utóbbi esetben a szulfát-ion a fehérjék 
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kéntartalmának az oxidációjából is származhat, és mint ilyen, régebbi eredetű szennyeződésre utal, amikor már a 

vízbe került patogén baktériumok elpusztulhattak. Ezért az ivóvízben 200-300 mg/l szulfát sem esik kifogás 

alá.) 

Az eddig tárgyalt anionok a vizek természetes fő anionjainak tekinthetők. Koncentrációjukat a környezeti 

viszonyok (ásványi összetevők, oldódási körülmények, egyensúlyi folyamatok) határozzák meg. Előfordulási 

arányaikra általános szabályok nincsenek. Alacsony sótartalmú vizekben kisebb a koncentrációjuk is. Magasabb 

sótartalom több környezeti hatásra utal, így ezek koncentrációja is megnő, de ez már szennyezésre utaló jelzés. 

Eutrofizációt előidéző szennyező anyagok 

Természetes módon vagy szennyezéssel bekerülhetnek, esetleg keletkezhetnek olyan anionok, amelyek 

koncentrációja ugyan kisebb, mint a fő anionoké, de hatásuk látványos. A természetes ökológiai egyensúlyt 

képesek megzavarni, a víztestet tönkretenni. A folyamatot eutrofizációnak nevezzük. 

Az eutrofizálódás a vízben növényi tápanyagok feldúsulására bekövetkező biológiai reakció, amit mindig 

külső anyagok vízbe jutása okoz. Az eutrofizálódást okozó anyagok szervetlen illetve szerves anyagok 

formájában egyaránt bekerülhetnek a vizekbe: 

Az eutrofizálódás magyar nyelvű fordításban a növényesedés (algásodás, hínárosodás) fogalmának felel meg. 

 

21. ábra: Az eutrofizálódó vizeken csökken a szabad vízfelület. 

http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-22 

Az eutrofizálódás tehát a növényi tápanyagok feldúsulása, ami felfokozza a vízi növények szaporodását, 

növekedését (mintha megtrágyáznánk a növényeket, hogy jobban fejlődjenek). A növényi fejlődéshez 

legfontosabb tápelemek a nitrogén és a foszfor. Ezek megjelenése indítja el az eutrofizációt. 

(A növények fejlődésükhöz nagy mennyiségű szenet (CO2), hidrogént és oxigént (H2O), valamint kisebb 

mennyiségben egyéb elemeket igényelnek. Ezen utóbbiakat különböző vegyületek formájában vehetik fel. 

Általánosan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a növények életműködésükhöz 15-20 féle elem jelenlétét 

igénylik. A szén-dioxid és a víz általában bőségesen rendelkezésükre áll. Ily módon a növekedést a 

makrotápelemként szolgáló, vízben oldott nitrogén- és foszfortartalmú vegyületek szabályozzák, amelyek az 

élővizekben korlátozottan fordulnak elő. A többi, életműködéshez szükséges elemből rendszerint a kívánt 

mennyiségnél több van jelen.) 

Ha a nitrogén és a foszfor mennyisége megnövekszik, nemcsak a növények, hanem bizonyos algafajták is gyors 

szaporodásnak indulnak. Amennyiben az egyedi algasejtek száma a vízben cm3-enként meghaladja az 500-at, 

akkor „virágzásról” beszélünk. 

http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-22
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22. ábra: Algák okozta vízvirágzás. http://www.microalgae.hu/index.php?page=mikroalga/algak-eredete 

A virágzás révén zöld színű, nyálkás, kellemetlen szagú és ízű víz keletkezik. Amikor az alga elhal, vagy a 

növények elpusztulnak, az oldott oxigénfogyasztás megnő. Ugyanis mint élettelen szerves anyagok bonthatóvá 

válnak, de a lebontáshoz oxigén szükséges. Az oxigén igény kielégítéséhez a víz oldott oxigénje kerül 

felhasználásra, vagyis az oldott oxigén csökkenése jelentős mértékű. Ez felborítja a víz oxigén háztartását, tehát 

az élővilágának kívánatos egyensúlyát. Az eutrofizációt mindig a legkisebb mennyiségben jelen lévő tápanyag 

szabályozza. 

(Természetes viszonyok között a tavakban levő tápanyagok egy részét a beömlő folyók szállítják, s 

tápanyagforrásul állati és növényi maradványok szolgálnak. Hogy az emberi tevékenység során bejutó anyagok 

hatása milyen, az attól is függ, hogy mekkora a természetes forrásokból származó tápanyagok mennyisége. Ha 

pl. az utóbbiakból eredő nitrogénkoncentráció kicsi, a foszfor, a CO2 és a többi elem mennyisége viszont 

elegendő, akkor a mesterséges forrásból a növekvő mennyiségű nitrogén bejutása fokozza az algák növekedését. 

Növekvő foszfortartalom ekkor semmiféle hatást nem gyakorol a vízi életre. Tehát az eutrofizáció tekintetében a 

legkisebb mennyiségű tápanyag mindig a folyamatszabályozó. Kevés kivételtől eltekintve a tavainkra a 

foszforlimitáció a jellemző: azaz a növényi szerves-anyag termelés, a vízminőség a foszfortermelés 

szabályozásával befolyásolható. 

A szénhiány csupán néhány tó növényvilágának növekedését akadályozza, ahol a többi elemből elegendő 

mennyiség van jelen. Arra viszont kevés a bizonyíték, hogy a szénen, foszforon és nitrogénen kívül más elem 

hiánya gátolná az alganövekedést.) 

Honnan kerül be a nitrogén és a foszfor? 

A tápanyag feldúsulásnak - eredete szerint - két formáját különböztetik meg. 

A természetes eutrofizálódás az emberi hatásoktól mentes vízgyűjtőkön játszódik le. Sebessége tavanként 

nagyon változó. A természetes eutrofizálódás általában lassú folyamat, ezer, sőt több tízezer évig is alakulhat és 

nincs katasztrófa jellege. Folyókban ismeretlen, kizárólag tavaknál alakulhat ki. 

A mesterséges eutrofizálódás az emberi kultúra és mindenekelőtt a civilizáció eredménye. Biológiai reakció, 

amit az ember okozta növényi tápanyag bejutás idéz elő felszíni vizekben, így folyókban is. Lefolyása gyors, 

évek vagy évtizedek alatt játszódik le, elsősorban a Föld sűrűn lakott és technikailag fejlett lakosságú, civilizált 

vidékein. A folyamat nagymértékben visszafordítható, ha a tápanyag-bevezetés megszűnik. 

Iparilag fejlett országokban az élővizek foszfor- és nitrogén-tartalmának több mint háromnegyede emberi 

tevékenységből származik. A nitrogénvegyületek kb. fele mezőgazdasági, fele kommunális eredetű. A foszfor 

fő forrása a városi szennyvíz, amelynek foszfortartalmát nagyrészt a mosószerek adják. (Egy felnőtt lakos napi 

5-8 gramm foszfort tartalmazó vegyületet juttat a szennyvízbe. Ebből 1-2 grammnyi a szervezetből távozó, az e 

feletti rész leginkább mosószer eredetű). A foszfor és a nitrogén többlete (az eutrofizáció miatt) veszélyezteti az 

élővizek biológiai egyensúlyát. Ezért ezek mennyiségét, vizekbe jutását csökkenteni kell. Ezt a célt szolgálják a 

tápanyag eltávolítást biztosító szennyvíztisztítási eljárások. 

Foszforformák a vizekben 

http://www.microalgae.hu/index.php?page=mikroalga/algak-eredete


 Anionok a vizekben  

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A foszfor a természetes, szennyezetlen felszíni vizekben többnyire csak nyomokban található. A bioszférában 

általában a maximális oxidációs fokú kémiai formában, foszfát-anionként (ortofoszfát, PO43-) jelenik meg. 

Kisebb arányban (bakteriális élettevékenység következtében) redukált foszforvegyületek is keletkezhetnek. 

A hidroszférában a foszfor előfordulhat: 

• vízben oldva vagy szuszpendálva, 

• a fenéküledékben (szilárd részecskékben kötve), 

• a vízi élőlények testében. 

A szervetlen foszfát-vegyületek nem egészségkárosító hatásúak, a felszíni vizek növényzete azonban 

tápanyagként hasznosítja. Ezért nem az emberre gyakorolt hatása, hanem a felszíni vizek eutrofizációjában 

játszott szerepe miatt fontos ionforma. Bár a vízben lévő foszfor leggyakoribb formája az oldott szervetlen 

ortofoszfát, a természetben összetett foszfátok - polifoszfát, metafoszfát, ultrafoszfát - is előfordulnak. 

(Ez utóbbiakat együttesen kondenzált foszfátoknak nevezzük. A polifoszfátok főleg szintetikus mosószerek 

használata következtében jutnak a vizekbe, amelyek aztán lassan ortofoszfátokra hidrolizálnak. Az élő 

sejtalkotók foszfortartalma szerves foszfor vegyületek formájában jelenik meg.) 

A mosószerek foszfor tartalmáról olvashat még: 

www.klte.hu/~wwwinorg/essays/essay093.html 

http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnika/kornyezettechnika-eloszo-081029-1 

www.tisztaelet.com/milyen-mosoport-vasaroljunk?... 

A növényi sejtszintézis számára rendelkezésre álló foszfor mennyiségét a külső terhelés (mezőgazdasági 

bemosódás, házi és ipari szennyvizek), és a belső terhelés (üledékbeli foszfátok oldódása, deszorpciója, holt 

szerves anyag bakteriális bontása stb.) biológiailag hozzáférhető hányada adja. Ezen belül is az eutrofizálódást 

leginkább segíti a: 

• a pontszerű forrásból származó, 

• a növények számára azonnal hozzáférhető, 

• szennyvízeredetű terhelés. 

Ennek csökkentésére két lehetőség is kínálkozik: 

• a szennyvíz átvezetése idegen vízgyűjtőbe, 

• vagy célszerűbb megoldás a szennyvíz foszfortalanítása a befogadóba vezetés előtt. 

A vizek nitrát-tartalma 

A felszíni - és felszín alatti vizeinkben fokozódó gondot okoz a nitrát-tartalom (NO3
-) növekedése. A nitrát 

egészségkárosító hatása régóta ismert, elsősorban a gyermekekre veszélyes. 

(Ha a vízben a nitrát-tartalom meghaladja a 40 mg/dm3-t, a hazai előírások szerint a vizet felnőttnek fogyasztani 

nem szabad. 20 mg/dm3 felett a csecsemők ételének, italának vagy tápszerének készítésére tilos felhasználni. 

Akut, halálos dózisa a felnőtt szervezetre 8-30 gramm. A vérbe jutott nitrit a hemoglobinban lévő két 

vegyértékű vasat három vegyértékűvé oxidálja, így keletkezik a methemoglobin (Met-Hb), amely a vér 

festékanyagának egyik formája. Ez a normális anyagcsere során az egészséges emberben is kifejlődik, de 

enzimatikus úton állandóan le is bomlik, így az egészséges felnőtt vérében koncentrációja állandóan 0,5-1 % 

körüli. A csecsemő vére azonban az első három hónapban még sok fetális hemoglobint tartalmaz, amely a nitrit 

révén kétszer olyan gyorsan oxidálódik, mint a felnőtté. Az egészséges csecsemő vérének ezért állandóan 2% a 

methemoglobin szintje. A csecsemőknél különösen az anyagtejről a mesterséges táplálkozásra való áttérés okoz 

kritikus helyzetet a vízzel felvett nitrát nitritté redukálásakor, ebben az időszakban hemoglobinjuk kevesebb, 

vízfelvételük nagyobb, aktívabb a redukáló baktériumflórájuk.) 

http://www.klte.hu/~wwwinorg/essays/essay093.html
http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnika/kornyezettechnika-eloszo-081029-1
http://www.tisztaelet.com/milyen-mosoport-vasaroljunk?...
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A bejutott nitrát az oxigénszállítást akadályozza, ami súlyos, életveszélyes állapotot hozhat létre. A 

legjellemzőbb tünetek: az arcbőr és a nyálkahártya szürkéssé válása. E tünetek már 10 %-os methemoglobin 

koncentráció esetén megjelennek, az 50 %-ot meghaladó koncentráció már életveszélyes. Vizsgálatok alapján a 

methemoglobin-szint a víz nitrát-koncentrációja alapján a következők szerint adódott: 

12. táblázat: Az ivóvíz nitrát-tartalma és a methomoglobin szint kapcsolata 

 

A felszín alatti vizek - elsősorban a talajvíz és a rétegvíz - nitrátosodása már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött. 

A talajvíz lényegében már mindenütt elszennyeződött, ivóvízellátásra nem vehető igénybe. Ennél nagyobb 

gondot jelent az a tény, hogy a parti szűrésű vizekben is fokozódik a nitrátosodás. 

(A Duna vizében a nitrát-tartalom növekedése 2-7 %, a Tisza vizében csaknem 10 % évente. Az emelkedés az 

utóbbi huszonöt évben ugrásszerű és egyértelműen magyarázható a vezetékes ivóvíz elterjedésével, a 

csatornázatlansággal és 70-es évek intenzív műtrágya-felhasználásával. Ebben az időszakban a nitrát-terhelés 

növekedése a 12 %-ot is elérte évente. A termelőterületekről a szennyezés a műtrágyahasználattal, a 

településekről pedig a szikkasztott szennyvíz és az állattartás révén jutott el a talajon keresztül a vízadó rétegbe. 

(Az 1970-es évek közepétől kb. másfél évtized alatt hazánkban ezerhatszáznál több nitrát eredetű megbetegedést 

jelentettek, közülük 26 halálos volt.) Felvilágosítással, palackos ivóvízzel a megbetegedések számát évi 300-

400-ról 30-40-re, azaz tizedére lehetett csökkenteni, de így is előfordul évente 1-1 csecsemőhalál.) 

A talajvizek nitrátosodása azért is komoly gond, mert kapcsolatban lehetnek a mélyebb rétegvizekkel. A 

rétegvizekre telepített vízkivétel növeli a talajvíz mélybe szivárgását, ezzel lehetőség van a rétegvíz 

elnitrátosodására. Ezek közismert jelenségek hazánkban, ezért fontos az alföldi rétegvizek ilyen irányú fokozott 

védelme. Ezért szükséges az is, hogy a talajvizet is megóvják a további nitrátszennyezéstől. 

Egyéb nitrogén-tartalmú ionok 

A nitrit-vegyületek ( ) a különböző víznyerő helyek vizében ritkán fordulnak elő, mivel nem stabilak, 

könnyen oxidálódnak. Az ivóvízben másodlagos szennyezőként keletkeznek, ezért rendkívül veszélyesek. A 

viszonylag magas hőmérsékletű, ammónium-iont tartalmazó vizekben gáztalanítás során keletkezik pl. nitrition. 

Ez sokkal veszélyesebb, mint a nitrátion, mert közvetlen az egészségkárosító hatása. A nitrátionnal kapcsolatban 

leírt megbetegedések mindegyikének okozója a tápcsatornában megjelenő nitrit-ion, hiszen a baktériumok 

hatására a nitrátion is nitrit-ionná redukálódik először, s így fejti ki káros hatását. 

Az ammónium-iont ( ) (redukált formájú N-vegyület, kation, az oldott gázoknál volt szó a belőle képződő, 

mérgező ammóniagáz miatt) itt csupán a N-vegyületek körének teljessé tétele miatt említjük meg. 

Hangsúlyozzuk ezúttal is azt, hogy a nitrogén körforgásakor az élő szervezetben lévő fehérjék és nukleinsavak 

bomlása során keletkezik. Ezek a vegyületek egyrészt az élő szervezet anyagcsere-termékeként, másrészt az 

elhalt szervezetek bomlástermékeként kerülnek a környezetbe. Az ammónium-ionok megjelenése a felszíni és 

felszín alatti vizekben - ugyanúgy, mint a nitrit-ioné is - általában friss szennyezésre utal. 

(Az egészségügyi határértékeknél éppen ezt - az egyéb veszélyes komponens jelenlétét jelző - sajátságát veszik 

figyelembe és nemcsak a közvetlenül káros tulajdonságait. Ez az oka annak, hogy az ivóvíz-minőségi 

előírásokban a víznyerőhely jellegétől függően eltérő ammónium-ion koncentrációkkal találkozunk. A 

rétegvízből nyert ivóvíz ammónium-ion-tartalmára mind a felszíni, mind a talajvízre előírthoz képest nagyobb 

érték a megengedett, hiszen ez esetben nem friss szennyeződésre utal a megjelenő ammóniumtartalom. 

Mennyiségével a rétegvízben nem feltétlenül jár együtt szerves és mikrobiális szennyeződés is, amíg ez a felszín 

közeli illetve felszíni vízben gyakorta előfordul.) 

Az ammónium-vegyületek közvetlenül nem veszélyesek az emberi egészségre, de az ivóvízben a fertőtlenítés 

során az ammónium-ionból másodlagos szennyezők képződhetnek. Ma az országban a vizek fertőtlenítése 

döntően klórozással vagy ozonizálással történik. Eközben az ammónium-ion nitrit-ionná, esetleg nitrát-ionná 

alakul. Klórozáskor további mérgező anyagok, pl. klóraminok is keletkezhetnek 

Egyéb anionok 
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Néhány anion csak kis koncentrációban fordul elő, mégis lényeges hatásával kell számolni. Különösen 

ivóvízként felhasználva, jó az egészségügyi hatásokkal tisztában lenni. 

Hazánk területén igen nagy különbségek vannak az ivóvíz jodidion (I-) tartalmában. Az ország területének nagy 

része - az egész Dunántúl, az Északi Középhegység, a főváros - jodidionban szegény ivóvizet fogyaszt. 

(A lakosság 80 %-a él jodidion-hiányos területen. A jód a pajzsmirigy hormonjainak alkotóeleme. Hiánya esetén 

hormonháztartás zavar, pajzsmirigy megnagyobbodás (golyva) jelentkezhet. Jódhiányos megbetegedéseknél 

lassul az anyagcsere, megnövekszik a szervezetben a kalcium- és koleszterin szint. Ezért a jódhiány 

rizikófaktort jelent az érrendszeri megbetegedések esetében is. A betegség megelőzésére Magyarországon 

jódozott sót forgalmaznak. A Tiszántúl egyes területein ezzel szemben viszont a jodidionban gazdag ivóvíz okoz 

golyvához hasonló megbetegedéseket.) 

A fluoridionra (F-) a szervezetnek a kalcium anyagcseréhez, a csontok és a fogazat fejlődéséhez van szüksége. 

Ha a fogfejlődés időszakában (magzati kortól 15-16 éves korig) a szervezet az ideális fluormennyiséget 

megkapja, a fogzománc ellenálló lesz, ami a fogszuvasodás megelőzésében döntő jelentőségű. A szervezet 

fluorid felvételében az ivóvíz tölti be a döntő szerepet. Az ideális fluoridkoncentráció 1 mg/dm3, azonban hazai 

ivóvizeink zöme ennél kevesebbet tartalmaz. 

(A túlzott, 2 mg/dm3-nél nagyobb fluorkoncentráció ezzel szemben káros. mert fogzománc-szétesést, foltos 

fogzománcképződést és csontrendszeri megbetegedéseket is okozhat. Ilyen is előfordult már hazánkban (pl. 

amikor Mohács környéki kutak 2,5–4,5 mg/dm3 fluort tartalmaztak). 

A szulfid (S2-) a természetes vizek állandó komponense. A kén elsősorban vagy mint szulfát (SO4
2-), vagy 

kénhidrogén (H2S) formában fordul elő. Anaerob körülmények között a szulfátredukáló baktériumok hatására 

képződik a kénhidrogén. Elsősorban a csatornahálózatban okoz ez az utóbbi vegyület problémát (korrózió, 

mérgezés).0 

A vizek szervetlen anyagtartalma nagyrészt oldott formában található. Ezek a sószerkezetű anyagok a vízben 

hidratált kationok és anionok formájában vannak jelen. Ebben a tananyagban az anionokat vette sorra. A 

természetes eredetű anionok közül a CO3
2- és HCO3

- ionok a kémhatás illetve a pufferoló képesség kialakításáért 

felelnek. Természetes fő alkotók még a klorid- (Cl-) és a szulfát (SO4
2-). Néhány további anion kisebb 

koncentrációban szintén lehet természetes eredetű, nem káros hatású, de bizonyos határérték felett már 

egészségügyi kockázatot jelent. A felhasználás, illetve a természetes befogadóba juttatás szempontjából a 

növényi tápanyag anionok kiemelkedően fontosak. A tápanyag feldúsulás a vizek elnövényesedéséhez, vagyis 

eutrofizációjához vezet, ami végső soron egy oxigénhiányos, egyensúlytalansági állapotot hoz létre. Ebben a 

folyamatban a nitrát- (NO3
-) és a foszfát-(PO4

3-)-tartalom a meghatározó. Emiatt a szennyvizek szervesanyag- és 

foszformentesítése elkerülhetetlen és szükséges. 

Önellenőrző kérdések és feladat 

Kérdések 

A kérdések megválaszolásához a tananyag megfelelő részleteit felhasználhatja! 

1. Sorolja fel a vizek fő anionjait! 

2. Mely ionok biztosítják a pufferképességet? 

3. Mely ionok okozzák az eutrofizációt? 

4. Mit jelent az élővizek elnövényesedése? 

5. Hogyan befolyásolja az eutrofizáció a víz oldott oxigén fogyasztását? 

6. Soroljon fel 4 olyan folyamatot, amelyekkel az eutrofizálódást okozó ionok bekerülhetnek a vizekbe! 

7. Miért veszélyes az ivóvízben a nitrát szennyeződés? 

8. Milyen nitrogén-tartalmú ionok fordulhatnak elő a vizekben? 

9. Miért veszélyes a rétegvizek nitrátosodása? 
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10. Milyen egyéb anionok fordulhatnak elő még a vizekben? 

Feladat 

Melyik ionra jellemző a megállapítás? Az adott ionhoz tartozó számmal válaszoljon! 

A vizekben előforduló szervetlen anionok és jelölésük a feladatmegoldáshoz: 

1: karbonát; 2: klorid; 3: szulfát; 4: nitrát; 5: foszfát; 6: jodid; 7: fluorid; 8: szulfid. 

Megállapítás 
a) Természetes módon geológiai eredetű, de nagyobb arányban szennyvizekkel is bejuthat a talajvizekbe. 

b) Kén oxidációjával keletkezett. 

c) Nitrogén tartalmú, eutrofizációt okozó ion. 

d) Hiánya pajzsmirigy működési zavart okoz. 

e) A pufferoló képességet biztosítja. 

f) A fogzománc fejlődéséhez nélkülözhetetlen. 

g) Foszfor tartalmú, elnövényesedést okozó ion. 

h) Levegő hiányában keletkezik szulfátredukáló baktériumok közreműködésével. 
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10. fejezet - Szerves anyagok a 
vizekben 

Bevezetés 

Az előző tananyagokban megismerte a vízben oldott gázokat és szervetlen sókat. A vízszennyezés leggyakoribb 

formája azonban inkább a szerves szennyezés. A szerves anyagok az élőlények természetes folyamataival 

állandó átalakulásban vannak. A víz kiváló oldó és szállító közegként jó befogadója a szerves anyagoknak is. 

Ezek az anyagok a vízi élőlények szerves anyag lebontó rendszerébe kerülve megváltoztatják a víz minőségét. 

Ha a lebontást végző szervezetek (baktériumok) elhasználják a víz oldott oxigénkészletét, az oldott oxigént 

lélegző állatok elpusztulnak, sőt mérgező anyagcseretermékek (NH3, H2S) keletkeznek a vízben. Ezek az 

anyagok a légtérből lélegző állatokat, a növényeket, sőt a vizet használó ember illetve a szárazföldi állatok életét 

is veszélyeztetik. Ha tápanyagként keresztüljutott a szerves anyag a lebontási folyamatokon, akkor olyan 

szervetlen anyagok keletkeznek, amelyek az eutrofizációt segítik. 

Követelmény: 

• legyen tisztában a természetes és szintetikus szerves anyagok közötti különbségekkel, 

• lássa, milyen formákban találkozhat szintetikus szerves anyagokkal, 

• értse, milyen összegparaméterek jellemzik a vizek szerves anyag tartalmát, 

• tudjon felsorolni a vizekben előforduló szerves anyag csoportokat, 

• alkosson képet a víz biológiai összetevőiről, 

• ismerje a vizek bakteriológiai minősítését! 

A vizekben a szerves anyagok oldott és szilárd formában egyaránt megtalálhatók. A szilárd formában jelenlévő 

szerves anyag lehet kiülepedő vagy kolloidális méretű, lebegő anyag is. Minden szerves anyag közös jellemzője, 

hogy főként szénből, hidrogénből és oxigénből épül fel, változatos összetételű, leginkább kovalens molekulák 

alkotják. 

A természetben milliós nagyságrendben keletkeznek ilyen vegyületek, de ugyanilyen nagyságrendben az ember 

is állít elő szintetikus szerves vegyületeket. 

A természetes szerves vegyületek évmilliók óta léteznek a környezetben. Az élő szervezetek ezekből sokat 

életfolyamataikban hasznosítanak. Amelyek számukra nem használhatók fel, azokat valamilyen módon 

tolerálják, elfogadják. 

A szintetikus szerves anyagok jó része is ártalmatlan az élővilágra. Vannak azonban olyanok is, amelyek a 

biokémiai folyamatokat befolyásolják, vagy akadályozzák. Közülük sokat tudatos emberi cselekvés juttat a 

környezetbe (pl. a növényvédő szereket, hogy kártevőket, gyomnövényeket elpusztítsanak). Miután feladatukat 

elvégezték, ezeket illetve ezek bomlástermékeit is szennyezőanyagnak kell tekintenünk. 

A szintetikus szerves anyagok termelése a XX. században hihetetlen mértékben megnövekedett. Ezek a 

vegyületek: 



 Szerves anyagok a vizekben  

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Jelentős részük bakteriálisan nem bontható le, tehát a talajban vagy az élővizekben felhalmozódnak. Néhány 

közülük a táplálékláncon belül felhalmozódik (akkumulálódik). A baktériumokon és véglényeken keresztül eljut 

a magasabb rendű élőlényekbe is, ahol koncentrációjuk lényesen nagyobb lehet, mint a környezetben. Ezeknek a 

vegyületeknek a vizekből való eltávolítása nem könnyű feladat, ezért az a cél, hogy lehetőleg 

megakadályozzuk a környezetbe való jutásukat. 

A vizek szerves anyagtartalmának jellemzése 

A vízben lévő szerves anyagok igen sokfélék lehetnek, ezért nincsen mód minden esetben minden egyes 

vegyület minőségi-mennyiségi vizsgálatára. Ezért a szervesanyag-tartalmat ún. összegparaméterek 

segítségével jellemzik. 

Ezen vegyületek összességének mennyiségi jellemzésére a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározását 

alkalmazzák. Vízanalitikai, illetve hidrobiológiai szempontból a szerves anyagok jellemző tulajdonsága, hogy 

hozzáférhetők-e a mikroorganizmusok számára. Erre a kérdésre a víz biokémiai oxigénigénye ad választ (BOI). 

A TOC olyan laboratóriumi analitikai módszer, amely a víz szerves anyagaiban lévő összes széntartalmat képes 

meghatározni. 

A kémiai oxigénigény (Jelölése: KOI) 

A vízben lévő szerves anyagok kémiai oxidációjához szükséges oldott oxigén mennyiségét adja meg. A 

folyamat alapja: kémiai úton történő erélyes roncsolás. Ez gyorsabb és teljesebb folyamat, mint a biológiai 

módszerrel történő meghatározás. A fogyott oxidálószerrel egyenértékű oxigén a szervesanyag-tartalom 

mérőszáma. (O2 mg/dm3). Oxidálószerként kálium-permanganátot (KMnO4) vagy kálium-bikromátot (K2Cr2O7) 

alkalmaznak. Kisebb szerves anyag tartalom mellett a kálium-permanganátos (KOIp), nagyobb szerves anyag 

terhelés esetén, pl. szennyvizeknél a kálium-bikromátos (KOIk) módszer használható. 

A reakció kénsavas közegben, magasabb hőmérsékleten az alábbiak szerint zajlik: 

2KMnO4 + 3H2SO4 = K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5,O’ 

K2Cr2O7 + 4H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O + 3,O’ 

A keletkezett oxigén atomos állapotú (ezért a jelölése: ,O’), ami a mintában lévő szerves anyagokat 

széndioxiddá és vízzé oxidálja. 

A biokémiai oxigénigény (jelölése: BOI) 

A meghatározására alkalmazott módszer lényege: a szerves anyagok baktériumok általi aerob oxidációjához 

szükséges oldott oxigén mennyiségét (mg/dm3) méri. Általában öt napos oxigénfogyasztást mérnek (BOI5) 

meghatározott körülmények között (hőmérséklet, általában 20 ºC). Mintavételkor megmérjük az anyag oldott 
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oxigén tartalmát, majd 5 nap múlva ismét. A két mérés között elfogyott oxigén adja a biológiai oxigénigényt. 

Átfogóbb eredményt kapunk, ha 20 nap különbséggel történik a mérés (BOI20), ez azonban hosszadalmas, ezért 

az 5 napos meghatározás a gyakorlat. 

Összes szerves szén (TOC) 

Mint összegparaméter, a vízben előforduló összes szerves vegyületben kötött szén mennyiségét (vagyis angolul: 

Total Organic Carbon kezdőbetűiből adódik az elnevezés) adja meg mg/dm3-ben kifejezve. Különösen kis 

szerves anyag koncentráció meghatározására alkalmas. Az eljárás a vízminta magas hőmérsékleten történő 

égetése/oxidációja során keletkezett szén-dioxid mennyiségét határozza meg. Viszonylag drága, speciális 

laboratóriumi mérőműszert igénylő eljárás. 

Egy ilyen műszert megtekinthet pl.: 

http://www.lab-comp.hu/Termekek/?c2_7_goarticle=1186 

Van-e a különféle szerves anyag mutatók között kapcsolat? 

Mint láthatta, a BOI, KOI és a TOC mind más-más módon méri a szervesanyag-tartalmat. Elméletileg kevés 

közös vonással rendelkeznek, ami lehetővé tenné az átszámítást közöttük. Általában igaz: BOI ≤ KOI. Ez azt 

jelenti, hogy a vizek szerves anyagából a kémiai módszerrel meghatározható anyagok csak kivételes esetben 

bonthatók biológiai úton is. Csak ekkor egyezik meg a két mérőszám (BOI = KOI). A gyakoribb az, hogy 

biológiailag nem teljes mértékben bonthatók a jelen lévő szerves anyagok. Ilyenkor a BOI < KOI. A két mutató 

aránya épp a bonthatóság mértékét jelzi. 

(Néhány szervetlen vegyület, mint pl. nitritek, vas, kénvegyületek, stb. eltérő mértékben, de szintén oxidálódnak 

kémiai és biológiai körülmények között is. Így mennyiségüket figyelembe kell venni (korrekciót kell 

alkalmazni), ha a szervesanyag-tartalomra valóban jellemző adatokat kívánunk nyerni. Jelenlétükben úgy járnak 

el, hogy meghatározzák a szervetlen komponens koncentrációját, és oxigénigényét számítással veszik 

figyelembe. Másik lehetőség a mérés olyan módosított módszer szerinti végrehajtása, amellyel a szervetlen 

anyagból adódó hiba kiküszöbölhető pl.: a BOI meghatározásakor a nitrifikáló szervezetek blokkolása 

adalékokkal.) 

Szerves anyagtartalom a kommunális szennyvizekben 

A kommunális szennyvízben a szennyezők több mint fele szerves anyag, sok a foszfor- és a nitrogéntartalmú 

szerves vegyület is. A foszfor foszfátok, a nitrogén ammónia (fehérje-bomlástermék) formájában van nagy 

mennyiségben jelen. A kommunális szennyvíznek jelentős a baktériumtartalma is. Bár a mikroorganizmusok 

egy része nem kórokozó, de újra az emberi szervezetbe jutva megbetegedéseket idézhetnek elő. A nagy szerves 

anyagtartalom miatt a kommunális szennyvíz jó táptalaj a baktériumok szaporodásához, ez által a szennyvíz 

igen fertőzővé válhat. 

Összetételüket számszerű adatokkal jellemezhetjük, bár a lakossági szennyvíz keletkezése nem egyenletes, 

hanem társadalmi, gazdasági viszonyok függvényében állandóan változik. Határozott változás jelentkezik egy 

napon belül is, a napi tevékenység függvényében is tükröződnek az ingadozások, ezért az összetevők átlagos 

értékeit mutatjuk be. 

13. táblázat: Kommunális szennyvíz átlagos összetétele 

 

http://www.lab-comp.hu/Termekek/?c2_7_goarticle=1186
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A táblázatból kiolvasható, hogy a szennyezőanyagnak átlagosan egynegyede lebegő anyag. A lebegő anyag egy 

része kolloidálisan (10-9-10-6 m méretű) van jelen. Az oldott és lebegő szervesanyag-tartalom adataiból az is 

látható, hogy a lebegőanyag eltávolítása a víz összes szervesanyag-tartalmát csupán közel egyharmad részével 

képes csökkenteni. 

Néhány szerves anyagcsoport 

A vízben található valamennyi szerves anyag potenciális oxigénfogyasztónak tekinthető. A vegyületek egy 

részének oxidatív átalakulása azonban nem történik meg, azaz, a lebomlási folyamatoknak ellenálló, 

természetben stabil vegyületekről van szó. 

A huminanyagok természetes eredetű szerves vegyületek a vizekben, ezért az élő szervezetekre nem jelentenek 

közvetlen veszélyt, de más vegyületekkel kölcsönhatásba lépve toxikussá válhatnak. 

(A huminanyagok hazánkban elsősorban a felszíni vizek természetes színeződését okozzák, de egyes területeken 

tartalmazzák a mélyfúrású kutak is. Ilyenek a dél-alföldi térségben lévő mélyfúrású rétegvizek, de találtak ilyen 

vizet a Dunántúlon is. Ez utóbbinál azt is megállapították, hogy az ivóvíz kellemetlen szagát huminanyagok 

bomlása okozza. A szennyezés eredete 3-4 millió évre nyúlik vissza. A vizekben előforduló huminanyagokat 

egyes heterotrof baktériumok közvetlenül feldolgozzák. Ezért jelenlétükben, a hálózatban másodlagos 

szennyezőként patogén baktériumok dúsulhatnak fel. A vízbe került huminanyagok elsősorban az ivóvíz 

fertőtlenítésre használt klórral léphetnek reakcióba. Az így keletkezett klórozott szerves vegyületek erősen 

karcinogén hatásúak.) 

A nyílt láncú és gyűrűs szénhidrogének (alkánok, alkének, alkinok, naftének), mint az ásványolaj alkotói a 

bányászat, a szállítás, a feldolgozás és a felhasználás láncolatán haladnak keresztül. 

A motorhajtóanyagok előállítása, tárolása, szállítása és felhasználása során tekintélyes mennyiségük kerül a 

környezetbe, a leggyakoribb kárt világszerte ez, vagyis az ásványolaj szennyeződés okozza. A vízbe került 

olajszennyeződés aránylag gyorsan és minden irányban szabadon terjed a víz felszínén. A szétterülést a víz 

mozgása (hullámzás), a magas vízhőmérséklet, a víz lebegőanyag- illetve felületaktív anyag tartalma, vagy az 

oldott sók hiánya nagyban elősegíti. Az olaj a víz felületére jutva különféle folyamatok során bomlik, átalakul. 

(Évente mintegy 3 milliárd tonna nyersolajat bányásznak a szárazföldön és a tengereken. Az olajat azután 

csővezetékben, hajón, vasúti tartálykocsikban vagy tankautókon juttatják el a finomítókba. Eközben a nyersolaj 

és a finomított termékek egy része elfolyik. A világtengerekbe évenként - becslések szerint - 4-5 millió tonna 

nyersolaj, illetve termék jut. A vízbe ömlő olajból a víz felületén emulziós réteg képződik, amely 

megakadályozza az oxigén és a szén-dioxid cseréjét a víz és az atmoszféra között. Ennek következtében a 

biológiai egyensúly felborul. A vízfelületen szétterülő olajréteg szilárd szorbensekkel, pl. szalma, fűrészpor, 

őrölt autógumi stb. összegyűjthető, a nagyobb károk bekövetkezése így megelőzhető. A legfontosabb feladat 

ezen a téren is azonban, hogy magát a szennyezést megelőzzük.) 

Olajszennyezésekről gyakran olvashatunk, pl.: 

http://ujszo.com/foto/2008/06/11/olajszennyezes-miatt-elpusztult-

pingvinhttp://ujszo.com/foto/2008/06/11/olajszennyezes-miatt-elpusztult-pingvin 

http://www.hirado.hu/Hirek/2010/05/25/09/Veszelyezteti_az_olajszennyezes_a_Mexikoi_obol_ambrascetjeit.htt

p://www.hirado.hu/Hirek/2010/05/25/09/Veszelyezteti_az_olajszennyezes_a_Mexikoi_obol_ambrascetjeit. 

http://index.hu/bulvar/hirek/2009/03/13/olajszennyezes_ausztralia_keleti_partvideken/http://index.hu/bulvar/hir

ek/2009/03/13/olajszennyezes_ausztralia_keleti_partvideken/ 

Policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH) általában nem előállítják, hanem keletkeznek, ha szerves 

anyagokat dehidrogénező körülmények között >700 °C hőmérsékletre hevítenek (pirolízis, tökéletlen égés, 

kokszosítás). Ilyenkor gázfázisban terjednek tovább, a talajokra kiülepednek, és csekély (1 mg/dm3 alatti) 

vízoldhatóságuk ellenére a felszíni vizekben nagy területen szétoszlanak. A policiklusos aromás vegyületek 

karcinogén hatásúak, ezért ökológiai szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek. 

A polihalogénezett bifenilek (PCB-k) mintegy kétszázféle különböző szerkezetű anyag együttesét jelentik. 

Széles körben alkalmazzák őket a műanyagiparban, növényvédő szerek, festékek, gumik, csomagolóanyagok 

gyártásánál, valamint transzformátorok, kondenzátorok hűtőfolyadékaként. Erősen toxikusak és rákkeltő 

hatásukat is igazolták. Manapság ezeket a vegyületeket szerves foszfor-észterekkel próbálják helyettesíteni. 

http://ujszo.com/foto/2008/06/11/olajszennyezes-miatt-elpusztult-pingvin
http://www.hirado.hu/Hirek/2010/05/25/09/Veszelyezteti_az_olajszennyezes_a_Mexikoi_obol_ambrascetjeit.
http://www.hirado.hu/Hirek/2010/05/25/09/Veszelyezteti_az_olajszennyezes_a_Mexikoi_obol_ambrascetjeit.
http://index.hu/bulvar/hirek/2009/03/13/olajszennyezes_ausztralia_keleti_partvideken/
http://index.hu/bulvar/hirek/2009/03/13/olajszennyezes_ausztralia_keleti_partvideken/
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Tenzidek (detergensek) a vízben részben jól oldódó felületaktív anyagok. A felületi feszültséget csökkentik, 

számos ipari folyamatban és a háztartásban (mosás, emulgeálás, diszpergálás, flotálás, habképzés stb.) 

alkalmazzuk. Vizeinket kizárólagosan emberi tevékenység révén szennyezik. A kereskedelmi mosó- és 

tisztítószerekben fő összetevőként vannak jelen. 

A különböző tenzidekből évenként mintegy 25 Mt-t állítanak elő világszerte. A tenzidek szennyvízbe való 

bejutása gyakorlatilag elkerülhetetlen, mivel az alkalmazásuk során sosem használódnak el. A ma gyártott 

mosószerek - más szerves anyagokhoz hasonlóan - 

• az oxigénfogyást emelik, 

• komplexképzés révén más elemek oldódását segítik, 

• vízlágyító foszfátadalékaik miatt eutrofizációs veszélyt jelentenek. 

Azokat a hidrofób tulajdonságú vegyületeket is oldatban képesek tartani, amelyek egyébként a vízben nem 

oldódnának. E vegyületek közül több közismerten rákkeltő hatású. A mosószerekben a foszfátok zeolitokkal 

(nátriumalumínium-szilikátok) történő részleges vagy teljes kicserélése napjainkban a környezetbarát termékek 

egyik sajátsága. 

Növényvédő szerek a mezőgazdasági haszonnövények valamilyen károsodását akadályozzák meg, közös néven 

peszticidként említhetők. Ez az elnevezés gyűjtőfogalom („pest” járványt, veszélyes betegséget jelent). Ezeknek 

az anyagoknak az elérni kívánt cél érdekében szelektív hatásúnak, humántoxikológiai szempontból teljesen 

ártalmatlannak kell lenniük. 

peszticidként 

(Használatuk további feltétele, hogy a környezetben a lebomlás, a természetes anyagokká való átalakulás 

lehetőleg gyorsan lejátszódjék. Az előállítás és az alkalmazás során sem okozhatnak nem kívánt 

mellékhatásokat. A ma alkalmazott peszticidek közül számos nem képes ezeknek a követelményeknek eleget 

tenni. A peszticidek helytelen felhasználás, vagy véletlen balesetek következtében kerülhetnek a vizekbe. 

Elszivárgások révén szennyezhetik az ivóvízbázisokat. A peszticidek többsége nehezen bomlik, folyamatos 

használat esetén dúsul.) 

A víz biológiai összetevői 

Biológiai vízminősítés a víztestekben élő szervezetek (mikroorganizmusok, növények és állatok) alapján való 

osztályozás. Ismerve az egyes fajok biológiáját (pl. tápanyag-, oxigén-, pH és egyéb igényét) következtetéseket 

lehet levonni a víz minőségére. Az élő szervezetek különbözőképpen reagálnak (indikálják) a fizikai-kémiai 

tényezők és általában az életfeltételek változásaira. Az indikáció lehet számbeli gyarapodás, csökkenés vagy 

éppen valamely igényesebb faj teljes eltűnése. 

Vízkezelési szempontból komoly veszélyforrást jelent, ha fertőzőképes anyagok fordulnak elő a vízben. Most 

csak ezzel foglalkozunk. 

Az ember évmilliók óta folyók vagy édesvizű tavak környezetében él. Innen elégíti ki ivóvíz igényét is. Több 

ezer évvel ezelőtt az emberiség nagy kultúrbirodalmai is a nagy folyók mentén alakultak ki. A ma embere is az 

édesvízi tavak, források, folyók vizét igényli ivóvízként. Az ivóvízellátás biztonsága napjainkban sem magától 

értetődő kérdés. Becslések szerint a fejlődő országokban az összes megbetegedések közel 80 %-át, a 

haláleseteknek közel egyharmadát a veszélyeztetett ivóvizekre vezetik vissza. 

A víz által terjesztett fertőző betegségek 

Az emberiség már évezredekkel ezelőtt szenvedett olyan fertőző betegségektől, amelyeket a tisztátalan ivóvíz 

okozott (kolera, dizantéria, fertőző májgyulladás, tífusz stb.). Az ilyen betegségekben szenvedő ember ürüléke - 

minthogy nagyszámú kórokozót tartalmaz - a kórt tovább terjeszti. 

(1955-ben már megfigyelték, hogy Londonban a tífusz-megbetegedések száma és a Temze folyóból vett ivóvíz 

bemerítési helye között összefüggés van. Robert Koch 1883-ban egy Kalkutta melletti víztartályban kimutatta a 

koleravibriót. 1885-ben a hamburgi kolerajárvány idején (16942 megbetegedés, 860 haláleset) már a betegek 

által fertőzött Elba vizéből (amelyet ivóvízként is használtak) és a betegek székletéből is izolálta a kórokozókat.) 
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Az ivóvíz okozta fertőzésekről sokat lehet olvasni, pl.: 

www.oek.hu/oekfile.pl?fid=1916 

ftp://152.66.18.61/.../A%20term%82szetes%20%82s%20mesters%82ges%20k%94rnyezet%20v... 

www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/.../konyv-teljes.pdf 

A vízi eredetű járványok terjedésében a korábbi, főleg bakteriális járványokkal szemben újabban 

gyakoribbakká váltak a vírusok okozta megbetegedések. A járványok növekvő száma összefüggésbe hozható: 

• A vízi eredetű járványok terjedésében a korábbi, főleg bakteriális járványokkal szemben újabban 

gyakoribbakká váltak a vírusok okozta megbetegedések. A járványok növekvő száma összefüggésbe hozható: 

• a felszíni vizek növekvő szennyezettségével, 

• a vízkezelési eljárások hiányosságaival, 

• az egyes mikroszervezetek egyre növekvő ellenálló képességével. 

A természetes vízkészletből ivóvíz-használati céllal beszerzett vizek baktérium- és vírusmentessége többnyire 

csupán a felhasználás előtti hatékony fertőtlenítéssel érhető el. 

A vízi eredetű járványt okozó mikroszervezetek lehetnek: 

• baktériumok, 

• baktériumspórák, 

• protozoák, egysejtű állatok és azok cisztái, 

• vírusok. 

Magyarországon sok vízi eredetű járványt a „házi”, azaz egyedi vízellátási rendszerek fertőződése okozta, de a 

legtöbb megbetegedés a közüzemi vízellátásból ered. A fertőződés az esetek mintegy 50 %-ban az ivóvíz és 

szennyvíz találkozására vezethető vissza. 

Bár az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés részben egymástól független tevékenység, ugyanakkor egymástól 

elválaszthatatlan is. Ahol ivóvízfogyasztás van, ott szennyvíz is termelődik. A társadalom a közműves vízellátás 

színvonalának fejlesztését igényli, hiányát közvetlenül érzékeli. Ezzel szemben a szennyvízelvezetés fejlesztése 

főként közegészségügyi és környezetvédelmi kényszer. 

(Kedvezőtlen tény, hogy míg az ivóvízellátás fejlesztése megindult már hazánkban is 1960-ban, addig a 

szennyvíztisztítás csak a 70-es évek elejétől kezdve vett nagyobb lendületet, ráadásul jóval kisebb ütemben, 

mint a vízellátás fejlődése. Így a „közműellátási olló” egyre jobban kinyílt.) 

A közműollóval másik tananyagban bővebben foglalkozik, de most is megnézhet egy-két érdekességet: 

A közüzemi vízellátás nagy előnye, hogy közegészségügyi szempontból folyamatosan ellenőrzött víz kerül a 

vezetékbe. Hátránya, hogy hiba esetén, egészségkárosító hatás jelentkezhet, így a lakosság nagy számban 

egyszerre fertőződhet meg. 

A következő táblázatból látható, hogy az ötvenes évek közepétől 30 év alatt (1955-1984) az ivóvízre és fürdőkre 

visszavezethetően 260 járvány fordult elő, amely összesen 91 000 embert betegített meg. E járványok közül a 

szegedi volt a legjelentősebb (1955.), közel 30 000 ember betegedett meg ekkor az ivóvízbe került szennyvíztől. 

A szennyvíz véletlen események (áradás, vihar, áramszünet) szerencsétlen egybeesése miatt került a vezetékes 

ivóvízbe. 1983-ban az egyik veszprémi karsztvízkútba került szennyezőanyag, majd 1985-ben Poroszlón történt 

hasonló eset. 

14. táblázat: A vízminőség és a fertőző megbetegedések alakulása hazánkban 

http://www.oek.hu/oekfile.pl?fid=1916
ftp://152.66.18.61/.../A term%82szetes %82s mesters%82ges k%94rnyezet v...
http://www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/.../konyv-teljes.pdf
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A vizek bakteriológiai minősítése 

Ha a vizet ivóvízként kívánjuk felhasználni, a fertőzőképesség megállapításához a bakteriológiai vizsgálatot el 

kell végeztetni. A vizek bakteriológiai minősítése minőségi és mennyiségi vizsgálatot jelent. Az ivóvízben 

kórokozó, illetve fekáliaszennyeződést tartalmazó alkotórész nem lehet jelen. Ennek indikátoraként az 

Escherichia-coli baktériumot használják, amely nem fertőző ugyan, de megjelenése az ürülékkel való 

kapcsolatra utal. Tehát joggal feltételezhető, hogy a colival együtt kórokozó baktériumok is kerültek a vízbe. 

Határérték a coli-szám alapján 

A coli csoportba tartozó baktériumok jelenléte miatt kifogásolható a vizsgált víz, ha 100 cm3-ben a coli szám: 

• klórozott vezetékes vízben: > 1,4 feletti, 

• klórozatlan vezetékes vízben: > 2,0 feletti, 

• fúrt kútban: > 4,0 feletti. 

A mikrobiológiai vizsgálat során „indikátorcsoportokat” keresnek a vízmintában, amelyek jól kimutatják a 

szennyezettséget. Ilyenek az Escherichia-coli mellett az Enterococcusok, illetve a Pseudomonas aeruginosa. Az 

Escherichia coli törzsek a normál bélflóra domináns tagjai, ezért tehát az ivóvízben való jelenlétük fekáliás 

szennyezettségre utal. A székletmaradványokkal való fertőzöttség a leggyakoribb, és ezek kimutatása 

elengedhetetlenül fontos, mivel forralás nélkül történő fogyasztása betegséget okozhat. Az enterococcusok egy 

része szintén a bél normál flórájához tartozik. Jelenléte azt mutatja, hogy valamiféle külső forrás, például 

csőrepedés, vagy szivárgás során bekerülő talajvíz, vagy szennyvíz fertőzi a vizet. E két baktérium-csoport 

együttes kimutatásával nagyobb biztonsággal lehet meghatározni a víz fekáliás szennyezettségét. 

A Pseudomonas aeruginosa törzsek jelenléte a megfelelő tisztítási eljárások hiányosságaira, hibájára utal, 

ugyanis ez a kutak vezetékeiben, illetve a vízzel érintkező műtárgyakban tartósan letelepszik, sőt akár 

utószaporodást is mutathat. A rutin laboratóriumi vizsgálatok során ezen kívül meghatározzák még az 

összcsíraszámot 22, illetve 37 ºC-on, amely egyfajta állapotjelző. Annak kimutatására szolgál, hogy történt-e 

valamilyen nagyszabású változás az adott vízmintavételi helyen. 

A szennyvízzel a befogadóba kerülő vírusok is potenciális veszélyt jelentenek a folyó szennyvízbefolyás alatti 

szakaszán azokra, akik az ivóvizet a szennyvízzel terhelt folyószakaszból nyerik. Az ivóvíz tisztításakor a 

nyersvízben lévő vírusok száma csökken ugyan, de közülük egyesek bejuthatnak a tisztított ivóvízbe is. 

Megfelelő ivóvíz-tisztítási technológia és higiénés rendszabályok mellett kicsi a valószínűsége annak, hogy 

napjainkban nagyobb, ivóvíz eredetű járványok keletkezhessenek. 

Az ivóvíz határértékeiről még többet is olvashat: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivóvíz_szabványok_előírásai#A.3B_Mikrobiol.C3.B3giai_v.C3.ADzmin.C5.91s.C

3. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli 

http://viz.kalauzolo.hu/asvanyviz-hatarertekek/ 

Összefoglalás 

A vizek fontos alkotói a szerves anyagok. A molekulák végtelen sokfélesége miatt nem érdemes egyesével 

meghatározni ezeket az összetevőket. Ehelyett úgynevezett összegparaméterekkel fejezzük ki a teljes szeres 

anyag tartalmat. Ezek a vízkémiai tulajdonságok: a KOI, a BOI és a TOC. A mért adatok között kevés 

összefüggést találunk, de a BOI és KOI aránya a bonthatóság mértékét fejezi ki. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivóvíz_szabványok_előírásai#A.3B_Mikrobiol.C3.B3giai_v.C3.ADzmin.C5.91s.C3.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivóvíz_szabványok_előírásai#A.3B_Mikrobiol.C3.B3giai_v.C3.ADzmin.C5.91s.C3.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://viz.kalauzolo.hu/asvanyviz-hatarertekek/
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A tananyagból néhány olyan szintetikus szerves anyag csoportot is megismerhetett, amelyek a vizekre nézve 

nagy ökológiai kockázatot jelentenek. 

A vízi élőlények közül azok a mikroorganizmusok fontosak, amelyek még külön fertőzési veszélyt is 

hordoznak. Egyes indikátor szervezetek alkalmasak a fekáliás szennyezés kimutatására. Különösen az 

ivóvizeknél és fürdővizeknél szükséges a rendszeres mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése. 

Önellenőrző kérdések 

Kérdések 

1. Soroljon fel 3 olyan különbséget, ami a természetes illetve szintetikus szerves anyagokat megkülönbözteti! 

2. Miért kell összegparaméterekkel megadni a vizek szerves anyag tartalmát? 

3. Nevezze meg a 3 bemutatott vízkémiai összegparamétert! 

4. Mit fejez ki a KOI, a BOI és a TOC? 

5. Hogyan befolyásolják a szerves anyagok a vizek oxigén háztartását? 

6. Nevezzen meg legalább 3 szerves szennyező anyag csoportot! 

7. Nevezzen meg legalább 3 olyan okot, ami a vizekre visszavezethető járványokat kiválthatja! 

8. Soroljon fel 3 betegséget kiváltó vízi baktérium szervezetet! 

9. Nevezze meg a baktériumos fertőzések legfontosabb indikátor szervezetét! 

10. Miért nem kell hazai viszonyok között nagyobb, ivóvíz okozta járványokra számítani? 
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Zárszó 

Kedves Tanuló! 

Ha kitartó és kellően szorgalmas volt, vízkémiai alapismereteit megszerezte. Már érti, a víz minősége milyen 

tulajdonságokat takar. Találkozott a gázok beoldódásával is. Kémiai tanulmányaiból általánosságban már 

korábban tanulta a gázok oldódásának törvényszerűségeit. Az oxigén vagy a szén-dioxid azonban nem csupán 

egy a sokféle gáz között, hanem együtt olyan egyensúlyi rendszert alkot, amely megalapozza a vízi 

életfeltételeket. 

A természetes vizek oldott anyagai lényegében sók, szabadon mozgó hidratált kationok és anionok kémiailag 

meghatározott arányok szerint. 

A természetes vizekben 8 fő iont találunk, ezek koncentrációján lényeges módosíthat valamiféle szennyezés. A 

szennyezéssel újabb ionok megjelenésére is számíthatunk, a klorid-ion pl. kommunális szennyvizek jó 

indikátora. 

A szervetlen anyagok mellett szerves molekulák is fellelhetők a vizekben, a bejutás főként az ember számlájára 

írható. A rendkívül változatos, sokféle molekula miatt a szerves anyag tartalmat összegparaméterekkel 

jellemezzük. A szerves anyagok mellett gyakran mikroorganizmusok is megjelennek, amelyek a 

fertőzőképességet növelik. Ezért ivóvizek és fürdővizek esetén a bakteriológiai vizsgálatok sem hagyhatók el. A 

fertőzések leggyakoribb oka az ivóvíz és a szennyvíz keveredése. 



   

 lxx  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

III. témakör. Vízkezelési eljárások 

Bevezetés 

Már megismerte a vizek eredetét, tulajdonságait, fő összetevőit, a minősítés szempontjait. A vízkezelési 

eljárások magukba foglalnak minden olyan beavatkozást, amellyel adott célhoz megfelelő minőségű vizet 

tudunk biztosítani. Ennek az általános szemléletmódnak köszönhetően nem különítenünk el ivóvízkezelési 

illetve szennyvízkezelési módszereket, hanem azokat a kezelési eljárásokat állítjuk technológiai sorba, 

amelyekkel elérhetjük az elvárható minőséget. Ebben a témakörben megismerheti a leggyakoribb fizikai, kémiai 

és biológiai szennyezőanyag eltávolítási eljárásokat. Így amikor a szennyvízkezelést tanulja, az általános 

vízkezelési módszerekben szerzett jártassága jó alapot teremt a specializációhoz. 

Követelmény: 

• értse világosan a vízkezelési eljárások tágabb értelmezését, 

• tudja felsorolni a vízkezelés lényeges fizikai-, kémiai- és biológiai módszereit, 

• találkozzon a levegőztetés módszerével, hatásaival, 

• értse a derítés lényegét, hatását, fázisait, 

• ismerje a szilárd-folyékony fázisszétválasztás lehetőségeit, 

• legyen tisztában a semlegesítés és vízlágyítás fontosságával, módszereivel, 

• ismerje az ioneltávolítás fizikai, kémiai és biológiai módszereit, 

• tudja felsorolni a fertőtlenítő eljárásokat, ismerje az előnyöket és a hátrányokat! 
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11. fejezet - Vízkezelési eljárások. 
Egyes oldott és lebegő anyagok 
eltávolítása 

Bevezetés 

Ebben a tananyagban részletesen megismeri a vízkezelés tágabb értelmezésének indokait, a vízkezelési 

módszerek besorolási lehetőségeit. Már néhány vízkezelési eljárást is megismer. A gyakorlati életben a 

bonyolult, nehézkes, gazdaságtalan beavatkozásokat lehetőség szerint kerülik. Egy konkrét összetevőre célzott 

beavatkozás gyakran más összetevőre nézve is haszonnal járhat. Ilyennel találkozik, amikor olyan egyszerű 

beavatkozást ismer meg, mint pl. a levegőztetés vagy derítés. A teljes megértés érdekében néhány fizikai 

elválasztási művelet is szóba kerül. Ezek ugyan nem tartoznak szorosan a vízkémia körébe, de csak így lehet 

teljes a kép. A vízkezelési módszerek elméletben szétbonthatók fizikai-, kémiai- és biológiai eljárásokra. A 

gyakorlatban ezek legtöbbször nem tisztán, hanem kombinációkban működnek, pl. az oldott anyagot kémiailag 

leválasztjuk, majd fizikai úton elválasztjuk a folyadék fázistól. A kezelési módszerek a gyakorlatban indokolt és 

gazdaságos sorrendben illetve kombinációban követik egymást, erre is talál példát. Hajrá, vágjunk bele! 

Követelmény: 

• értse, miért értelmezhető tág fogalomként a vízkezelés, 

• tudja felsorolni a vízkezelés fő fizikai-, kémiai- és biológiai módszereit, 

• ismerje, a levegőztetés milyen összetevőkre jelent megoldást, 

• értse a derítés lényegét, 

• legyen képe a szilárd-folyadék fázisszétválasztás módjairól! 

A vízkezelési módszerek csoportosítása 

A vízkezelés a megfelelő tisztítási eljárások gyűjtőfogalma. A vízkezelés tágabb értelemben mennyiségi és 

minőségi kérdés is, mert a feladat: 

(A vízkezelési eljárásokat alkalmazzuk a természetes vizeknél, amelyeket valamilyen célra fel akarunk 

használni és kezelés után lesz belőlük ivóvíz, kazántápvíz, hűtővíz stb. A használt vizeket ugyancsak kezelni 

kell ahhoz, hogy elérjék a kielégítő minőséget a befogadóba való juttatáshoz. A vizeket, ahhoz, hogy a minőségi 

követelményeket biztosítani tudjuk, a legtöbb esetben a vízhasználat céljának megfelelően tisztítani kell.) 

A tisztításra szoruló vizek legnagyobb hányada nem csupán egy, hanem többféle vízkezelési eljáráson 

(technológiai műveletsoron) esik át. A közműves vízellátás során kezeletlen vízzel sosem találkozunk. Kezelés 

nélkül szennyvizek sem engedhetők ki. Tehát ahol vízzel dolgoznak, ott legtöbbször előkezelés és a használat 

után utókezelés szükséges. Először a használati cél jelöli ki az eljárásokat, használat után a környezetvédelmi 

szempontok miatt szükséges kezelni. 

Tehát a vízkezelést tágabb értelemben úgy tekintjük, hogy nem csupán az előkészítő, a víz felhasználását 

lehetővé tevő eljárásokat soroljuk ide, hanem mindazokat a technológiai műveleteket, amelyeket az 

ökoszisztéma egyensúlya, a vízforrások újbóli hasznosíthatósága érdekében alkalmazunk. Így tehát ide 

soroljuk a különféle szennyvíztisztítási eljárásokat is. 

E tágabb értelmezést több körülmény támasztja alá: 

• A vízkezelési- valamint szennyvíztisztítási eljárások egyaránt ugyanazon fizikai, fizikai-kémiai és biológiai 

(biokémiai) módszereket alkalmazzák a vízben levő komponensek eltávolítására. 

• Azonos bennük az is, hogy ezek a módszerek a természetben is lezajló folyamatokat valósítják meg. A 

tisztítás-technológiai eljárások (esetenként természetes, gyakrabban mesterséges eljárások) a természetben 

zajló folyamatokat utánozzák. 
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• Az alapelvben hasonlóak, de a folyamatok időbeni lezajlásában, azaz a sebességében különböznek. A 

tisztítási célra célszerűen kiválasztva a folyamatot, azt a természetbeninél koncentráltabb, azaz intenzívebb 

formában valósítják meg. 

• A közös vízkezelés-technológiai cél: a mesterséges beavatkozások hatásainak olyan alakítása, amely mind a 

vízfelhasználás, mind az ökoszisztéma egyensúlya szempontjából kedvező. 

• Ezek az eljárások tehát: 

• fizikai-, 

• kémiai (így az egyensúlyra vezető reakciókat, redoxi folyamatokat, diszperziós valamint határfelületi 

kolloidkémiai jelenségeket), 

• biokémiai folyamatokat térben és időben sűrítve, 

• megfelelő feltételek között, kézben tartva, 

• a célra orientáltan alkalmazzák. 

Az egyes vízkezelési eljárásokat csoportosíthatjuk: 

• a kezelés típusa szerint: 

• fizikai, 

• kémiai 

• biológiai eljárások. 

• az eltávolítandó komponens minősége szerint: 

• lebegő-, 

• oldott-, 

• szervetlen-, 

• szerves anyag. 

• • a technológiai alapfolyamat szerint: 

• oxidáció és redukció, 

• pH és pufferkapacitás szabályozás, 

• kémiai kicsapás (oldott → szilárd), 

• adszorpció, 

• fázisszétválasztás (gáz – folyadék, szilárd – folyadék), 

• egyéb eljárások (pl.membrán folyamatok). 

A víz és szennyvíz tisztítási technológiák a fenti folyamatok célszerű kombinációjával alakíthatók ki. Az 

eltávolítandó komponens mennyiségétől függően egyes eljárásokat, módszereket inkább az ivóvíz vagy ipari 

vizek előkészítésében, másokat a szennyvízkezelésben használnak fel gyakrabban. 

A különböző vizek tisztítására alkalmas vízkezelő módszereket általánosan, a víztípustól függetlenül tekintheti 

meg az ábrán. Ebben a tananyagban a vízkezelési módszereknek csak a fő jellemzőit tárgyaljuk meg. A 

szennyvizeknél hangsúlyos kezelési módszereket később részleteiben fogja tanulni. A kezelési lépések a 

tisztítási technológia során csak igen ritkán fordulnak elő önállóan. Általában a vízkezelés kombinált, azaz 

többlépéses műveleti sorban oldható csak meg. 
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23. ábra: A vízkezelés eljárásai és módszerei 

A víztisztítás feladatai gyakran az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

• gáznemű anyagok eltávolítása, 

• savmentesítés, 

• valamely összetevő eltávolítása csapadékképzéssel, 

• egyes szerves illetve szervetlen komponensek fizikai-kémiai beavatkozással történő csökkentése, 

• fertőtlenítés. 

Ez a felsorolási rend egyben a tisztítási műveletek sorrendjét is jelenti. Aszerint, hogy milyen eredetű illetve 

milyen céllal történik a kezelés (pl. ivóvíz vagy szennyvíz), egyes műveletek kimaradnak, más műveletek sokkal 
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hangsúlyosabbak. Pl. ivóvizeknél kimaradhat a szerves anyag eltávolítása, de elmaradhatatlan lépés a 

fertőtlenítés. Szennyvizeknél mindig számolni kell a szerves anyag tartalom csökkentésével, de pl. a 

fertőtlenítés gyakran kimarad. 

Ivóvizeknél az elterjedten alkalmazott, hagyományos vízkezelési műveleteket a táblázat foglalja össze. Ezeket 

az eljárásokat a vízművek a helyi igényeknek megfelelően sokféle változatban (műveleti sorrendben) 

alkalmazhatják. 

15. táblázat: Ivóvíz tisztítási eljárások 

 

A továbbiakban a szennyező anyagok eltávolításának fő módjait ismerheti meg. Ebben a tananyagban egyes 

oldott anyagok és szilárd lebegő anyagok kezelésének lehetséges technológiai műveleteiről alkothat képet. Az 

eljárások ugyan egy adott összetevőre összpontosítanak, de gyakran előfordul, hogy más szennyezőanyagok 

eltávolítására is jótékony hatásúak, pl. a gáznemű anyagokra hatásos levegőztetés egyes oldott ionokra is 

eredményes tisztítási eljárás. Ezért az alábbiakban bemutatott vízkezelési módszerek nem kizárólagosak egy-egy 

összetevőre nézve. Ezeket a másodlagos hatásokat is meg fogja vizsgálni. A tananyagban tárgyalt módszerek 

jórészt egyszerű fizikai kezelés, esetenként kémiai kezeléssel, vagyis vegyszer hozzáadással kombinálva a 

hatékonyság növelhető. Elsőként a gáztartalom csökkentésének fizikai illetve fizikai-kémiai módszereit veszi 

sorra. 

Egyes oldott anyagok eltávolítása 

Levegőztetés 

Az eljárás lényege, hogy a vízbe szétoszlatott levegőt juttatnak, hogy a víz és gázfázis minél intenzívebben 

érintkezzen. Ennek hatására a nemkívánatos oldott gázok kiűzhetők, pl. metáneltávolítás, kénhidrogén illetve 

szénsavmentesítés, vagy ammóniaeltávolítás (ún. stripping eljárás). 

A strippingről még olvashat pl.: 

www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/.../10ammonium08.pp 

http://www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/BMEEOVKASG3/viztisztitas_jegyzet.pdf 

A levegőztetés hatására egyes oldott ionokból oldhatatlan vegyületek (úgynevezett csapadékok) keletkeznek (pl. 

Fe-, Mn-vegyületek válnak ki), amelyeket aztán szűréssel távolítanak el. A csapadék formában leválasztható 

oldott anyagokról hamarosan bővebben is olvashat. 

A levegőztető berendezés lehet egyszerű permetező- vagy szórótorony, amelyben a lefelé haladó vízzel szemben 

levegőt fúvatnak be. 

http://www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/.../10ammonium08.pp
http://www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/BMEEOVKASG3/viztisztitas_jegyzet.pdf
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Egy vastalanító berendezést megnézhet pl.: 

http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/4szekcio/lugosi_varga_angyan.htm 

Savmentesítés 

A víztisztítási folyamatokban esetenként szükséges a tisztítandó víz magas agresszív szén-dioxid (CO2) tartalmát 

csökkenteni. Levegőztetéssel az oldott szén-dioxid koncentrációja 6-8 mg/dm3 - re csökkenthető. Ha a maradék 

szén-dioxid eltávolítására is szükség van, akkor csak kémiai módszer jöhet szóba. 

Vegyszerként leggyakrabban kalcium-hidroxidot (Ca(OH)2) illetve nátrium-hidroxidot (NaOH) adagolnak 

szuszpenzió- vagy poralakban a vízbe. A víz oldott szén-dioxid-tartalma a hidroxid-ionnal (OH-) a pH-tól 

függően az alábbiak szerint reagál: 

CO2 + OH- → HCO3
- ha: 4,3 < pH < 8,2 

HCO3
- + OH- → CO3

2- + H2O ha: pH < 8,2 

A lúgos kezelés hatására az agresszív CO2-tartalom a pH függvényében oldott formájú hidrokarbonát- (HCO2-) 

vagy karbonát-(CO2
2-) ionná alakul. 

Levegőztetéssel csapadék formájában leválasztható oldott anyagok 

Vastalanítás 

A kőzetek és talajok a vasat többféle vegyület (oxidok, karbonátok, szulfidok) formájában tartalmazzák. A víz 

oldó hatásával zavaró mennyiségű vas kerülhet a vízbe. Nem elegendő az összes vastartalom meghatározása, a 

különböző kötési formákat is ismerni kell a hatékony tisztítási módszer kiválasztásához. 

A felszín alatti vizekben az uralkodó vasvegyület a vas-hidrogénkarbonát (vasbikarbonát). Ez csak bizonyos 

mennyiségű CO2 jelenléte és O2 hiánya esetén stabil. Ha tehát a vízben O2 (levegő) vagy más oxidáló vegyület 

jelenik meg, akkor a vas rosszul oldódó kétvegyértékű vas(II)-hidroxiddá alakul. Ez pedig tovább oxidálódik 

háromvegyértékű, gyakorlatilag oldhatatlan vas(III)-hidroxiddá: 

Fe2+ + 2HCO3- + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H2CO3 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 

A vas eltávolítása az előbbi reakciókon alapulva a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a vasionokat a vízbe 

adagolt levegő oxigénjével oxidálják. Ezt követően a keletkezett csapadékot homok töltetű gyorsszűrővel 

távolítják el. Az első művelet tehát kémiai, a második fizikai-kémiai. Egyes esetekben elegendő csak a levegő 

oxigénje az oxidáláshoz (bikarbonát kötésű vasvegyületek jelenlétében), máskor viszont vegyszeradagolás is 

szükséges. A felhasznált vegyszerek oxidálószerek. 

Mangántalanítás 

A mangán általában a vassal együtt fordul elő, a vashoz hasonló típusú vegyületekben. Eltávolítása is 

leggyakrabban a vassal együtt történik. Vas- és mangántalanításra többféle eljárás ismeretes. Az eljárásokban 

közös, hogy az oldott ionokból csapadékot képeznek, majd azt elválasztják a víztől. Az eljárás lényegében 

három műveletből áll: 

• oxidáció, 

• csapadék kiválás, pelyhesedés, 

• fázisszétválasztás. 

(A fáziselválasztáskor a szűrőrétegen képződő barnakő-réteg, MnO2 javíthatja a mangántalanítás hatásfokát. Ez 

a réteg képződhet természetes úton vagy oxidálószer, kálium-permanganát hatására is. Ekkor a reakció 

eredményeképp jön létre a mangándioxid, azaz barnakő. 

3Mn2+ + 2MnO4- + 2 H2O ↔ 5 MnO2 + 4H+ 

http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/4szekcio/lugosi_varga_angyan.htm
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A technológiai műveletek ilyen szűrőtípusát, amikor a folyamat során alakul ki az aktív réteg a szűrésre 

alkalmazott szemcsék felületén ún. „bedolgozott ”szűrőnek nevezik a gyakorlatban.) 

Az oxidáció lényeges lépése ezeknek a műveleteknek. Az oxidáció során a vízben oldott ionokat csapadékká 

alakítják azért, hogy azok fáziselválasztással eltávolíthatóak legyenek. 

A szerves kötésű vas vagy mangán eltávolításához a levegő oxigénjénél erősebb oxidálószerekre van szükség. 

Ekkor oxidálószerként klór, klór-dioxid, ózon, káliumpermanganát és ezek különböző kombinációja használható 

fel. Az említett oxidálószerek nemcsak vas-, mangán-, vagy arzén vegyületek oxidálására alkalmasak, hanem 

más szennyező anyagokéra is (pl. ammónia, aminosavak, proteinek, széntartalmú anyagok, nitritek). Ezek 

mellett az oxidálószerek nemcsak oxidáló, hanem fertőtlenítő hatásúak is. 

Az arzén a mélységi vizekben arzenitek, arzenátok (azaz három- és ötértékű arzén vegyületei) formájában 

található. Arzénmentesítésre az alföldi rétegvizek jelentős részének határértéket (az uniós csatlakozás óta 

ivóvizekre 10 ug/dm3 As a határérték) meghaladó arzéntartalma miatt van szükség. Ez esetben is - a 

háromértékű arzénvegyületek jelenléte miatt - oxidálószerrel, ezt követő fázisszétválasztással történhet az 

arzéntartalom eltávolítása. 

Lebegő anyagok eltávolítása 

A nagyobb méretű szilárd szennyezőanyagok durva szűrőkkel és rácsokkal vonhatók ki a rendszerből. A vizek 

tisztításakor (a gépek védelmét biztosítandó) első lépés a durvább szennyeződések eltávolítása. A darabos 

szennyező anyagot nagy pálcaközű ráccsal, ún. gerebbel tartják vissza a vízből. Ezekről bővebben a mechanikai 

tisztítást részletesen bemutató tananyagban fog tanulni. Nem könnyű feladat a lebegő anyagok eltávolítása. A 

szilárd lebegő szennyezők vízből történő elválasztására használható technológiai műveletek: 

• ülepítés, 

• flotáció, 

• szűrés, 

• derítés. 

Az első három elem fizikai módszer, fajsúly illetve méret különbség alapján választja el a szilárd fázist a 

folyékonytól. A derítés vegyszeres kezeléssel segíti elő a nagyobb méretű részecskék kialakulását, utána már 

fizikai módszerrel eltávolíthatók a rendszerből. Ezért célszerű a derítéssel kezdeni (ha szükséges) és a szilárd-

folyadék fázis szétválasztást csak utána elvégezni. Így nem csak a szűrhető, ülepíthető anyagok, hanem a kisebb 

méretű (alapvetően nem szűrhető, nem ülepedő) anyagok is eltávolíthatók, mint azt a 14. táblázat technológiai 

folyamatsora is mutatja. 

Nézzük először a derítést! 

Derítés 

A derítés a nem szűrhető, nem ülepedő, 0,1 mm-nél kisebb lebegő anyagok eltávolítására alkalmas módszer. 

Ebbe a kolloidális méretű részecskék is beletartoznak (ezek a 10-6 – 10-9 m tartományba esnek). 

A kolloidális részecskék hatásáról már tanult. Az ivóvizekben egyáltalán nem kívánatos összetevők, rontják az 

esztétikai és a beltartalmi értéket. Szennyvizeknél főleg szerves anyagtartalmuk oxigén fogyasztása indokolja a 

befogadóba jutás előtt eltávolításukat. Egyszerű fizikai szűréssel részecske méretük miatt nem távolíthatók el, a 

legfinomabb szűrőn is átjutnak. Ezért az összeragasztásuk lehet a megoldás, mert ezután már a szűrés is 

eredményes. Az összeragadást, összetapadást vegyszerekkel tudjuk elősegíteni, ezek a derítőszerek. 

Mint láthatja, az előzőekben tárgyalt vas- és mangántalanítás, illetve az arzénmentesítés is sok esetben tehát 

derítéssel oldható meg. Derítéskor a vegyszerek hatására ezek az anyagok is makropelyhekbe tömörülnek, így a 

fáziselválasztás lehetővé válik. 

Derítőszerek hatására a vízben lévő szilárd, kolloidális részecskék destabilizálódnak, majd összekapcsolódás 

révén nagyméretű pelyheket, másszóval flokulumokat hoznak létre. Majd ezek a szilárd-folyadék fázisok 

szétválasztásával eltávolíthatók a vízből. 
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A vízben jelenlevő anyagok eltávolításának hatékonyságát: 

• a vegyszerek minősége és mennyisége, 

• a kezelés pH-ja, 

• az esetleges segédanyagok adagolása, 

• a fáziselválasztás módja, körülményei szabják meg. 

A kolloid részecskék alapvető jellemzője a stabilitás, a pelyhesedéssel szembeni ellenállás. A 

termodinamikailag viszonylag stabil kolloidok hónapok elteltével is csak kis mértékben pelyhesednek. A lassan 

pelyhesedő kolloidrendszer pelyhesedő rendszerré alakításának folyamatát kolloid-destabilizálásnak nevezzük. 

Ezt a derítőszerekkel érhetjük el. Működésük lényege: 

• a diffúz kettős réteg vastagságának csökkentése, 

• a kolloid részecskék kémiai csapadékba való beépülése, csapadékon való adszorpciója, 

• a részecskék között kialakuló hídkötés révén. 

(A kolloidok zeta-potenciáljának csökkentésére a kationok közül a többértékű fémionok alkalmazása előnyös. 

Lényeges, hogy kis vegyszer mennyiséggel is gazdaságosan távolítsuk el a komponenst, miközben az adagolt 

derítőszerből a lehető legkevesebb maradjon a tisztított vízben, vagyis a „tisztítószer” ne váljon szennyező 

komponenssé.) 

A kolloidok destabilizálása gazdaságosan rendszerint csak a háromértékű (Al3+, Fe3+) fémsókkal biztosítható. 

Ezek a vegyületek hajlamosak a hidrolízisre. Ezért a rendszerben a kolloid fázis megbontásával nagy fajlagos 

felületű csapadékot képeznek, ami képes megkötni a lebegő komponenseket, így azokkal együtt könnyen 

elválasztható a víztől. 

A lebegőanyag-tartalom eltávolítására a gyakorlatban a hidrolizáló fémsók mellett vízoldható polimereket is 

alkalmaznak a derítő eljárásokban. Ekkor nem áll meg a folyamat az adszorpciónál, hanem ez esetben 

flokulációs folyamat is lejátszódik. A flokuláció pehelyképződés, a már destabilizált részecskék 

összekapcsolódása nagyobb halmazokká. A kolloid rendszer részecskéi között így molekuláris híd létesül, 

flokulum (valódi pehely) keletkezik. A polimer flokulánsoknak általában két előnyös hatást tulajdonítanak: 

• nagymértékben csökkentik a lebegő anyag koncentrációját, 

• növelik a pelyhek ülepedési sebességét. 

Az alkalmazott vegyszeradag a vízminőségtől függően változik, általában 5-150 mg Al2(SO4)3/dm3 víz illetve 

0,1-0,5 mg polimer/dm3 víz nagyságrendű. 

A vízoldható polimerek adagolásakor kialakuló pelyhek ún. hídképződéssel jönnek létre. A folyamat első 

lépése a polimerek adszorpciója a szilárd részecskék felületén, mikropelyhek képződése. Ezt követi a 

mikropelyhek nagyméretű, jól ülepedő pelyhekké való összekapcsolódása. A makroméretű pehelyképződést a 

polimer szerkezete teszi lehetővé. A kolloid felületen a polimermolekula egy része adszorbeálódik, a többi rész 

szabadon mozog az oldatban és újabb részecskékhez képes kötődni. Így a polimer, hidat képezve elősegíti a 

mikropelyhek hálósodását, összekapcsolódását. A képződött makropehely a háromértékű fém-vegyületekkel 

képezhető pelyheknél jóval nagyobb méretű, tömörebb szerkezetű, így hatékonyabb szilárd-folyadék 

elválasztást tesz lehetővé. 

 

24. ábra: Mikropelyhek képződése a derítési folyamatban 



 Vízkezelési eljárások. Egyes oldott 

és lebegő anyagok eltávolítása 
 

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

25. ábra: Makropelyhek képződése a derítési folyamat flokulációs fázisában 

(A felhasznált polimer lehet lineáris vagy elágazó láncú molekula, szintetikus vagy természetes eredetű, 

szervetlen vagy szerves. Általában nagy molekulatömegű vegyület, disszociációra képes csoportjai szerint 

kationos, anionos vagy nem-ionos jellegű. A kationos polielektrolitok a vizek kolloid részecskéinek 

töltéssemlegesítésére közvetlenül is alkalmasak, a nem-ionosak hidrogénhidakkal, az anionosak a diffúz 

kettősréteg ellentétes töltésű ionjaival létesítenek kapcsolatot.) 

A derítés hatékonysága nemcsak polimerek alkalmazásával, hanem derítési segédanyagokkal is fokozható. 

Ilyen segédanyag lehet pl. a homok a képződött flokulum fajsúlyának növelésére, vagy más adszorpciós 

tulajdonságú adalék, mint pl. az aktív szénpor vagy az agyagásványok. Az agyagásványok a flokulum-méret 

növelése mellett a hatékonyabb szennyezőanyag-eltávolítást is szolgálják. Segéd-derítőszerek használatakor a 

derítőszerek adagja csökkenthető, illetve a derítés hatékonysága fokozható. 

Lényeges szerepet játszanak a derítőszerek alkalmazásakor a mechanikai körülmények is. A vegyszerek 

adagolásakor a vegyszert és a tisztítandó vizet igen gyorsan össze kell keverni. Ez egyrészt a vegyszer homogén 

eloszlatását biztosítja. Másrészt elősegíti, hogy a vegyszerek még aktív, reakcióképes állapotukban reagáljanak a 

lebegőanyag részecskékkel. A gyors vegyszerbekeverést követően a pehelyméret növelését lassú keveréssel kell 

elősegíteni. 

A csapadékképzési és a kolloid destabilizációs folyamatok gyorsak, ezért intenzív vegyszerbekeverésre van 

szükség, míg a pehelynövekedés lassú folyamat, ezt a lassú keverés segítheti elő. 

(Az alumínium-tartalmú derítőszerek ivóvizekben egészségügyi kockázatot jelentenek, ugyanis derítéskor az 

adagolt vegyszerek nagy része a kiülepedő szilárd fázisba kerül, de kis részük mindig visszamarad a vízben is. A 

vízművek által biztosított háztartási ivóvízben az alumíniumtartalom nem haladhatja meg a 0,2 mg/dm3 Al-ot 

(de kívánatos az ivóvízben a 0,1 mg/dm3, illetve 0,05 mg/dm3). Az emberi szervezet alumíniumot vehet fel a 

táplálékból és ivóvízből is. Egészséges szervezetből az alumínium a vizelettel kiválasztódik és eltávozik. 

Elégtelen veseműködésben szenvedők számára azonban idegméreg. Halálos mérgezést akkor okoz, ha a 

megnövekedett alumínium tartalom a szokásos dózis 3-10-szerese (0,5 mg/testsúly kg-tól 1,5-5,0 mg/testsúly 

kg-ig). Alumínium-szulfát alkalmazásakor a tisztított víz maradék alumínium tartalma átlagosan nagyobb, mint 

poli-alumínium-klorid (pAl, speciális szervetlen polimer) esetében.) 

Tehát a derítési eljárások közös vonása az, hogy vegyszeradagolás hatására: 

 

Most nézzük még meg a fizikai elválasztási műveleteket röviden! 

Ülepítés 

Ülepítéskor a nyers vizet úgy vezetik át az ülepítő medencén, hogy lamináris áramlás jöjjön létre. A víz 

sebessége akkora legyen, hogy a lebegőanyag jelentős része - a gravitáció hatására - ki tudjon ülepedni. Az 

ülepítéshez hagyományosan hosszanti vagy sugárirányú átfolyású (utóbbi az ún. Dorr-típusú, kör 

keresztmetszetű) ülepítőket használnak. Ez a kör-keresztmetszetű típus alkalmas (a gravitáció és felhajtóerő 
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eredőjeként benne kialakuló ún. lebegőfüggöny révén) a kisebb lebegő pehelyrészecskék visszatartására 

(kiszűrésére) is. 

 

26. ábra: Dorr-típusú, sugárirányú átfolyású, kör keresztmetszetű ülepítő berendezés 

(A Dorr-típusú ülepítők intenzifikálásának bevált módszere pl.: az ülepítő vályúk aljára ferdeszögben műanyag 

csőköteg rendszert helyeznek, amely azonos keresztmetszetű csatornákból áll. A csőkötegek biztosítják, hogy a 

vályúk alatti térben ne jöhessen létre olyan mértékű turbulens áramlás, amely a derítő iszapjának felúszásához 

vezet. A berendezések tervezésekor igen fontos szempont az ily módon megvalósított irányított áramlás 

biztosítása, hiszen az iszap felkavarodásának elkerülése mellett ez a megoldás a részecskék kiülepedését is 

elősegíti. A lamellás ülepítők a szemcsés szűrő (leggyakrabban homokszűrő) előtti részecske-eltávolítást 

szolgálják.) 

Flotáció 

A flotáció a gravitációs úton nehezen elválasztható, kis sűrűségű szilárd anyagok (pl. algák, fulvin-, 

huminsavak, olajok, stb.) eltávolításában játszik szerepet. A flotációs folyamatban sűrített levegőt adagolnak a 

vízbe a flotációs medence bevezető nyílása előtt. A medencében szétterülő vízben a légbuborékok 

hozzákapcsolódnak a szemcsés anyagokhoz, amelyek ezután a felszínre emelkednek, ahonnan habszerű 

tulajdonságaik miatt lefölözhetők. A flotáció előnyei közé tartozik az is, hogy nagy vízhozamú, ezért kisméretű 

medence is elegendő; sőt a levegő oxigéntartalma részleges oxidációt is eredményez a vízben. 

Szűrés 

A durvább szilárd anyagok a gerebeneken, a finomabb, homokszerű, tehát mm-es mérettartományba eső részek 

a szűrőkön tarthatók vissza hatékonyan és egyben gazdaságosan. Ezek a makro- illetve mikrosziták nagyobb 

illetve kisebb pórusméretű szitaszövetet jelentenek, amikkel felületi szűrés valósítható meg (mint pl. a 

dobszűrők alkalmazásakor). Tekintve, hogy a szűrők anyaga a lebegőanyagoktól fokozatosan eltömődik, a 

szűrés a szűrők névleges pórusméreténél kisebb részecskeméretek esetén is hatékony. Ez jelenti egyben azt is, 

hogy túl nagy mennyiségű lebegő részecske (pl. kommunális szennyvíz kolloidnál nagyobb méretű lebegő 

anyagai) esetén nem célszerű használni ezeket a felületi szűrőket. 

(Ezek túl hamar eltömődnek, gyakran szükségessé téve a szűrők visszaöblítéssel történő regenerálását (friss 

vízzel történő ellenáramú, a szűrés irányával ellentétes irányban végzett tisztító mosást). Ez nemcsak túl 

gyakran megszakítja, vagyis szakaszossá teszi az üzemeltetést, hanem a keletkező, visszamosó víz (zagyvíz) 

mennyisége folytán azt gazdaságtalanná is teszi. Ennek a zagyvíz-mennyiségnek is, mint hulladéknak, ugyanis 

meg kell oldani a kezelését - a környezetvédelmi igények szerint - a technológiai eljárás szerves részeként.) 

A hagyományos víztisztítás során lehet nyitott homokszűrőt alkalmazni. A szűrőmedence alsó részére durvább, 

föléje finomszemcsés homokot rétegeznek, erre vezetik rá a vizet. A vízben lévő lebegő szennyeződés a 

homokszemcséken megtapad, aminek következtében a szűrő felületén hártya alakul ki, amely hatékonyan 

megszűri a vizet. 
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A szűrés hatékonysága fokozható, ha a homokot összekeverik koksszal vagy szénnel. Ekkor - az eltérő 

szemcseméret miatt - különböző átmérőjű csatornák jönnek létre a szűrőrétegben. Az iszaphártya ezért nemcsak 

a felületen, hanem a szűrőréteg belsejében is kialakul, azaz megnő a szűrőfelület. Az ilyen szűrő az ún. lassú, 

mélységi szűrőtípus. 

Elterjedten alkalmaznak nyomás alatti szűrőket is, amelyek szűrési sebessége az előbbieknél nagyobb, 

tekintve, hogy a légkörinél nagyobb nyomáson működnek. 

A meglévő szűrők intenzifikálásának egyik módja a kis fajlagos felületű és szűrési sebességű kvarchomok 

helyett más finomszemcsés szűrőtöltet alkalmazása. Pl. a homokot zeolit-tufa szemcsékkel keverve a 

szűrőtöltet szennyezés-visszafogó képessége kb. 25-40 %-kal nő a homoktöltetéhez képest, s egyben szűrési 

sebessége is nagyobb. A mikrobákon kívül a vas- és alumíniumvegyületeket és a fitoplanktont is jobban kiszűri, 

a víz zavarosságát és színét is jobban csökkenti a zeolit. Megfelelő regenerálás esetén a zeolit adszorpciós 

képessége is kihasználható a szűrőhatás mellett. 

Az intenzifikálás egy másik módja, a többrétegű szűrők alkalmazása. Ilyen szűrőkben a szűréskor a felső 

réteget alkotó durvább szűrőanyag a nagyobb részecskéket kiszűri, ezáltal megnöveli a szűrő élettartamát. Az 

alsó finomabb réteg funkciója, hogy megakadályozza a legkisebb vízszennyező részecskék átjutását a szűrőn. A 

több réteg minőségben is eltérő anyagot jelent. 

Összetétele pl.: 

17. táblázat: Többrétegű szűrő összetétele 

 

Újabban a fixágyas berendezések mellett lebegő- illetve fluidágyas szűrőket is alkalmaznak. Ammónia és 

mangán eltávolítására alkalmasak az ún. biológiai szűrők. Ezek is lehetnek fixágyas (elárasztásos vagy 

csepegtetéses) illetve fluidágyas szűrök. A szemcsék felületén ilyenkor biológiai hártya alakul ki, a folyamat 

tehát nem csupán fizikai elválasztást jelent. 

Összefoglalás 

Miután a víz tulajdonságairól képet kapott, a minőségjavítás módszereit is fontos megismernie. Világosan 

láthatja, miért célszerű tágabban értelmezni a vízkezelési eljárásokat. Így tudása is átfogóbb lesz, könnyen 

befogadhat új módszereket, eljárásokat. A tananyagban megismerte a levegőztetést, ami nemcsak a gázok 

kiűzését szolgálja, hanem egyes oldott anyagok csapadék formában történő leválasztását is elősegíti. Ezzel 

eljutott a derítés folyamatához, ami mindig két lényeges lépésből áll. Az első fázisban előállítjuk a leválasztható 

szilárd fázist (oldott anyag lecsapásával vagy kisebb lebegő anyagok összeragasztásával), majd a szilárd anyagot 

elválasztjuk a folyadék fázistól. Az első lépés mindig vegyszeres kezelést jelent, a második szakaszban egyszerű 

fizikai módszerekkel valósul meg a fázisok elkülönítése. A fázisszétválasztás fizikai módszereibe is rövid 

betekintést nyert. A következő tananyagban az ioneltávolítás módszereit veszi sorra, amelyekben kémiai és 

biológiai eljárások kerülnek elő. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mondjon 2 olyan körülményt, amely a szennyvíz tisztítását elkerülhetetlenné teszi! 

2. Soroljon fel legalább 3 olyan indokot, amely a vízkezelés tágabb értelmezését támasztja alá! 

3. Soroljon fel 3 fizikai vízkezelési eljárást! 

4. Melyik oldott komponens eltávolítását segíti a savmentesítés? 

5. Milyen ion keletkezik a savmentesítés során semleges, illetve savas kémhatás esetén? 

6. Soroljon fel 3 olyan gázt, amely levegőztetéssel kiűzhető! 
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7. Soroljon fel 3 olyan vízben oldott formában lévő iont, amely levegőztetéssel csapadék formában 

leválasztható. 

8. Adja meg a derítés fogalmát! 

9. Indokolja meg, miért szükséges a derítés egyes lebegő anyagok eltávolítására! 

10. Adja meg 3 lépésben a derítőszerek működésének lépéseit! 

11. Magyarázza meg a flokuláció folyamatát! 

12. Soroljon fel 3 olyan okot, ami a derítési segédanyagok használatát alátámasztja! 

13. A derítés folyamatában lényeges a keverés sebessége. Mikor célszerű gyorsan és mikor ajánlott lassan 

keverni a rendszert? Indokolja is válaszát! 

14. Sorolja fel a 3 tanult folyadék-szilárd fázis elválasztási módszert? 

15. Foglalja össze 3 mondatban az ülepítés lényegét! 

16. Mutassa be 3 mondatban a flotálás lényegét! 

17. Soroljon fel 3 olyan szűrési megoldást, amely az elválasztás intenzifikálását szolgálhatja! 
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12. fejezet - Ioneltávolítás, 
fertőtlenítés 

Bevezetés 

Az előző tananyag azoknak a komponenseknek az eltávolítását mutatta be, amelyek vagy láthatóak (mint lebegő 

szilárd anyagok) vagy láthatóvá tehetők (csapadék formában történő lecsapás által). Amint szilárd fázisban 

megjelennek ezek az anyagok, csak arról kell gondoskodni, hogy elválasszuk a folyadék fázistól. A fázis 

szétválasztásra alapozott eltávolítás az oldott anyagok jó részénél azonban nem működik. Ekkor jönnek az 

egyéb kémiai és biológiai megoldások. A következő tananyagban ezeket az egyéb fontos vízkezelési eljárásokat 

tekinti át. 

A tananyag címe szerint ezek a módszerek az oldott ionok eltávolítását célozzák, de meg kell említeni, hogy 

egyúttal bizonyos molekulák is kivonásra kerülnek. A biológiai módszerek mikroorganizmusokat is 

felhasználnak, így a szennyvizek nagy szerves anyagtartalma ártalmatlanítható. Ennek kapcsán a nitrogén oldott 

ionformáinak mikrobiológiai eltávolítása kerül bemutatásra. 

A felhasználási céltól függően szükséges lehet a víz fertőtlenítése. Ennek a leginkább elterjedt módszereivel is 

találkozik, de el kell ismerni, hogy hatás nincsen mellékhatás nélkül. Így a fertőtlenítés mellékhatásai is szóba 

kerülnek. 

Követelmény: 

• találkozzon a semlegesítés fontosságával, 

• ismerje a vízlágyítási módszereket, 

• értse az adszorpció, az ioncsere és a fordított ozmózis működésének lényegét, 

• alkosson képet a biológiai alapú, nitrogén-tartalmú ionok eltávolításáról, 

• tudja felsorolni a fertőtlenítő eljárásokat, ismerje az előnyöket és a hátrányokat! 

Kémiai ioneltávolítás 

A kémiai ioneltávolítás mindig az oldott formában lévő, eltávolítandó ion kémiai átrendezésével történik meg. 

Az átalakítás kiváltható vegyszeres vagy egyéb kezeléssel. Ezeket vizsgálhatja elsőként. 

Semlegesítés 

A vízelőkészítés és szennyvíztisztítás fontos lépése a megfelelő kémhatás beállítása. A túlzottan savas, vagy 

túlzottan lúgos kémhatás kedvezőtlen a berendezések és a kémiai átalakulások szempontjából. Ráadásul 

kifejezetten ártalmas a mikroorganizmusok, a lebontó szervezetek működésére, szaporodására. Ezért a 

technológiai műveletsor elején a kémhatás beállításáról, vagyis a semlegesítésről is gondoskodni kell. 

A semlegesítést elsősorban az ipari szennyvizek előkezelésénél használják fel biológiai szennyvíztisztítóra 

vezetésük előtt. Savas bányavizek hatását pl. mész hozzáadásával iszapos szuszpenzióban csökkentik, ezúton 

semlegesítik a káros savakat: 

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O 

Lúgos szennyvíz számos ipari tevékenység révén keletkezik, általában tisztítási folyamatok révén vagy a 

termelésben szükséges lúgok alkalmazása után. Nyers- vagy maradékanyagokkal való érintkezés is vezethet a 

szennyvíz pH-értékének eltolódásához. Lúgos vizeket savakkal (HCl, H2SO4) vagy szén-dioxiddal (CO2) kezelve 

a pH csökkenthető. (A lúg és a szén-dioxid reakcióját a 11. tanulási egységben már megvizsgálta.) 

Szennyvíz semlegesítésről olvashat még pl.: 

http://www.messer.hu/Infotar/Prospektusok/Kornyezetvedelem/Lugos_szennyviz_semlegesitese_pdf.pdf 

http://www.messer.hu/Infotar/Prospektusok/Kornyezetvedelem/Lugos_szennyviz_semlegesitese_pdf.pdf
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Vízlágyítás 

Az ipari vízelőkészítés fontos feladata a vizek keménységének csökkentése, azaz a víz lágyítása. A lágyításnál 

bevált eljárások három kategóriába sorolhatók: 

• termikus vízlágyítás 

-ra melegítik és kiűzik belőle a változó keménységet okozó, hidrogén-karbonátok 

bomlása következtében felszabaduló szén-dioxidot. Nagy energiaigénye miatt üzemi méretekben nem terjedt el 

ez az eljárás. Olcsóbbak és könnyebben kivitelezhetőek a vegyszeres eljárások. 

• csapadékos eljárások 

Alapelve, hogy csapadék formájában távolítják el a vízből a kalcium- és magnézium-ionokat. Legjelentősebbek 

a meszes-szódás (Ca(OH)2 + Na2CO3) és az alkáli-foszfátos (Na3PO4, trisó) eljárások. Ezek is a derítő eljárások 

közé sorolhatók. 

A meszes-szódás lágyításnál a kalcium-hidroxid hatására elbomlanak a változó keménységet okozó sók, a szóda 

hatására az állandó keménységet okozó összes só csapadékká alakul. A meszes-szódás vízlágyítással 1-2 nKo 

keménység értékig lehet a vizet lágyítani. 

Igen jó hatásfokkal alkalmazható lágyítószer a trinátrium-foszfát (trisó). Ezzel 0,2-0,5 nKo összes keménység-

tartalomig lágyítható a víz. A trisó az összes keménységet okozó Ca- és Mg-sót vízben oldhatatlan foszfáttá 

alakítja. A meszes-szódás eljáráshoz képest nagyobb hatásfoka a foszfát csapadékok karbonáténál kisebb 

oldhatóságának köszönhető. 

• ioncserélő eljárások 

Alapelve: a víz keménységét okozó oldott kalcium- és magnézium-ionokat egy alkalmas, ioncserére képes 

felületen kötődő, nátrium- illetve hidrogén-ionokra cserélik le. A csapadékos eljárásokhoz képest itt még 

hatékonyabb a lágyítás. Az ioncsere adszorpciós felületen megy végbe, ezért az adszorpciós vízkezelési 

eljárások között fog találkozni vele. Tehát bővebben hamarosan! 

Adszorpció 

Ha bizonyos anyagokat, ún. adszorbenseket vízbe (vagy gázfázisba) helyeznek, sajátos tulajdonságaik révén, 

felületükön különböző vegyületeket képesek megkötni (koncentrálni). Ilyen sajátsággal rendelkező anyagok 

lehetnek szervetlenek (pl. szilikátok azaz agyagásványok, zeolitok, vagy alumínium- és egyéb aktivált oxidok 

stb.) vagy szervesek illetve szerves eredetűek (pl. műgyanták, aktív szén). Vannak az ilyen szilárd szorbensek 

közt olyanok, amelyek természetes eredetűek, de sok mesterségesen előállított változatuk is ismert. Sok 

adszorbens egyidejűleg többféle anyag megkötésére is képes. Egyes adszorbens típusok viszont csak specifikus 

anyagcsoporttal lépnek kölcsönhatásba. 

Az ivóvíztisztításban az aktív szén a legelterjedtebben alkalmazott adszorbens. Az aktív szén nem szelektív 

adszorbens, igen sokféle szerves molekulát, elsősorban apoláris szerkezetű molekulákat képes megkötni. Az 

aktív szenet kétféle formában alkalmazzák. Porként (PAC: powdered activated carbon, az angol megnevezés 

rövidítése terjedt el a szakmai szóhasználatban) belekeverik a folyadékba, míg szemcseként (GAC: granulated 

activated carbon) réteget képeznek belőle, amelyen átvezetik a tisztítandó folyadékot. Ez utóbbi a fixágyas, ún. 

oszlopos tisztítási megoldás. 

(A porszemcsék átmérője kb. 16-60 μm. Az eljárás előnye, hogy külön tisztítóberendezésre nincs szükség, az 

adagolandó szénport csupán előzetesen az erre a célra szolgáló berendezésben, kevés vízben el kell keverni 

(szuszpendáltatni). Hátránya, hogy a szénport a tisztított vízből, ami a kis szemcseméret miatt okozhat gondot, 

teljes mértékben el kell távolítani. Eltérő esetben, a vízben maradó szilárd szénpor szemcsékkel baktériumok, 

vírusok és mikro-szennyezők is a vízben maradnak. A PAC eljárást tehát célszerűen az előtisztításban, illetve 

derítés előtt lehet alkalmazni.) 

A szemcsés aktív szén fajlagos felülete is igen nagy, 600-1500 m2/g közötti. A nagy felületet nemcsak az 

adszorbens külső felületével, hanem elsősorban a belső felülettel, a „csőszerűen” repedezett bonyolult 

geometriájú pórusokkal érik el. A pórusok mérete eltérő. 
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27. ábra: Az aktív szén belső adszorpciós felülete. http://akvarisztika.budapet.hu/2009/12/21/mi-fan-terem-az-

aktivszen/ 

(A méret szerinti eloszlás különösen fontos tulajdonsága a szorbensnek, hiszen a pórusok általában arra képesek, 

hogy a hozzájuk hasonló méretű, a fizikailag is odajutni tudó molekulákat adszorbeálják. A szénszemcsében 

lévő legnagyobb ún. makropórusok a kolloid nagyságrendű anyagok, a középméretű pórusok elsősorban a 

nagyméretű molekulák, míg a mikropórusok a kisebb oldott anyagok megkötésére alkalmasak. Ezen az elven 

alapul a hidrofób-hidrofil tulajdonságok szerepe mellett a zeolitok, azaz molekulaszitáknak nevezett 

szilikátásványok szelektív szorpciós sajátsága is.) 

Ha a vízben lévő sokféle kolloid anyag nagy mennyiségben van jelen, a szénpor adszorpciós felületét intenzíven 

lefedi, emiatt a további adszorpciós folyamatot hátrányosan befolyásolja. Ezért a módszer közvetlenül, 

előtisztítás nélkül, csak kisebb zavarosságú vizek kezelésére alkalmas. 

A víztisztítás során mind az előkezelésre, mind az utókezelésre alkalmas aktívszenes eljárásokat elterjedten 

alkalmazzák. Újabban ismertek olyan technológia eljárások, amelyek mintegy biológiai szűrőként alkalmazzák 

az aktív szenet. A granulált aktív szén felületére aerob baktériumokat visznek fel, amelyek elegendő oxigén és 

tápanyag jelenlétében bizonyos vegyületek oxidálására képesek. (Az adszorbeálandó anyagok ez esetben is 

kötődnek az aktív szén felületéhez.) 

Ioncserélő eljárások 

Az ioncserét az adszorpciós folyamatok közé soroljuk. Ez esetben azonban nemcsak fizikai kötésről van szó a 

szorbens felülete és a komponens közt (pl. van-der Waals erők, hidrogén hidak létesülése), hanem kémiai 

kötésről is. Az ioncserélők ugyanis olyan szilárd anyagok, amelyek pozitív vagy negatív töltésű ionos 

csoportokat tartalmaznak és az azokhoz kapcsolódó, szabadon mozgó ionjaikat képesek más, azonos töltésű 

ellenionokkal kicserélni. 

Az ioncserélő anyag minőségétől függően anion és kationcserélő anyagokat különböztetünk meg. 

Ioncserére képes anyagok a természetben is előfordulnak. Ilyen szervetlen anyag például a zeolit és a bentonit. 

A vízkezelési és környezetvédelmi eljárások során használt ioncserélő anyagok többsége polimerizált 

műgyanta, ami ún. gyöngypolimer formában kerül kereskedelmi forgalomba. 

 

http://akvarisztika.budapet.hu/2009/12/21/mi-fan-terem-az-aktivszen/
http://akvarisztika.budapet.hu/2009/12/21/mi-fan-terem-az-aktivszen/
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28. ábra: Ioncserélő műgyanta. http://jakuzziszerviz.hu/vizlagyitas.php 

A szilárd szemcsés ioncserélő anyagok szilárd sónak, savnak vagy bázisnak tekinthetők. Az ioncserélő 

műgyanták térhálós szerkezetű szerves molekulavázból állnak, amelyen disszociációra képes aktív csoportok 

foglalnak helyet. 

Az aktív csoport jellege szerint lehetnek: 

• gyengén savas, pl.: -COO- 

• erősen savas kationcserélő gyanta, pl.: -SO3
- 

• gyengén bázisos, pl.: -NH3
+ 

• közepes báziserősségű, pl.: -NH2R+ 

• erősen bázisos anioncserélő gyanta, pl.: -NR3
+ 

Az ioncserélők gyakorlati alkalmazása azon alapszik, hogy az egyes ionokat különböző erősséggel kötik meg, és 

nem minden iont kötnek meg, tehát szelektívek. 

Az ioncserélő gyanták híg vizes oldatokban a jelenlévő ionok közül nagyobb arányban cserélik le ionjaikra 

(tehát szelektivitás érhető el): 

• az azonos vegyértékű ionok közül a nagyobb atomtömegűt, 

• az eltérő vegyértékűekből a nagyobb vegyértékűt, 

A vízkezelésben, korábbiakban az ioncserét főként a víz lágyítására alkalmazták (Ca2+ és Mg2+ ionok cseréje 

Na+ illetve H+ ionra). Ezt az tette szükségessé, hogy csak ioncserével (a termikus és vegyszeres vízlágyító 

-nál kisebb) nagyon kis keménység értéket a vízben, amit pl. a 

közép- és nagynyomású kazánok tápvizével szembeni követelmények támasztanak (kazánkőképződés 

következtében kazánrobbanás). 

Az utóbbi időben a felhasználandó vizek fokozott nitrát-, ammónium- és fémion szennyeződése az ioncserélők 

szélesebb körű, szelektív ioneltávolításra történő alkalmazását tette szükségessé. 

Az ioncsere egyenértékű mennyiségek reverzibilis reakciója: 

Kationcsere esetén (pl.: Na+ ciklusú gyanta: 

 

Anioncsere esetén legelterjedtebb a klorid- vagy hidroxid ciklusú ioncsere, pl.: 

 

Az ioncserélők alkalmazásakor a víz sótartalma összességében nem, csak összetételében változik. Az 

ioncserélők alkalmazásának előnye a folyamat reverzibilitása, vagyis az ioncserélők a használatot követően 

regenerálhatóak és újra felhasználhatóak. Előnyük továbbá az, hogy alkalmazásuk során a víz egyéb 

komponenseinek a koncentrációját alig változtatják meg. 

(A kimerült ioncserélő regenerálása mindig olyan oldattal valósítható meg, amely az eredeti (ioncsere előtti) 

ionokat nagy feleslegben (adott kation-, vagy anion tömény oldata, tömény sóoldat) tartalmazza. Ily módon 

biztosítható az egyensúly eltolódása, az ioncserélő eredeti ionállapotának visszaállítása. A regenerálásnál kapott 

eluátum gyakorta környezetszennyező anyag. Ennek hasznosításáról vagy közömbösítéséről illetve megfelelő 

elhelyezéséről gondoskodni kell.) 

Fordított ozmózis 

A fordított ozmózisos eljárás egyre nagyobb jelentőségű a víz sótalanításában, elsősorban akkor, ha az ionos 

jellegű anyagok mellett a szerves vegyületek és mikroorganizmusok mennyiségének csökkentésére is szükség 

van. 

http://jakuzziszerviz.hu/vizlagyitas.php
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A módszer alapelve: az ozmotikus nyomáskülönbséget meghaladó nyomás hatására félig áteresztő membránnal 

elválasztott két oldat között megfordul az ozmózis folyamata, vagyis az oldószer a membránon keresztül a 

töményebb oldatból a hígabb oldatba vándorol. 

 

29. ábra: A fordított ozmózisos víztisztítás elvi vázlata. http://www.kristalytisztaviz.hu/ 

Az elválasztási teljesítmény függ: 

• az alkalmazott nyomástól, 

• a hőmérséklettől, 

• a vízben lévő eltávolítandó részecskéktől. 

(Ionok esetén az ionsugár, az ion elektromos töltése, az ionok egymás közötti és az oldószerrel való 

kölcsönhatása, szerves anyagok esetén pedig a molekula tömege, térbeli szerkezete és ionos tulajdonságai 

szintén befolyásolják az elválasztás hatékonyságát. Általában a membránok a többértékű ionokat és a nagyobb 

molekula tömegű szerves anyagokat képesek jobban visszatartani.) 

A nyersvíz előkezelésére minden membrántípus esetén szükség van. Általában előkezelési céllal a 

lebegőanyagokat szűréssel eltávolítják, és a szűrt víz korróziókémiai tulajdonságait (pH, szénsav egyensúly) is 

beállítják. 

A fordított ozmózis segítségével a nyersvíz összes sótartalmát lecsökkentik, így a változó és állandó 

keménységet, a szulfát-és nitrát-tartalmat is. Eltávolítják a víz nem oldott szennyezőit is, pl. kolloidokat, 

baktériumokat stb. A szüredék nyersvízzel keverve is felhasználható, ily módon alacsonyabb teljes sótartalmú 

víz állítható elő kedvezőbb költséggel. 

Biológiai ioneltávolító eljárások 

A biológiai vízkezelési módszerek olyan kémiai átalakulások, amelyek mikroorganizmusok közreműködésével 

játszódnak le. Redukciós folyamatok anaerob baktériumokkal, oxidációs folyamatok aerob törzsekkel mennek 

végbe. 

A szennyvíztisztítás gyakorlatában a biológiai módszerek a legáltalánosabban használtak. A hagyományos 

szennyvíztisztítási folyamat erre épül, ez a legfontosabb lépése. Az eljárások a mikroorganizmusok irányított 

tevékenységét hasznosítják. Minden olyan szennyezőanyag eltávolítására ill. átalakítására alkalmasak, amelyet 

valamely mikroorganizmus tápanyagaként (szubsztrátként) felhasználhat. Ezek a szennyezőanyagok a 

leggyakrabban szerves vegyületek, de az élővizekben veszélyt jelentő egyes szervetlen vegyületek is 

eltávolíthatók ily módon. Pl. az ammónia-nitrogén nitráttá (nitrifikálás), a nitrát pedig denitrifikáló 

mikroorganizmusokkal nitrogén gázzá alakítható át. A hagyományos szennyvízkezelés második fokozatának 

körülményei általában csak a szerves anyag lebontását biztosítják megfelelő hatásfokkal. 

• Ionmentesítés denitrifikációval 

http://www.kristalytisztaviz.hu/
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Ivóvizeknél a nitrátion (NO3
-) eltávolítására az anioncserét alkalmazzák elterjedten. A nitrátion koncentrációja 

biokémiai eljárással is csökkenthető, ezt főleg szennyvizeknél használják ki. A nitrát speciális baktériumokkal 

több lépcsőben denitrifikálható, azaz elemi nitrogénné (N2) redukálható. Ily módon anaerob körülmények között 

a nitrogén a légtérbe távolítható el. 

 

A denitrifikációra kétféle baktérium populáció képes. A heterotróf baktériumok a denitrifikáció során 

szénvegyületeket igényelnek. A baktériumok szaporodásához a sztöchiometrikus mennyiséghez képest kb. 30%-

os szénforrás felesleget valamint foszfátot is biztosítani kell. Az autotróf baktériumok a szaporodásukhoz 

szükséges szénvegyület-igényüket a vízben lévő szervetlen vegyületekből fedezik (hidrogén-karbonát-ion, 

oldott szén-dioxid stb.). A denitrifikációhoz azonban hidrogén, kén vagy kéntartalmú redukálószereket 

használnak fel. 

A denitrifikáló reaktorokban a reakciók lassúak. Ezért a még elfogadható tartózkodási idő biztosítása céljából a 

vízben a baktérium-koncentrációt nagyra kell választani. Ez nagy fajlagos felületet nyújtó töltőanyaggal (pl. 

homok, kavics, szén, aktív szén, juta, gyöngy (CaCO3), vulkáni eredetű föld, műanyag formatestek) 

biztosíthatók. 

A biológiai szűrőkön kívül gyors homokszűrőkkel és aktív szén ágyakkal is megvalósítható a denitrifikáció, 

mivel e két rendszer a baktériumok számára kedvező közeget biztosít. A gyakorlatban különösen a fluidágyas 

valamint az úszó, kontakt-katalizátoros szűrők váltak be. 

• Ammónium-ion eltávolítás biológiai oxidációval (nitrifikáció) 

Ivóvizeknél az NH4
+-koncentráció gyakran jelentős biológiai instabilitást okoz, azaz segíti a bakteriális 

szaporodást az elosztó rendszerben. Az ammónium-ion nem toxikus hatású, de ha nem távolítják el az ivóvízből, 

és a fertőtlenítést klórral végzik, akkor klórfogyasztása és a melléktermékek képződése jelentős lehet. 

Szennyvizekben az ammónium-tartalom a pH-függvényében ammónia-gázzá (NH3) alakul, ami nagyobb 

mennyiségben veszélyeztet egyes vízi élőlényeket. Természetes körülmények között az ammónium-ion tovább 

oxidálódik nitráttá, ami a vízi növények számára tápanyagforrás, így elősegíti az eutrofizációt. 

Tehát az ammónium-ion eltávolítás az ivóvíz előkészítésben és a szennyvízkezelésben egyaránt megjelenik. Az 

ismert ammónium-eltávolító módszerek közül a zeolitos ioncsere az ivóvíz kezelésében alkalmazott. A 

szennyvízkezelésben az ammónium-ion biológiai oxidációja, azaz nitrifikációja valósul meg aerob 

körülmények között. A nitrifikálást autotróf baktériumok végzik. Az oxidáció két lépésben játszódik le, 

mindkét folyamat energiát termel: 

 

Ezt az első oxidációs lépést Nitrosomonas baktériumok végzik, de Nitrosococcus, Nitrosospira és Nitrosolobus 

populációk és képesek erre. 

 

A második lépcsőben a nitritet Nitrobacter populáció oxidálja nitráttá, de Nitrospira és Nitrosystis baktériumok 

is végre tudják hajtani az oxidációt. 

A sikeres nitrifikálás kritikus része a lassan szaporodó nitrifikáló baktériumok megfelelő koncentrációban való 

előállítása, és ennek fenntartása. Ez - a denitrifikációhoz hasonlóan - biológiai reaktorokban valósítható meg. 

Mind a nitrifikáció, mind a denitrifikáció műveletei után a víz utótisztítása elengedhetetlen; hiszen a biomassza, 

az oldott anyagcsere-termékek valamint az adagolt vegyszerek egy része könnyen kijuthat a reaktorból a kezelt 

vízzel együtt. 

Fertőtlenítés, oxidálás 

A fertőzésveszély elkerülése érdekében a vizet fertőtleníteni kell. Ivóvizeknél ez a művelet kihagyhatatlan, 

szennyvizeknél gyakran kimarad ez a lépés. A fertőző anyagok eltávolítása legtöbbször kémiai oxidációval 

lehetséges. Az oxidációval más kémiai anyagok pl. NH3, aminosavak, proteinek, széntartalmú anyagok, nitritek, 

vas, mangán oxidálására is sor kerül. A fertőtlenítés is oxidáció, a patogén baktériumok elpusztítását 

(oxidálását) és a vírusok inaktiválását jelenti. A fertőtlenítés kifejezés helyett gyakran a csírátlanítás 
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(sterilizálás) kifejezést használják. A csírátlanításkor azonban az a követelmény, hogy minden mikroorganizmus 

elpusztuljon. Erre a szennyvíztisztítás során azonban nincsen szükség. 

Most megvizsgálja a leggyakoribb fertőtlenítési módszereket. Ezek többnyire kémiai szerrel történő kezelést 

jelentenek, de ismertek szelídebb eljárások is. A teljesebb áttekintés érdekében ezek is szóba kerülnek. 

• Klórozás 

Évtizedeken keresztül a klórozás (a klórt nagy töménységben alkalmazták) volt a közismert, általánosan 

használt fertőtlenítési eljárás. A klór standard redoxipotenciálja jelentékeny (E° Cl2 → 2Cl- = 1,40 V), ezért az 

oldott szerves anyagok zömének oxidálására alkalmas. A baktériumokat az enzimek kémiai roncsolása révén 

pusztítja el. Hipoklórossav (HOCl) formában tartósan korlátozza a baktériumok utószaporodást, a közüzemi 

hálózati szennyeződések hatását. 

Egészségügyi szempontok miatt napjainkban a klór használatának a csökkentése lett a cél. A szerves 

anyagokkal a klór nemkívánatos klórozási melléktermékeket képez. Ennek elkerülésére a klórozás előtt a víz 

szervesanyag-tartalmát el kell távolítani. A technológiai célú klórozást kerülni kell, azaz helyesen kell 

megválasztani a klórbevezetés helyét, és pl. egyéb oxidálószer adagolással helyettesítve lehetőleg csökkenteni 

kell a felhasznált klórmennyiséget. Mindezek ellenére tartós fertőtlenítő hatása miatt, a klórozás - más oxidáló 

illetve fertőtlenítő műveletekkel kombinálva - még ma is a legelterjedtebben használt fertőtlenítő eljárás. 

A klórgázt a fertőtlenítendő vízben eloszlatják, amelyben nemcsak oldódik, hanem hidrolizál is a következő 

reakcióegyenlet szerint: 

 

A klórgáz (Cl2), a (hipoklórossav) HOCl és a (hipoklorit-ion) OCl- egymáshoz viszonyított mennyisége a víz 

pH-jától függ. 

A klórozás klórgáz helyett nátriumhipoklorit (NaOCl, hétköznapi nevén Hypo) oldattal is lehetséges. 

 

A hipoklorit ion, de főleg a hipoklórossav nagyon erős baktériumölő hatású. 

Ha a víz ammónium-iont is tartalmaz, akkor a pH-tól és az ammónium-ion koncentrációjától függően 

klóraminok képződnek: 

 

A klóraminok - amellett, hogy kellemetlen ízt és szagot kölcsönöznek a víznek - a szabad klórnál sokkal 

gyengébb oxidálószerek. Pl. E. coli baktérium 99%-os elpusztításához 5 oC-on szabad klórból 0,04 mg, míg 

monoklóraminból 175 mg mennyiség szükséges. (A hatóanyag mennyiségek ez esetben percenkénti 

koncentrációigényt jeleznek.) 

Az egyes klóramint képző reakciók kapcsolatát az elméleti törésponti görbe mutatja be. 
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30. ábra: A víz klórozásakor keletkező vegyületek és a törésponti görbe 

A töréspont-görbe értelmezése: 

Az adott vízminta részleteihez növekvő mennyiségű klórt adva a következők tapasztalhatók. 

• Ha a víz nem tartalmaz semmilyen klórfogyasztó (klórral reagáló) komponenst, akkor a vízben mért 

maradék szabad klór koncentrációja megegyezik a beadagolt klórnak megfelelő kiindulási koncentrációval. 

Ezt a növekvő klóradag függvényében ábrázolva egyenest kapunk a koordináta rendszerben (origóból induló 

egyenes). 

• Ha a vízben pl. NH3 van jelen, a mért maradék szabad klór, vagyis a reakcióban el nem használódott klór 

mennyisége a növekvő klóradag függvényében változni fog. Kötött klórformák, klóraminok képződnek a klór 

és ammónia arányától függően. A maradék szabad klór mennyisége az előbbi egyenestől eltérő lesz, és annál 

nagyobb eltérést mutat, minél több a vegyületképzésre felhasznált, kötött klór hányada. 

•  

A töréspont jelzi azt a klórkoncentrációt, amelynél a vízben a kötött klórmaradék mennyisége minimális, az 

ammónia kémiai oxidációja egészen a nitrogéngázig lejátszódik: 
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• Ha a töréspont utáni szakasznak megfelelően történik a klórozás, vagyis a töréspont feletti mennyiségű klórt 

adagolnak a vízbe, akkor az ammónium-ion koncentráció határérték alá csökkenthető. Ezen kívül az ez 

esetben jelen levő szabad maradék klór miatt jobb fertőtlenítési hatásfok érhető el. 

Az ivóvíz-tisztítási folyamatban főleg a technológiai sor elején (előklórozás) és/vagy végén (utóklórozás) 

alkalmazzák a klórozási lépést. 

A klórt gyakran helyettesítik klór-dioxiddal (ClO2). A koncentrált klórdioxid gáz robbanékony, ezért a 

felhasználás helyszínén kell előállítani. A klór-dioxid - a klórtól eltérően - vízben nem hidrolizál, csupán 

fizikailag oldódik, vizes oldata pH=2-10 között stabil. Sokféle szerves és szervetlen anyaggal reakcióba lép, így 

még a komplex kötésben lévő Fe(II)- illetve Mn(II)-ionok oxidációjára is képes. Reakciói a szerves anyagokkal 

általában szintén klórozott termékek képződéséhez vezetnek. A klór-dioxidot sikeresen alkalmazzák a doh-, 

föld- és hal-ízek és szagok csökkentésére, hálózati fertőtlenítőszerként. 

Előnye a klórral szemben, hogy az ammóniával és egyéb nitrogéntartalmú vegyülettel nem lép reakcióba, 

baktericid hatása pedig erőteljes. Hátránya, hogy alkalmazása költséges, néhány oxidált terméke (pl. a klorát) 

egészségügyi kockázatot jelenthet. 

• Káliumpermanganát 

A káliumpermanganát (KMnO4) igen erős oxidálószer. Nem csak a vas- és mangántalanításra hanem íz- és 

szaganyagok, valamint egyes trihalometán-képző komponensek eltávolításához is alkalmazható. Az íz- és a 

szaganyagok káliumpermanganátos eltávolítása után aktív szenes szűrést kell beiktatni. Csekély hatékonysága 

miatt nem terjedt el az alkalmazása. 

• Ózon 

Az ózon háromatomos oxigénmolekula (O3), molekula-szerkezetéből adódóan rendkívül reakcióképes, vízben 

rosszul oldódó gáz. Mivel már kis mennyiségű oxidálható anyag jelenlétében is nagyon robbanékony, ezért nem 

tárolható és szállítható, mindig a felhasználás helyén kell előállítani. Leggazdaságosabban a levegő oxigénjéből, 

elektromos kisülések révén állítható elő. Vizes közegben gyorsan lebomlik. Lebomlása: 

O3 + H2O → O2 + 2OH• 

O3 + OH• → O2 + HO2• 

O3 + HO2• → 2O2 + OH• 

OH•+ OH• → H2O2 

OH•+ OH• → O• + H2O 

reakciólépések szerint történik. 

Az ózonizációs folyamatokban a molekuláris ózon és a nagyon aktív hidroxil-gyökök (OH•) az uralkodóak. Az 

ózon az oxidációs reakciók mellett a fertőtlenítésben is szerepet kapott. A baktériumok és vírusok szerkezetét 

képes megváltoztatni. Biztonsági klórozásra ózon használatát követően főként azért van szükség, mivel az ózon 

nem rendelkezik általános baktericid-hatással, és ez - különösen szerves anyagokkal erősen terhelt vizeknél - a 

csőhálózatban gyorsabb utócsírásodáshoz vezethet. 

• UV sugárzás 

A mikroorganizmusok ultraibolya sugarakkal történő inaktiválásakor fotokémiai reakciók zajlanak le. A 

nagy energiájú fotonok a következő séma szerint hatnak: 

O2+ h ν → 2O• (oxigén-gyök) 

O•+ O2 + M → O3 (inert komponens) 

O3 + hν → O•+ O2 

O•+ H2O → 2OH• (hidroxil-gyök) 
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A szerves anyagok oxidációs lebontásakor az energiában gazdag hidroxil-gyökök játsszák a reagens szerepét. A 

mikroorganizmusok sejtfala és a sejt belső része egyidejűleg a sugarak hatása alá kerül. Az UV sugaras 

fertőtlenítés általában nem igényel hosszú kezelési időt. Az UV kezeléskor a nyersvíznek lebegőanyag-

mentesnek kell lennie, mert a szilárd részecskék lerakódnak a lámpacsöveken, akadályozzák a sugarak 

áthaladását, ezáltal csökkentik a fertőtlenítés hatékonyságát. 

• Fertőtlenítő szűrés 

Vízfertőtlenítési céllal nemcsak kémiai, hanem fizikai módszereket is alkalmaznak. A mikroszűrés és 

ultraszűrés ilyen fizikai módszerek. A víztisztításban elsősorban részecskék (lebegő anyagok), köztük a 

mikrobák eltávolítására, a zavarosság csökkentésére alkalmazzák ezeket az eljárásokat. Alkalmazásukkor a 

nyersvizet átvezetik a mikroszűrő membránokon. A szűrő pórusainak átmérője ez esetben nem lehet nagyobb, 

mint a mikroorganizmus legnagyobb hosszmérete. Az előtisztítatlan nyersvízben lévő lebegőanyagok igen 

gyorsan eltömítik a membrán pórusait. Ezért a mikroszűrő membránok előtt többrétegű, csökkenő 

pórusméretű szűrőket is alkalmaznak. 

• Fertőtlenítő hatás és mellékhatás 

Az ivóvíz fertőtlenítésének szükségessége nem vonható kétségbe, mivel a vízben lévő patogén 

mikroorganizmusok fertőző betegségeket terjeszthetnek. A fertőtlenítés során azonban - a vízben lévő szerves 

anyagok tökéletlen eltávolítása miatt, valamint az alkalmazott fertőtlenítőszer átalakulása miatt is - nagyon 

sokféle vegyület képződik. Ezek a fertőtlenítés folyamatában keletkező vegyületek: 

•  

•  

•  

A klór, klórdioxid és ózon fertőtlenítő szerek előnyös és hátrányos hatásait összehasonlító ábra alapján 

belátható: nincs köztük olyan, amely mellékhatások nélkül hatékony fertőtlenítést biztosítana. Kiválasztásuk 

tehát gondos mérlegelést igényel. 
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31. ábra: Klór, klórdioxid és ózon fertőtlenítő (oxidáló) hatásának összehasonlítása 

A fertőtlenítési folyamatban képződő káros vegyületek közül a legrégebben a klórozáskor képződő vegyületeket 

kezdték el vizsgálni. Első ízben a 70-es években mutatták ki a trihalometánok (THM) keletkezését 

huminsavak klórozásakor. 

(Ezek a vegyületek nemcsak humin-, hanem fulvinsavakból és egyéb szerves anyagokból is képződnek. A szén-

klór, illetve a szén-bróm kötésű vegyületek a természetben nem gyakoriak. Az emberi test szöveteibe került 

szerves halogénvegyületek lebontása sok esetben igen lassú folyamat. A halogén-szén kötés hasításával reaktív 

vegyületek képződnek, amelyek krónikus egészségügyi károsodásokat okozhatnak. Rákkeltő hatásúk 

bizonyított.) 

Ugyancsak a fertőtlenítőszerek hatásának tulajdonítják az ivóvízben a mutagén vegyületek jelenlétét is. A 

mutáció a szervezet valamely tulajdonságának öröklődő megváltozása, vagy új tulajdonság megjelenésével, 

vagy valamely elveszett tulajdonság visszanyerésével jár. Az ivóvíz mutagén vegyületeinek jelenlétét, 

mutagenitását a vízben kimutatható ún. MX vegyületek mennyiségéhez kötik. 
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32. ábra: A mutagenitásért felelős zárt láncú MX vegyület és nyílt láncú, kevésbé mutagén izomerjének 

molekuláris szerkezete 

Megállapították, hogy az ivóvízben észlelt mutagén aktivitás egyharmada az MX-vegyületekből származik, és 

határozott összefüggést mutat a vizek összes halogénezett vegyület tartalmával. 

A mutagenitás-vizsgálatok szerint a nyersvíz minták legfeljebb csak kis mértékben bizonyultak mutagénnek. A 

kezelt víz mutagenitása nagyobb és nagysága függ: 

•  

•  

• an). 

A fertőtlenítő szerek közül a klórral fertőtlenített huminsav tartalmú víz esetén mérték a legnagyobb mutagén 

aktivitást. A csak utóklórozott vízre kimutatták, hogy mutagén aktivitása kevesebb, mintegy fele annak, ami 

ugyanazon vízben az elő - és utóklórozás együttes használatakor mérhető. 

Összefoglalás 

A tananyagban egyes gyakran előforduló ionok eltávolításáról tanult. Ezek vagy a víz felhasználását nehezítik 

(pl. kemény víz kazánokhoz, fertőző ivóvíz, uszodavíz stb.) vagy a technológiai körülményekre (berendezések, 

vízszétosztás, mikrobák stb.) hatnak károsan. Az ioneltávolításra legtöbbször kémiai vagy biokémiai módszerek 

terjedtek el, esetenként egy szelídebb fizikai (rész)megoldás is szóba jöhet. A semlegesítés is ioneltávolításként 

fogható fel, hiszen a kémhatásért felelős H+ vagy OH- -ionokat kell semlegesíteni. A vízlágyítás a jó példa arra, 

hogy a vízkezelési módszerek kombinálása egyszerre többféle eredményt is hozhat (pl. nem csak a keménységet 

okozó ionok cserélődnek le a gyantán, vagy a kalcium- és magnézium ionok csapadék formában való 

leválasztása összekapcsolható más, derítésen alapuló vízkezeléssel). 

Az ivóvízkezelésben a nitrogén-tartalmú ionok eltávolítása nem tipikus probléma. Szennyvizeknél azonban a 

fehérjék bomlásával nagyobb koncentrációban megjelennek, a befogadóban az eutrofizációt segítik. Így a 

szennyvízkezelés egyik sarkalatos pontja a nitrogén-tartalmú ionok eltávolítása, amelyhez a mikrobiológiai út a 

legeredményesebb. 

Találkozott a fertőtlenítés módszereivel is, ezek mindig erős oxidáló hatású kémiai anyagokra vagy fizikai 

jelenségekre alapozódnak. 

Önellenőrző feladat és kérdések 

Feladat 

Az összetartozó megállapításokat és fogalmakat válassza ki! 

A fogalmak az ebben a tananyagban megismert vízkezelési eljárások, amelyeket a könnyebb kezelés érdekében 

számmal jelölünk. A számot a fogalom előtt tüntetjük fel az alábbiaknak megfelelően: 

1. Semlegesítés, 2. Vízlágyítás, 3. Adszorpció, 4. Ioncsere, 5. Fordított ozmózis, 6. Nitrifikáció, 7. 

Denitrifikáció, 8. Fertőtlenítés 

Megállapítás 
a) A trisó a kalcium- és magnézium ionokat oldhatatlan foszfátokká alakítja. 
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b) Félig áteresztő membrán segítségével teljes sótalanításra képes. 

c) A legegyszerűbb kémiai módszer hypóval történik. 

d) A kémhatás beállítása történik. 

e) Műgyantán történik, vízlágyításra is alkalmas módszer. 

f) Gyakran por vagy szemcsés formájú aktív szénen történik. 

g) Az ammónium-ion mikrobiológiai oxidációja történik. 

h) Ózonnal vagy UV besugárzással is megoldható. 

i) Anaerob mikrobiológiai átalakulással a nitrát-ion elemi nitrogénné redukálódik. 

j) THM és MX vegyületek képződése is kísérheti. 

Kérdések 

1. Mondjon 1-1 példát savas illetve lúgos kémhatású szennyvíz keletkezésére! 

2. Nevezze meg azt a 2 iont, amelyek a vizek keménységéért felelősek! 

3. Nevezzen meg 3 vízlágyítási módszert! 

4. Nevezzen meg 2 vegyszert, amit javasolna cspadékképzésen alapuló vízlágyításhoz! 

5. Válassza ki azt a vízlágyítási módszert, amellyel a legkisebb keménységű vizet lehet előállítani! 

6. Foglalja össze 5 mondatban az adszorpciós elvű vízkezelést! 

7. Adja meg az ioncsere fogalmát! 

8. Nevezzen meg 2 olyan körülményt, amely a vizes oldatban lévő ionok adszorpcióját befolyásolja (elősegíti a 

szelektivitást)! 

9. Mutassa be 3 mondatban a fordított ozmózis elvét! 

10. Melyik ion eltávolítására használatos módszer a denitrifikáció illetve a nitrifikáció? 

11. Milyen termék keletkezik a tananyagban tárgyalt aerob illetve anaerob mikrobiológiai folyamatban? 

12. Soroljon fel 5 fertőtlenítési módszert! 

13. Soroljon fel 3 kedvezőtlen hatást, ami az ivóvíz klórozásának következménye lehet! 
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Zárszó 

Kedves Tanuló! 

A korábbi tananyagokból megismerte a víz általános tulajdonságait. A természetes adottságokat még az emberi 

hatások is rontják, ezért felhasználás előtt szinte mindig szükséges egy vagy több kezelési fázist beiktatni, hogy 

elérjük az adott célhoz alkalmas vízminőséget. A vízkezelési eljárások elviekben minden vízforráshoz 

alkalmazhatók, így nem tettünk különbséget a különféle eredetű és állapotú vizek kezelési módjaiban. Ehelyett 

általános képet mutattunk a lehetséges megoldásokról. Mindig a cél és a lehetőségek jelölik ki az alkalmazott 

kezelési eljárások körét, azokat szakmai és gazdaságossági sorrendbe állítva alakul ki az adott víz kezelési 

technológiája. 

Ebben a témakörben megismerhette azoknak az eljárásoknak a lényegét, amelyek valamilyen előkezelés után 

szilárd fázis formájában különítik el a nemkívánatos összetevő(ke)t. 

Az oldott anyagok eltávolítására a fázis szétválasztás nem alkalmas, itt gyakran kémiai vagy biológiai kezelés 

történik. Ennek a módjai azonban elég változatosak, az adszorpció, ioncsere, membránszűrés, mikrobiológiai 

eljárások egyaránt lehetőséget jelentenek. 

Egyes esetekben nem tekinthetünk el a fertőtlenítéstől sem, de sajnos a leggyakrabban alkalmazott klórozási 

technika nem kívánatos egészségügyi hatásokat is von maga után. 
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Videó 

Videó 1  

Videó 2  

Videó 3 

Videó 4 

Videó 5  

Videó 6  

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3974,Vizkemia_II.1
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3975,Vizkemia_II.2
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3976,Vizkemia_II.3
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3977,Vizkemia_II.4
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3978,Vizkemia_II.5
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3979,Vizkemia_II.6
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Fogalomtár 

Biokémiai oxigénigény (jelölése: BOI) 

A szerves anyagok baktériumok általi aerob oxidációjához szükséges oldott oxigén mennyiségét (mg/dm3) méri. 

Derítés 

Vegyszeradagolással elválasztásra alkalmas szilárd fázis létrehozását és a fázisszétválasztás folyamatait 

együttesen jelentő vízkezelési módszer. 

Eutrofizáció 

Növényi tápanyag feldúsulásra bekövetkező biológiai reakció, amely elnövényesedésben, fokozott oxigén 

igényben nyilvánul meg. 

Flokuláció 

Pelyhek képződése. 

Halobitás 

A kontinentális vizek biológiai szempontból fontos szervetlen kémiai tulajdonságainak összessége. 

Inhomogén vízminőség 

Összetétele a vizsgálat helyétől függően váltózó. 

Ioncsere 

Heterogén kémiai folyamat, amelyben, a különböző fázisban – szilárd és folyadékfázisban – lévő, azonos töltésű 

ionok helyet cserélnek. 

Kémiai oxigén igény (KOI) 

A vízben lévő szerves anyagok kémiai oxidációjához szükséges oldott oxigén mennyiségét adja meg. 

LD50 

A kémiai anyagok mérgezőségét kifejező érték. 

1 Német keménységi fok 

Jelenti, hogy az adott víz 1000 cm3-ében 10 mg CaO -dal egyenértékű Ca- és Mg-só van oldott állapotban. 

Összes szerves szén (TOC) 

A vízben előforduló összes szerves vegyületben kötött szén mennyiségét adja meg mg/dm3-ben kifejezve. 

Szaprobitás 

A szerves anyagokat szervetlen összetevőikre bontó és ezzel a vízminőséget befolyásoló adottságok és 

jelenségek összessége. 

Toxicitás 

A víz mérgezőképessége. 

Trofitás 

A szervetlenből szerves anyagot létrehozó, ezzel a víz minőségét befolyásoló adottságok, jelenségek összessége. 
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Vízkezelés 

A víztisztítási eljárások gyűjtőfogalma. 

Víz körforgás 

A víz valamely megjelenési formájából kiinduló és ezen formába visszatérő, a víz halmazállapotváltozásával 

együtt járó mozgássorozat. 

Vízminőség 

A víz tulajdonságainak összessége. 

Vízszennyezés 

Minden olyan hatás, ami a felszíni és felszín alatti vizek minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz 

alkalmassága a benne zajló természetes életfolyamatok számára és az emberi használatra csökken, vagy 

megszűnik. 

Zeta-potenciál 

A töltéssel rendelkező felület és az elektrolitoldat között fellépő potenciál. 


