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43. Lecke 

A víz szennyezése, szennyező 

anyagai, azok csoportosítása 



 

A vízszennyezés alatt az emberi tevékenység hatására kialakuló olyan 

körülményeket értjük, amelyek közvetlenül befolyásolják a felszíni, illetve 

a felszín alatti vizek minőségét. 

A különböző veszélyes és egyéb anyagoknak a természetes vizek 

koncentrációját meghaladó értéke a vízszennyezés. 

Vízszennyezést okoz minden olyan anyag megjelenése a vízben, amely 

károsan befolyásolja a természetes víz emberi fogyasztásra alkalmasságát, 

illetve korlátozza, vagy lehetetlenné teszi a vízi élet számára. 

•A vízszennyezés minden olyan a víz fizikai, kémiai, biológiai, 

bakterológiai, illetve radiológiai tulajdonságában - elsősorban emberi 

tevékenység hatására - bekövetkező változás, melynek következtében  

1. emberi használatra,  

2. a természetes vízi élet számára  

való alkalmassága csökken, vagy megszűnik, illetve alkalmassá tétele 

költséges vagy szélsőséges esetben nem gazdaságos. 

A vízszennyezés definíciói 



 

Forrás: Mindentudás egyeteme 



A vizek felszíni szennyezőforrásai 

Forrás: Hefop 3.3.1.  



• Pontszerű   

• Nem pontszerű, vagy diffúz források 

A szennyezés a szennyező anyag vízbe jutásával kezdődik (emisszió), majd 

a vízben terjedve (transzmisszió) kisebb-nagyobb víztömeg szennyeződhet 

(immisszió). 

A szennyezőanyag kiterjedése alapján 

• lokális (helyi)  

• vízgyűjtőre kiterjedő (fluviális)  

• regionális és kontinentális lehet.  

Havária szennyezés a váratlanul, hirtelen valamely baleset, műszaki 

meghibásodás, mulasztás hatására bekövetkező helyi jelentősségű 

szennyezés. 

A szennyezések forrásai 



 

 

A víz szennyezői lehetnek  

•élőlények,  

•anyagok és  

•energiák. 

A szennyező anyagok olyan szervetlen elemek, ionok, illetve szervetlen és 

szerves vegyületek, amelyek a vízbe jutva az élőlények élettevékenységét 

kedvezőtlenül befolyásolják, életüket veszélyeztetik, az ember 

tevékenységét akadályozzák. 

Sajátos szennyező anyagok az u.n. kontaminánsok, amelyek abban a 

formában, ahogy az ember ezeket a környezetbe juttatja, még nem 

szennyezők, de átalakulásuk, helyváltoztatásuk révén szennyezőkkel 

válnak. Ilyen kontaminánsok a műtrágyák. 

 A talajból a talajvízbe mosódnak, annak nitrátosodását vagy a felszínen 

lefolyó csapadék hatására bekövetkező erózióval, vagy kimosódással az 

állóvizekbe jutva, annak eutrofizálódását okozzák. 

A víz szennyezői 



Kórokozók Betegség Hatás 

Baktériumok, 

vírusok, 

protozoák, 

bélférgek stb. 

tífusz  hasmenés, hányás, lép 

megnagyobbodás, bélgyulladás 

kolera hasmenés, erős hányás, kiszáradás 

dizentéria hasmenés 

enteritis erős gyomorfájás, émelygés, hányás 

fertőző májgyulladás láz, fejfájás, étvágytalanság, hasi 

fájdalom, sárgaság, májnagyobbodás, 

permanens májkárosodás 

gyermekparalízis magas láz, erős fejfájás, torokfájás, 

nyakmerevedés, mély izomfájdalom, 

remegés, a lábak, karok test bénulása 

Betegséget okozó ágensek  

Forrás: Hefop 3.3.1.  



Az oxigénigényes hulladékok, amelyek oldott oxigén jelenlétében aerob 

dekomponáló szervezetek (baktériumok, gombák) tevékenysége 

következtében lebomlanak.  

Ilyenek a rosszul működő szennyvíztisztító telepek, természetes lefolyások, 

olajfinomítók, élelmiszeripari üzemek, textilgyárak, papírgyárak, stb.  

Ha a felszíni víz ezekkel a szennyező anyagokkal túlterhelt, akkor a lebontást 

végző aerob szervezetek olyan mértékben fogyasztják az oldott oxigént, hogy 

a halak és a rákfélék fulladás következtében elpusztulnak.  

Teljes oxigénhiány is előállhat, ilyenkor valamennyi oxigénigényes élőlény 

elpusztul, és anaerob baktériumok szaporodnak el. Ezek a baktériumok a 

szerves anyagok anaerob lebontásával toxikus és kellemetlen szagú anyagokat 

termelnek, mint a kénhidrogént, ammóniát, és metánt, amelyek buborékok 

formájában kiszöknek, és légszennyezést okoznak. 

Oxigénigényes hulladékok  



Vízben oldódó savak, sók, toxikus nehézfém vegyületek és egyéb 

szervetlen vegyületek tartoznak ide. A savak a szénbányákból, 

különböző ipari üzemekből kerülnek a felszíni vizekbe. A 

nátrium, kalcium és egyéb sók öntözést követő lefolyásból, ipari 

tevékenységből, az utak sózásából és természetes forrásokból 

származhatnak. Vizsgálatok folynak a jelenleg használatos sók, 

kalcium-magnézium acetáttal történő helyettesítésére. A 

bányászatból, ipari üzemekből, szennyvíztisztító telepekről a 

befogadóba kerülő, az előzőekben említett anyagok mellett a 

vizeket toxikus, esetleg karcinogén hatású nehézfémek (arzén, 

kadmium, kalcium, ólom, higany és egyéb szervetlen vegyületek) 

is szennyezhetik. 

Vízoldható szervetlen anyagok 



Minamata, higanyszennyezés 
 Az ötvenes évek elején Japán egy kis falujában, 

Minamatában sok lakos idegrendszeri elváltozásokat 
tapasztalt. A vizsgálatok higanymérgezést mutattak ki. A 
Chisso vegyigyár éveken keresztül vezette a magas 
higanytartalmú szennyezését (higany-szulfát 
formájában) a Minamata-öbölbe. A higany-szulfát a 
vízben rosszul oldódik és a feltevés az volt, hogy az 
üledékben "örökre" eltemetődik. A vizsgálatok 
kimutatták, hogy ez a vegyület még rosszabbul oldódó 
higany-szulfiddá redukálódott, amit azonban az 
üledékben található baktériumok erősen toxikus metil-
higany kationná alakították át.  



Minamata, higanyszennyezés 

 Ez utóbbi anyag a vízben oldódva ugyan 

csak  koncentrációban volt jelen, de 

feldúsult a táplálékláncban: a halat és 

kagylót fogyasztó emberek szervezetében 

veszélyesen sok mérgező anyag 

halmozódott fel. Több mint 3500-an 

betegedtek meg, és közel ötvenen haltak 

meg.  

 
Forrás: Hefop 3.3.1.  



Foszfor, (foszfát) és a nitrogén (nitrát és ammónium). Ezek 

fő forrásai a szennyvíztisztító telepek, mint pontforrások, 

a diffúz források közül a településekről, szántóföldekről, 

állati itató helyekről származó lefolyás, illetve a műtrágya 

bemosódása jelentős.  

 

A nitrát az emberi emésztőrendszerben nitritté redukálódik, 

amely nagyobb mennyiségben 3 hónaposnál fiatalabb 

csecsemőknél, akiknél a vérképző szervek még teljesen 

nem fejlődtek ki, methemoglobinémiát okozhat. 

Szervetlen növényi tápanyagok 



 

•A legtöbb szennyező szerves vegyület emberi 

tevékenységekből származó szintetikus vegyület, vagy nyers 

és finomított olaj juthat ki kutakból, csőtörésből, gépek, 

gépkocsik, kenőolajjal illetve zsírral való kezeléséből.  

•Peszticidek a szántóföldekről, kertekből történő lefolyás 

útján juthatnak a felszíni vizekbe.  

•A talajvíz közvetlenül a felszín alatt elhelyezett üzemanyag 

tartályok, olajvezetékek meghibásodása folytán, vagy toxikus 

anyagokkal a szabálytalan hulladéklerakókból történő 

kimosódás útján szennyeződhet. 

•A szintetikus műanyagok, detergensek, oldószerek, mint a 

rákkeltő triklóretilén, az ipari tevékenységből kerülnek a 

felszíni vizekbe, és leszivároghatnak a talajvízbe. 

Szerves vegyületek  



•A vízben lebegő szervetlen és szerves vegyületek a természetes 

lefolyásból, mezőgazdasági területekről, bányászatból, építésből 

származóan kerülnek a felszíni vizekbe.  

•Az agyag, és más kolloidális részecskék hetekig, hónapokig 

szuszpenzióban maradnak.  

•A finom hordalék részecskék adszorbeálhatják, és 

koncentrálhatják a toxikus nehézfém vegyületeket, peszticideket, 

baktériumokat és egyéb veszélyes anyagokat. A fenékiszap 

károsítja az itatóhelyeket, feltölti a tavakat, tározókat, csatornákat. 

Lebegtetett hordalékok  



 

A radioaktív anyagok (226Ra, 228Ra, 228Sr, 238U), 

geotermikus kutakból, atomerőművekből, egészségügyi 

intézményekből, ipari és kutatólaboratóriumokból 

kerülhetnek a felszíni vizekbe.  

 

A 222Rn – amely a felszín alatti urán, gránit, foszfát 

kőzetekben található a felszín alatti vizeket szennyezheti.  

 

Ezekből az izotópokból származó ionizáló sugárzás a DNA 

mutációt okoz, amely születési rendellenességet, rákos 

megbetegedéseket és genetikai károsodást eredményez.  

Radioaktív anyagok 



A hőmérséklet emelkedés hatására bekövetkező 

sűrűségkülönbség, u.n. hőcsóva kialakulását eredményezi, és 

hőmérsékleti rétegződés jöhet létre, ami stabilizálódhat, melynek 

következménye, hogy a melegvíz a felszínen elkülönülve áramlik. 

A felmelegedés csökkenti az oldott oxigén mennyiségét, ugyanis 

az oxigén túltelítettség miatt annak egy része a légtérbe távozik. A 

veszteség elérheti a 4-5 mg•l-1 értéket is. Ez azonos lehet egy 

szennyvízterhelés hatásával, ezért hőterhelésnek nevezzük. Ha a 

melegvíz állóvízbe kerül, a felmelegedés fokozza a vízi élőlények 

aktivitását, ami az oxigén elvonás fokozódását okozza, a felszínen 

elterülő magasabb hőmérsékletű víz pedig az oxigén felvételét 

akadályozza. A fokozott párolgás és a magasabb hőmérséklet 

miatti oldhatóság növekedés következtében az összes sótartalom 

növekedhet. 

Hőszennyezés 



A van’t Hoff szabály szerint 10 oC-os hőmérsékletemelkedés 

megkétszerezi a kémiai reakciók sebességét. 

Következményei: 

•közvetlen hőhatás  

•az életjelenségekben bekövetkező zavarok (légzés 

fokozódása, fotoszintézis növekedés, egyedfejlődési 

rendellenességek)  

•az oxigénhiány miatt táplálék szervezetek eltűnése  

•a mérgezéssel szembeni csökkenő ellenállás  

•zavarok a szaporodásban és a kritikus fejlődési 

szakaszokban  

•az eredeti populáció összetételének változása  

Hőszennyezés 

Forrás: Hefop 3.3.1.  



 
• Szervetlen és szerves szenyezők 

• Lebegtetett hordalékok kártétele 

• Hőszennyezés 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 
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44. Lecke 

Egyéb vízszennyező anyagok, és 

hatásaik 



 Néhány szennyezőanyag szaghatása 

 

Vegyületek 

 

Képletek 

Jellegzetes 

szaghatás 

Aminok  

Ammónia 

Diaminok 

Kénhidrogén 

Merkaptánok 

Szerves 

szulfidok 

Szkatol 

CH3(CH2)n NH2  

NH3 

NH2 (CH2)4 NH2 

H2S 

CH3 SH; CH3(CH2)n SH 

(CH3)2 S; CH3-S-S-CH3 

C8H5 NHCH3 

hal  

vizelet (ammónia) 

romlott hús 

romlott tojás 

borz ürülék 

rothadó káposzta 

emberi ürülék 

Forrás: Hefop 3.3.1.  



• Anoxikus körülmények: amennyiben oxigén nincs jelen a 
rendszerben, nitrát azonban igen, így ez szolgál elektronakceptorként. 
Az ún. denitrifikáló mikroorganizmusok a nitrátot nitritté, majd elemi 
nitrogénné redukálják, ez a folyamat a denitrifikáció. 

• Anaerob körülmények: sem oxigén, sem nitrát nincs jelen a 
rendszerben. Amennyiben szulfát jelen van a rendszerben 
elektronakceptorként szulfittá (SO3

2-) és később kénhidrogénné (H2S) 
redukálódik szulfátredukáló mikroorganizmusok hatására. 
Amennyiben szulfát sincs jelen a rendszerben a szén szolgál 
elektronakceptorként, és metán keletkezik (metanogén baktériumok). 
Az anaerob folyamatok során melléktermékként illósavak (pl. ecetsav, 
vajsav) keletkeznek. 

• Figyelem! Energiagazdálkodás szepontjából előnyösebb helyzetben 
vannak, az aerob organizmusok metabolikus előnyt élveznek a 
denitrifikálókkal szemben, a denitrifikálók előnyt élveznek a 
szulfátredukálókkal szemben, szulfátredukálók előnyt élveznek a 
metanogénekkel szemben. 

Oxigénmentes környezet 



 

• A szerves szennyezők elsősorban a vizek oxigéntartalmának 
csökkentésével fejti ki káros hatásukat. Egyéb kártételük lehet, hogy 
mikrogramm/l - koncentrációban is mérgezők, rákkeltők, vagy 
felhalmozódó tulajdonságúak. Ezeket szokás szerves 
mikroszennyezőknek nevezni. Ide tartoznak: 
- növényvédőszerek, rovarölő szerek, 

- kőolajok és származékaik, 

- szintetikus mosószerek, 

- poliklórozott bifenilek (PCB-k), 

- fenolok. 

• Valamennyien speciális szennyező hatást okoznak, vízből és 
talajból való eltávolításuk speciális technikákat igényel. 

 

Szerves mikroszennyezők 

Forrás: Hefop 3.3.1.  



• A mérgező vegyületek mennyiségét, illetve mennyiségi 
korlátját toxicitási mérőszámmal jellemzik:  

 

•  - a vizsgált élőlények 50%-át elpusztító dózis, 

•  - a vizsgált élőlények 50%-át elpusztító koncentráció. 

 

• A felhalmozódás-veszélyes anyagok igen kicsiny, de 
hosszantartó terhelésnél  okozhatnak megbetegedést, 
sőt halált azáltal, hogy az élő szervezetből nem távoznak 
el. Így hosszú idő után a szervezetbeli mennyiségük, 
koncentrációjuk elérheti a megbetegedést okozó szintet. 

 

Toxicitás  



 

A szervetlen szennyezőket a koncentrációjukkal szokás jellemezni.   

Nitrogén 

• Öt formában fordulhat elő: elemi-,  szerves-,   nitrit-  és nitrát-nitrogén,  
ammónia.  

• Az elemi nitrogén a többi légköri gáznál gyengébben oldódik vízben, inert 
gáz, tehát nem jelent szennyezést. A többi előfordulási forma  viszont 
szennyezőnek számít. 

• A nitrogénvegyületek a vizekbe juthatnak: műtrágyából, szerves 
trágyából, szerves anyagok bomlása révén, és a szennyvízkezelő 
berendezésekből.  

• Az ammónia a szerves nitrogénvegyületek bomlástermékeként kerül a 
szennyvízbe: jelenléte egyértelműen indikálja a bomló szerves anyagok 
jelenlétét. 

• Az ammónia a sejtmembránon áthatoló sejtméreg. Mérgező hatása egyéb 
vízjellemzők függvénye is, 0,2-2 mg/l koncentráció-értéktől toxikus. A 
megengedett koncentráció:  

• 0,02-0,025 mg/l. 

Szervetlen szennyezőanyagok  



• Az ammóniát a nitrifikáló baktériumok oxidálják, e közben  
oxigént fogyasztanak, nitriteket és nitrátokat hoznak létre az 
alábbiak szerint:                                           

•   Nitrosomonas hatására: NO2- Nitrobakter hatására:  NO3- 

• 1 g NH3  oxidálása 4.57 g O2 -t fogyaszt: a szerves 
anyagokhoz hasonlóan oxigén fogyasztó "terhelést" jelent a 
szennyvizekben, kis koncentrációban is. 

• A vizek nagy nitrit-nitrát tartalma (a foszfortartalommal 
együtt) a vizinövények, algák túlburjánzását okozzák 
(eutrofizáció). A szennyvizek nitrit-nitrát tartalma, mint 
oldott szennyező, átkerül az ivóvízbe s ott csecsemőknél 
methemoglobéniát - esetenként csecsemő halált  -  okoz. 

Nitrogén  



• Az emberi szervezetben a hemoglobin 1-2 % methemoglobin formájában 
van jelen, ami a nitrit oxidációs hatására jön létre. 10% feletti 
methemoglobin esetén fellép a metahemoglobénia betegség, kárt szenved a 
szervezet oxigén ellátása, mert a metahemoglobin nem képes oxigént 
szállítani. A felnőtt, egészséges ember specifikus enzime visszaalakítja a 
metahemoglobint hemoglobinná. A csecsemőknél ez az enzimtermelés 
csak fokozatosan alakul ki, a kis csecsemők nem képesek a 
méregtelenitésre. Másrészről a csecsemők gyomor pH-ja közel semleges a 
felnőttek erősen savas jellegével szemben. A semleges pH kedvez a nitrát  
nitrit átalakulásnak, s ez az ivóvíz nitráttartalma esetén elősegíti a 
csecsemőknél a metahemoglobin képződést. 

• A fentiek miatt a megengedett határérték nitrátionból 40 mg/l az ivóvízben. 

• Jól működő szennyvíz-tisztítóknál az elfolyó víz 10-40 mg/l NH4+ és 5-30 
mg/l  NO3-tartalmú. Anaerob körülmények között számos szervezet képes 
a nitrát oxigénjének felhasználására, igy a nitrátból N2 képzésére 
(denitrifikáció). 

 

Nitrogén  

Forrás: Hefop 3.3.1.  



• A foszfor nem mérgező, de fölös mennyisége a természetet károsan 
deformálhatja "terhelő" összetevő. A vizek nagy aktív foszfortartalma 
ugyanis a növények, algák túlburjánzását  -  eutrofizációt    eredményez és 
ezért káros. 

• A természetes emberi tevékenység is okoz foszfor szennyezést. Az emberi 
kiválasztás naponta, személyenként 2g foszfort, ezen felül a hagyományos 
mosószerek további 2 g foszfort visznek a vizekbe. Az erőteljes 
műtrágyázás is folyamatos foszfor-kimosódást okoz. A természetben 
kőzetek mállásterméke bomlásaként is keletkezhet oldható foszfor. 

• A foszfor az élő szervezetek fontos építőeleme. A bioszférában szinte 
kizárólag teljesen oxidált formája van jelen, foszfátként, a pH-tól függően  
ortofoszfát vegyületeként. A növények csak ezeket a reaktív 
foszforalakokat tudják felvenni. A nem reaktív szerves és szervetlen 
kondenzált foszfátokat a növények nem képesek hasznosítani. 

• A foszfátok fémionokkal (vas-, alumínium-, kalcium) fémfoszfát 
vegyületeket képeznek, oldatból kicsapódnak (oxidáló környezetben). 
Redukáló környezetben a csapadékból oldódó módosulat, például Fe3PO4 
keletkezhet.  

Foszfor  



• Egyes fémek kis mennyiségben szükségesek az élővilág számára 
(esszenciális fémek). Ezek a bór, cink, króm, kobalt, mangán, molibdén, 
ón, réz és vas. 

• Más fémek - arzén, kadmium, ezüst, higany, ólom, berilium - az élő 
szervezeteket mérgezik, toxikusak.  

• Az esszenciális fémek optimálist jóval meghaladó koncentrációban, 
valamint a nem-esszenciálisak növekvő koncentrációban fokozottan 
mérgezőek. 

•  Mérgező hatást csak az oldott fémszennyezők okoznak, az oldhatatlan 
fémvegyületek biológiailag inaktívak.  

• Szennyvizeink általában igen kis koncentrációban tartalmaznak 
fémszennyezőket, de a biológiai folyamatok során megkötődnek, és a 
képződött biomasszában felhalmozódnak, így sok ezerszeres koncentrációt 
is elérhetnek. Előfordulhat, hogy a tápláléklánc végén levő állatot, vagy 
embert már a felhalmozódásból adódó nagy dózisú mérgező hatás éri. 

Toxikus fémek  



• További gondot okoz, hogy a környezetben felgyülemlő inaktív 
fémvegyületek a körülmények ( pH, oxigén-koncentráció, 
redoxpotenciál stb.) változása kapcsán oldódnak, aktiválódnak. ( 
Ilyen jellegzetes, a természetben esetenként lejátszódó folyamat 
például a higany metileződése: az inaktív higany metilhigany-
módosulata jól oldódik vízben és igen mérgező. ) 

• Jellegzetes a toxikus fémek által okozott mérgezéseknél, hogy a 
nagy dózis gyorsan jelentkező mérgező hatása mellett a legtöbb fém 
esetében /hosszan tartó/ kis koncentráció is eredményezhet 
mérgezést, de a káros hatás csak hosszú idő után (hetek, hónapok, 
sőt évek multával) jelentkezik. A mérgező koncentrációk értéke 
fémenként változó, és a fentiek miatt nehezen megadható értékű.  

• Fentiek miatt a fémszennyezések, elsősorban a nehézfém-
szennyezések megelőzésére, valamint eltávolítására fokozott gondot 
kell fordítani. 

 

Toxikus fémek  



• Mindenhol, ahol élet- vagy ipari tevékenység van, 
előfordulnak cianidok. Ezért a cianidokat szennyezettséget 
jelző vegyületnek is tekintik. 

• A cianid ion könnyen megkötődik az állati szervezetekben és 
gyors mérgezést okoz. 

• Már 50-60 mg halált is okozhat  embereknél. Blokkolja a 
citokrómrendszert és az oxidációs folyamatokat. Természetes 
vizekben cianid nincsen, vagy csak 0,1 mg/l alatti 
koncentrációban fordul elő. 

• Cianid tartalmú vizeket közvetlenül a képződésük helyén kell 
tisztítani a fokozott mérgezési veszély miatt, valamint  azért is, 
mert a 0,2 mg/l feletti koncentráció a biológiai tisztítást 
gátolja.  

• A megengedett cianidion koncentráció: 0,2 mg/l. 

Cianidok 



 

• A szennyvizek - a tisztán ipari szennyvizektől eltekintve - 
jó táptalajai a mikroorganizmusoknak, ezért számtalan 
fajtájuk található meg a szennyvizekben. 

• A mérnöki gyakorlatban az emberi szervezetre 
veszélyes mikroorganizmusokat vesszük csak 
számításba, mint szennyezőket. Ez 20-30 fertőző 
komponenst jelent csupán. Ezeket is igen nehéz volna a 
többi mellett kimutatni. Megállapították viszont, hogy a 
fertőző mikroorganizmusok emberi vagy állati ürülékkel 
kerülnek a szennyvízbe. Forrásuk: 

 - fekáliás szennyvíz, 

 - vágóhidak szennyvize, 

 - állati termék-feldolgozók szennyvize, 

 - vidéki állattartó-telepek túlfolyói. 

Mikrobiológiai szennyezők 



• Mivel a 20-30 féle fertőző kórokozó identifikálása, vagy 
jelen nem létének bizonyítása is nehézségekbe ütközik, 
az a gyakorlat alakult ki, hogy a fertőzöttség 
megállapítására a fekália jelenlétét vizsgálják, nem 
fertőző, de jól reprodukálható reakciót szolgáltató 
mikroorganizmus kitenyésztésével. 

• Alkalmazott indikátor-mikroorganizmusok: 

 - fekália koliform  -  ez a legtöbbet alkalmazott indikátor.  

 - fekáliás streptococcus  -  /1964 óta használják 
Európában és az USA-ban,/  

 - Clostridium perfingens  -   igen ellenálló, hő- és  
kiszáradás tűrő  

• (70 oC-on is megél), ezért az időnként előforduló, vagy 
távoli fertőzés kimutatására alkalmas. 

 

Mikrobiológiai szennyezők 



 
• A nitrogénformák és szennyezésük 

• Toxikus nehézfémek 

• Mikrobiológiai szennyezők 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


