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Vízminőség vizsgálatok I. 

 
88. Lecke 
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Vezetőképesség 
• A vezetőképesség meghatározását oldatba meríthető harang-

elektróddal, vagy átfolyásos rendszer elektród alkalmazásával 
végezzük. Ezekben a platina vagy egymással szembenálló 
lemezként, vagy gyűrűs elrendezésben van rögzítve. 

• Az elektrolitok vezetőképességének meghatározását 
konduktométerrel végezzük. A készülék működése az oldat 
ellenállásának mérésén alapszik. A közvetlenül vezetőképességet 

• kijelző műszerek kis frekvenciás, váltakozó áramú 
mérőberendezések, mert egyenáram hatására elektrokémiai 
folyamatok mehetnek végbe és az elektródok polarizálódnak. 

• A kijelzés megoldása analóg (skálás-mutatós), vagy digitális lehet. A 
készülékek általában rövid „melegedési id” után használhatók.   

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Vezetőképesség mérés folyamata 

• A műszer bekapcsolása után, amit jelzőlámpa fénye 
jelez, hagyjuk melegedni a készüléket (kb. 10 perc). 

• Az elektródot desztillált vízzel kell öblíteni, majd szárazra 
törölni puha szűrőpapírral.  

• Következik a műszer méréshatárának állítása, pl. mS 
tartományra! 

• A mérés során az elektródot a mérendő oldatba merítjük 
teljes borítást biztosítva a platina lemezek felett.   

• A platina lemezek között az oldat buborékmentes 
legyen! 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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pH mérés 

• A pH legpontosabb meghatározása potenciometriás módszerrel történik. A 
potenciometria az elektrolitoldatba merülő elektródok felületén kialakuló 
potenciálkülönbség mérésén alapuló elektroanalitikai módszer.  

• Mivel egy elektród potenciálját mindig csak egy másik elektródhoz viszonyítva 
lehet meghatározni, két elektróda között kialakuló feszültségkülönbség mérése a 
cél, ezért a mérő-elektródot egy referenciaelektróddal galvánelemmé kapcsolják 
össze. 

• Mérőelektródként kombinált üvegelektródot alkalmaznak, amely egybeépítve 
tartalmazza a mérő és összehasonlító elektródokat.  

• Az így épített galvánelem elektromotoros erejéből a pH kiszámítható, illetve a 
műszeren egy 14-es pH skálán kijelezhető.  

• Az oldat pH-ja és a mért potenciál-különbség linearitását előzetesen két ismert 
pH-jú pufferoldat segítségével állítjuk be (a pH-mérő illesztése). A módszer 
gyors, azonban ügyelni kell a pontosságra, mert kis mennyiségű hígítóvíz is 
jelentős hibát okoz.  

• A pH ezzel a módszerrel 0,01 egység pontossággal határozható meg. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Szulfátion meghatározása ivóvízből 
Az MSZ 12750/16-1988 szabvány alapján 

A módszer elve 

• A szulfátiont alkohol tartalmú közegben, ólom-nitrát mérőoldattal, 
csapadékképződés közben titráljuk. Az ólomionok feleslegét 
ditizonindikátorral jelezzük. 

Zavaró anyagok és kiküszöbölésük 

• A zavaró kationok kiküszöbölésére a vízmintát erősen savas, H-ciklusú 
kation-cserélő gyantaoszlopon engedjük át. A foszfátion 5 mg/l koncentráció 
felett zavar, és az egyéb anionok közül azok, amelyek ólomionnal 
csapadékot képeznek. 

A meghatározás menete 

• A vízmintából 120-150 cm3-t átfolyatunk az ioncserélő oszlopon. Az első 50-
100 cm3 elöntjük, és csak az ezután átfolyatott mintát használjuk a 
meghatározáshoz. A titráló edénybe 40 cm3 etil-alkoholt mérünk és annyi 
indikátort adunk hozzá, hogy az oldat színe halványzöld legyen. Az indikátor 
feloldódása után 20 cm3 ioncserélt vízmintát pipettázunk hozzá. Az oldat 
színe ekkor kékre változik. Ezután az oldatot ólom-nitrát mérőoldattal addig 
titráljuk, amíg a színe vöröses ibolya nem lesz. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Szulfátion meghatározása ivóvízből 

(folytatás) 
• Ha a mérőoldat fogyása 1 cm3-nél kisebb, a vizsgálatot nagyobb 

térfogatú ioncserélt majd bepárolt vízmintából megismételjük. 

• Ha a mérőoldat fogyása 5 cm3-nél nagyobb, a vizsgálatot célszer 10,0 
cm3 ioncserélt vízmintából megismételni, 30 cm3 etil-alkohol 
hozzáadásával. 

Az eredmény kiszámítása és megadása 

• A minta szulfátion koncentrációját a következő képlettel számítjuk mg/l-
ben: 

  

Ahol: 
a    az ólom-nitrát mérőoldat fogyása (cm3) 

f    az ólom-nitrát mérőoldat faktora 

960   a mérőoldat hatóértékéből adódó tényező (mg/l) 

V    a titráláshoz bemért vízminta térfogata (cm3) 

 

Az eredményt egész számra kerekítve adjuk meg. 
 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Kloridion meghatározása 

Az MSZ 448/15-82 szabvány alapján 
A módszer elve 

A vízben lévő kloridiont semleges vagy gyengén lúgos oldatban kálium-kromát indikátor 
jelenlétében ezüst-nitrát mérőoldattal titráljuk. 

A titrálás végét az ezüst-klorid teljes mennyiségének leválása után megjelenő vörösbarna 
szín ezüst-kromát csapadék jelzi. 

Zavaró anyagok és kiküszöbölésük 

Ha a víz pH-ja 6,5-nél kisebb nátrium-hidrogén-karbonát kis részletekben való 
adagolásával közömbösítjük. 9 felett salétromsavvak savanyítjuk, majd 
semlegesítjük. Kissé színes minták esetén kétszeres mennyiség kálium-kromát 
oldatot használunk. 

A meghatározás menete 

100,0 cm3 eredeti vízmintához 2,0 cm3 kálium-kromát oldatot adunk, majd a citromsárga 

szín oldatot ezüst-nitrát mérőoldattal az ezüst-kromát vörösbarna színének els 
megmaradó megjelenéséig titráljuk. 

200 mg/l-nél nagyobb kloridion koncentráció esetén a meghatározást hígításból kell 

elvégezni. 

A vizsgálattal azonos módon vakpróbát is készítünk úgy, hogy a vízminta helyett 
desztillált vizet mérünk be. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Kloridion meghatározása 

(folytatás) 

Az eredmény kiszámítása és megadása 

A kloridion koncentrációjának számítása: 

  

 

ahol_: 
a   a fogyott ezüst-nitrát mérőoldat térfogata (cm3) 

b   a vakpróbára fogyott ezüst-nitrát mérőoldat térfogata (cm3) 

f   az ezüst-nitrát mérőoldat faktora 

V   a meghatározáshoz felhasznált vízminta térfogata (cm3) 

1000 az 1 literre való átszámításból és a méroldat 1 cm3-e által mért 
kloridion mennyiségből adódó tényező (mg/l) 

 

Az eredményt egész számra kerekítve mg/l–ben adjuk meg. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Lúgosság meghatározása titrálással 

Az MSZ 448/11-86 szabvány alapján 
A módszer elve 

• Lúgosság: a vízben lév, savval reakcióba lép anyagok összege, amely a titrálás 
végpontjának pH értékétl függ. Értékét -egyérték ionra számolva- mmol/dm3-ben 
adjuk meg. 

• Fenolftaleinlúgosság (p-lúgosság): fenolftaleinindikátor alkalmazásával, vagy 
potenciometriás végpontjelzéssel- 8.3 pH értékig –megállapított lúgosság. 

• Összes vagy metilnarancs-lúgosság (m-lúgosság): metil-narancs- vagy 
keverékindikátor alkalmazásával, vagy potenciometriás végpontjelzéssel- 4.4 pH 
értékig- megállapított lúgosság. 

• A lúgosság definíciójából adódik, hogy a meghatározást indikátorok alkalmazásával 
vagy potenciometriás végpontjelzés mellett sav-bázis titrálással lehet elvégezni. 
Jelen gyakorlat során fenolftalein és metilnarancs indikátorok mellett fogjuk a 
vizsgálandó vízminta lúgosságát meghatározni. 

A meghatározás menete 

• 100 cm3 vízmintát titrálólombikba mérünk, hozzáadunk 2-3 csepp fenolftalein 
indikátort, majd ha rózsaszínvé vált az oldat, sósav méroldattal elszíntelenedésig 
titráljuk. Ha a vízminta a fenolftalein indikátor hozzáadása után színtelen marad, 
akkor a víznek p-lúgossága nincs. A p-lúgosság meghatározása után ugyanehhez a 
mintához 2 csepp metilnarancs indikátor oldatot adunk, és a sárga szín mintát 
átmeneti színre (vöröshagyma szín) titráljuk. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Lúgosság meghatározása titrálással 

(folytatás) 
A lúgosság kiszámítása 

p-lúgosság = A*f 

m-lúgosság = B*f 

Ahol: 

A titráláskor a fenolftalein elszíntelenedéséig fogyott sósav mérőoldat térfogata, 
cm3; 

B a metilnarancs színátcsapásáig fogyott sósav mérőoldat teljes térfogata, cm3; 

F a mérőoldat faktora. 

A lúgosság értékét egy tizedesjegyre kerekítve adjuk meg. 

A hidroxidion-, a karbonátion- és a hidrogén-karbonátion-tartalom 
kiszámítása 

• A számítás alapja, hogy a hidroxidion és a hidrogén-karbonátion egyidejűleg 
nincs a vízben. 

• Az ionok mennyiségének kiszámításában táblázat nyújt segítséget 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Az összes, a karbonát- és a nemkarbonát-

keménység meghatározása 

Az MSZ 448/21-86 szabvány alapján 
A módszer elve 

• A vízben lévő kalcium- és magnéziumionokat eriokrómfekete T indikátor 
jelenlétében, 9,5-10 pH tartományban komplexometriásan, közvetlenül 
titráljuk. 

• Összes keménység: a víz kalcium- és magnéziumion-koncentrációja 
kalcium-oxid egyenértékben kifejezve. 

• Karbonát-keménység (változó keménység): a vízben oldott kalcium- és 
magnéziumionnak hidrogén-karbonát- és karbonátionokhoz rendelhet 
része. 

• Nemkarbonát-keménység (állandó keménység): a vízben oldott kalcium- és 
magnéziumionnak a nem hidrogén-karbonát- és karbonátionokhoz, hanem 
egyéb anionikhoz (klorid, szulfát, nitrát…) rendelhet része. 

A meghatározás menete 

• 50,0 cm3 vízmintához kb. 0,2 g indikátort és 2,0 cm3 pufferoldatot adunk. A 
pufferoldat 

• hozzáadása után azonnal elkezdjük a titrálást EDTA mérőoldattal. A 
borvörös oldat 

• közvetlenül a végpont előtt ibolyáskék, majd a végpontban kék szín lesz. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Az összes, a karbonát- és a nemkarbonát-keménység 

meghatározása (folytatás) 

 Az eredmény kiszámítása 

 

Ahol: 

• cÖK a vízminta összes keménysége kalcium-oxidban kifejezve, CaO mg/l; 

 a  az EDTA mérőoldat fogyása, cm3; 

 f  az EDTA mérőoldat faktora; 

 20  az 1l-re való átszámításból és a mérőoldat 1cm3-e által mért CaO tömegéből 

adódó tényez, mg/cm3*l. 

Az eredményt egész számra kerekítve adjuk meg. 

A karbonát-keménységet a víz lúgosságából számoljuk: 

 

 

Ahol: 

• cKK a minta karbonát-keménysége kalcium-oxidban kifejezve, CaO mg/l; 

• b a víz lúgossága, mmol/l; 

• 28 a kalcium-oxidra való átszámításból adódó tényez. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Kalciumion meghatározása 
Az MSZ 448/3-85 szabvány alapján 

A módszer elve 
• A vízben lévő kalciumiont murexidindikátor jelenlétében, 12-13 pH tartományban 

komplexometriásan, közvetlenül titráljuk. 

 

A meghatározás menete 
• 50,0 cm3 vízmintához 0,1-0,2 g indikátorkeveréket adunk. Keverés közben hozzáadunk 2 cm3 

nátrium-hidroxid oldatot oly módon, hogy a NaOH oldat adagolásának ideje 5 másodpercnél ne 
legyen hosszabb. Ezután intenzív, erős keverés mellett titrálunk. A lazacvörös oldat színe a 
titrálás vége felé bíborvörös lesz, és a végpontban teljesen lila színűvé válik. 

 

Az eredmény számítása 
 

 

Ahol: 

 f  az EDTA mérőoldat faktora; 

 a  a z EDTA mérőoldat fogyása, cm3; 

 14,294 az 1l-re való átszámításból és a mérőoldat 1 cm3-e által mért Ca-ion mennyiségéből 
adódó tényező. 

Az eredményt 50 mg/l értékig egy tizedesjegyre, 50 mg/l felett egész számra kerekítve adjuk meg. 

http://cheminst.emk.nyme.hu/vizkemia/klasszikus.pdf 
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Szabványok és előírások az ivóvíz, szennyvizek, 

ipari vizek és élő vizek minőségére 

 

  

 

• ISO 6059Teljes keménység meghatározása (kalcium és magnézium) - Titrimetriás módszerek -
 EDTA mérőoldat alkalmazása 

• ISO 6058Kalcium meghatározása - Titrimetriás módszerek - EDTA mérőoldat alkalmazása 

• EN ISO 9963-1Az összes és az összetett lúgosság meghatározása - 1. rész 

• EN ISO 9963-2A karbonát lúgosság meghatározása - 2. rész 

• ISO 9297Klorid meghatározása - Titrálás ezüst-nitráttal és kromát indikátorral (Mohr-módszer) 

• ISO 7393-1A szabad és összes klórtartalom meghatározása - 1. rész: titrimetriás módszer N,N-
dietil-fenilén-1,4 diamin segítségével 

• ISO 7393-2A szabad és összes klórtartalom meghatározása - 2. rész: Kolorimetriás módszer N,N-
dietil-fenilén-1,4 diamin segítségével 

• ISO 15705Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása – Mikromódszer 

• ISO 6060Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása 

• ISO/CD 25814Oldott oxigén meghatározása - Elektrokémiai módszer oldott oxigén mérőcellával 

• ISO/DIS 7887A szín vizsgálata és meghatározás a 

• ISO 7027Zavarosság (turbiditás) meghatározásaISO 10359-1Fluorid meghatározása - 1. rész: 
Elektrokémiai módszer ISE segítségével (ivóvizekhez és kevéssé szennyezett vizekhez) 

• ISO 5664Ammónia meghatározása - Desztillációs és titrimetriás módszer 

• ISO 10523pH meghatározásaISO 27888Vezetőképesség meghatározása 

• ISO 11923A lebegő anyagok meghatározása üvegszálas szűrővel 



16 

Kérdések a leckéhez 

• Vezetőképesség és pH mérése 

• Szulfátion meghatározása ivóvízből  

• Az összes, a karbonát- és a nemkarbonát-keménység 

meghatározása 

 

 



17 

  

 Vízminőség vizsgálatok II. 
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A zavarosságmérés fogalma 

• A zavarosságmérés (turbidimetria) gondoskodik 
a folyadékfázisban lévő oldatlan anyagok, 
szuszpenziók koncentrációjának 
meghatározásáról.  

• A részecske koncentráció meghatározás 
használható a folyamatok megfigyelésére, 
optimalizálására, mint pl. biomassza, 
kristályosodás és szűrési eljárások, szennyvíz 
vizsgálatok. 
 
 http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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A mérés elvi sémája 

Kijelző Érzékelő 

90°-os szórt fény 

Fényforrás  

Emittált fény 

Minta 

http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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Alkalmazott módszerek 
Turbidiméterek 

Formazin oldatos kalibráció esetén a mért adatok 
mértékegysége FNUs – (Formazin Nephelometric Units). 
Nephelométer – egy olyan turbidiméter, melynél a mért 
szórt fény szöge 90°. 

 

A transzmittált fény esetén a mértékegység FAUs – 
(Formazine Attenuation Units). 

Az optoelektronikai módszer infravörös fényforrást 
igényel (engedélyezett módszer).  

Nephelometrikus mérési módszernél elegendő az un. 
fehér fényforrás is. 

 http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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Nephelometria (90°-os szórt fény)  

EN ISO 7027 szabvány szerinti mérési módszer 
• Tejszerű, zavaros vagy szilárd anyagot tartalmazó folyadékok 

mérésére használatos különböző vizek, italok vagy átlátszó 
ablaküveg esetén. 

• A lebegő anyag lehet sár, mészkő, élesztő vagy mikroorganizmus. 

• Mértékegység NTU – (Nephelometric Turbidity Unit) infravörös 
fényforrással 

 

Fényforrás: IR – LED (860 nm) 

Tartomány: 0.01 – 1100 NTU 

Felbontás: 0.01→ 0.01 – 9.99; 0.1→ 10 – 99.9; 

1 NTU 

y 

1→ 100 – 1100 Pontosság: a leolvasott érték ± 2 %-a 

Memória: 1000 adat tárolása 

Mintamennyiség: 12 ml 
http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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Nephelometria (90°-os szórt fény) 
Fehér fényforrással 

• Elv: Nephelometria (900-os szórt fény) 

• Tartomány: 0.01 – 1100 NTU 

• Felbontás: 0.01→ 0.01 – 100; 0.1→ 10 – 99 9; 1 

1100 NTU automata 

• EPA Standard 180.1 szabvány szerinti mérési 

módszer 

• 99.9; 1→ 100 – NTU, automatikus váltás 

• Pontosság: a leolvasott érték ± 2 %-a 

http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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Módszerek 
• Kétféle optikai zavarosság-mérést 

alkalmaznak. Az egyik a visszavert fényen, a 
másik a 90°-ban szórt fény mérésén alapszik.  

• Az első megoldás teljesen kompatibilis pl. a 
METTLER TOLEDO process távadókkal az 
üvegszálas optikai technológiának 
köszönhetően.  

• A második megoldás, pedig változatos 
megoldásokat eredményez az átfolyócellás 
mérések során direkt a csőrendszerekbe 
építve. 

http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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Alacsony és közepes zavarossági szint 

mérése 

 
• Az alacsonytól a közepes zavarosságmérésekhez az 

InPro8400 és InPro8600 sorozat előre/90° (oldal) szórt 

fény érzékelő szolgáltatják a legprecízebb eredményeket. 

Mindkét rendszer kamatoztatja a modern és 

felhasználóbarát transzmitter technológia előnyeit. 

http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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Közepes és magas zavarossági szint 

(visszavert fényen alapuló technológia) 

 
• Visszavert fény alapján működő szenzorai az 

üvegszálas optikai technológiával hatékonyan működnek 
az állandó és visszahúzható foglalatokkal együtt. 
Robusztus kivitelük miatt jól ellenállnak a mostoha 
körülményeknek, néhány típust nagy hőmérséklet 
kibírására fejlesztettek ki és ellenállóak az ismétlődő 
SIP/CIP folyamatokkal szemben is. 
  
A minta agresszivitásától függően alternatív anyag 
választható a szenzor anyagául. 

http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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Automatizált megoldások 
• Az automatikus fázis szeparáció érzékelés és a 

zavarosság vagy szín alapján történő termékazonosítás 
minimálisra csökkenti az anyag és víz pazarlást. Ezek a 
rendszerek széles körben elterjedtek a sörfőzdei és 
tejüzemi eszközökben termék/víz szeparáció, 
szín/zavarosság ellenőrzés, valamint a töltést megelőző 
termékazonosítás céljából. A termékazonosítás 
érdekében minden termékről egy „optikai ujjlenyomat” 
készül, és az a készülék beépített memóriájában kerül 
tárolásra. 

http://www.aquaterra.tamasistvan.hu/phocadownload/prezentac

iok/terepi%20muszerek%20vizminoseg%20ellenorzes.pdf 
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Kérdések a leckéhez 

• Alkalmazott módszerek 

• Nephelométerek 

• Alacsony és közepes zavarossági szint mérése 
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


