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Bár hazánkban messze 
nem várható a technológia 
tömeges elterjedése, a Víz-
mű Panoráma megpróbált 
utánanézni, mi a helyzet 
a központi vízlágyítással 
egy-két országban, és mi a 
helyzet hazánkban. 

Maga a szó, hogy egy 
víz kemény, teljesen elter-
jedt, minden háziasszony 
tudja, mit jelent. De miért 
kemény? Egy víz a kemény 
szó eredeti értelmében so-
ha sem lehet kemény. Leg-
feljebb összenyomhatatlan. 
Csak valószínűsíteni lehet, hogy a víznek a zsír-
savas szappannal való reakciójánál tapasztaltak 
utalnak a keménységre. Az úgynevezett kemény 
víz szappannal rosszul habzik, nehezen oldható 

„kalcium-magnézium szappan” képződik.

néhány szó az ivóvíz 
keménységéről[1]

Az ivóvíz keménységét a vízben oldott kal-
cium- és magnéziumionok okozzák. Megkü-
lönböztetünk állandó és változó (v. karbonát) 
keménységet. A változó keménységet a kal-
cium- és magnéziumionok azon mennyisége 
okozza, amely a vízben lévő hidrogén-karboná-
tok mennyiségével egyenértékű. 

Az állandó keménységet a kalcium- és mag-
néziumionok egyéb anionokhoz (klorid, szulfát, 
nitrát stb.) kötött része okozza. Összes kemény-
ség=változó keménység+állandó keménység.

Hazánkban a kemény sé get okozó ionok a 
szén  sav oldó hatására kü  lönböző ásványokból 
(mész  kőből, do lo mitokból) vagy a talajban leját-
szódó folyamatok révén kerül  nek a vízbe. 

A felszín alatti vizek egy része túl lágy (Alföl-
di rétegvizek), más része kemény, a karsztvizek 
pedig általában túl kemények.

A kemény víz a magas ásványi anyag tartal-
ma miatt kellemes, üdítő ízű, viszont vízkőkivá-
lásra hajlamos, ami számos kellemetlenséggel 
jár (mosásnál több mosószerre van szükség, 
az elektromos berendezések fűtőszálainak víz-
kövesedése miatt nagyobb az áramfogyasztás, 
foltosan száradnak az elmosogatott edények, 
durva tapintású lesz a kimosott ruha stb.).

A keménységet mg/l CaO-ban fejezik ki, de 
a fogyasztók körében elterjedtebb a német ke-
ménységi fok (nko) mértékegység használata. 
(1 német keménységi fokú az a víz, amelynek 1 
literében 10 mg CaO-dal egyenértékű kalcium- 
és magnézium só van.)

Magyarországon a 201/2001. (X.25.) Korm. 
rendelet a keménységet az indikátor paraméte-
rek közé sorolja.

Engedélyezett határérték:
min. 50 mg/l CaO
max. 350 mg/l CaO

A rendelet azért állapít meg minimum és 
maximum határértéket is, mert tartós fogyasz-
tás esetén a túl lágy- és a túl kemény víznek is 
lehetnek egészségkárosító hatásai. 

Ismert és bizonyított tény, hogy a kemény-
séget okozó ionoknak nélkülözhetetlen szere-
pük van a sejtek ionháztartásában, ugyanakkor 
a túl kemény víz fogyasztása növeli az érel me-
szesedés és a vesekőképződés kockázatát.

Feltételezik azt is, bár a megbetegedés me-
chanizmusa még nem teljesen tisztázott, hogy a 
túlzottan lágy víz fogyasztásának köze van egyes 
szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához.

Szervezetünknek más egyéb szempontból 
is szüksége van bizonyos mennyiségű, a ke-
ménységet okozó ion felvételére, de bizonyos 
keménységi fok felett feltételül ajánlott a víz 
lágyítása.

A vízlágyításnak számos egészségügyi, de 
talán még több energetikai, esztétikai, sőt köz-
vetve ökológiai és gazdasági előnye van:

• Meleg vizet előállító és szállító szerelvé-
nyek vízkövesedés lerakódásainak csök-
kentése, esetleg megszüntetése.

• Fenti eredménynek köszönhetően a mele-
gítő berendezések energia felhasználásá-
nak csökkenése.

• Csökken a háztartási mosószer, öblítőszer 
igény.

• Csökken a mosott textíliák kopása, tisz-
tább hatásúak a mosott ruhaneműk.

Központi vízlágyítás további előnyei:
• A vízellátó rendszerek ólom- és réztartal-

mának csökkenése.
• Kiküszöböli az egyedi vízlágyítás számos 

problémáját (egészségügyi kockázat, kar-
bantartási hibák miatti mikrobiológiai 
rom lások, e készülékek után már nincs víz-
minőség-ellenőrzés, a fajlagos beszerzési 
és üzemeltetési költség magasabb a köz-
ponti lágyítás vízdíjra eső költségénél stb.).

• Növeli az ivóvíz esztétikai és komfort ér-
zését.

• Kedvező környezetvédelmi hatás: a szenny-
víz összetétel javulása.

központi,
közmŰves
vízláGyítás?

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

Svájci testvérlapunk, a „Gas-Wasser- 
Abwasser” egy tavalyi száma (91 év 
után, 2012-ben már megváltozott névvel 
– Aqua&Gas – találjuk meg a könyvtá-
rakban) több cikket közöl a központi 
vízlágyítással kapcsolatban. Van olyan 
cikk, mely megkérdőjelezi a filozófia 
gazdaságosságát, de több cikk komoly 
fejlesztésekről, sikerrel alkalmazott tech-
nológiákról számol be. Hollandiában 
egész elképesztő a helyzet: az összes 
ivóvízkezelő kapacitás mintegy 50%-át 
lágyítják a szolgáltató vízművek.



7v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 3 / 1

központi (közműves) vízlágyítás
európa néhány országában

A központi vízlágyítással kapcsolatban 
megoszlanak a közép-európai vélemények. Ál-
talánosságban megállapítható, hogy azon or-
szágok, ahol szerencsés hidrogeológiai helyze-
tük miatt ritka a vízkezelés (Svájc, Ausztria) ott 
inkább az ellenzők vannak túlsúlyban. Ennek 
van érthető oka is: a lágyítás technológiai mű-
velet, speciális berendezéssel, spe-
ciális szakmai tudást igénylő mun-
kavállalókkal, elég nagy helyigényű. 
Ezek a feltételek általában nem 
okoznak problémát, ha a berende-
zést egy kezelőmű egyik új techno-
lógiai lépcsőjeként építik be.

Otto M. Wyss, a Chirst Aqua 
Rt. szakértője részletesen elem-
zi, miért nem javasolja a központi 
vízlágyítást[3]. Szerinte ma már tö-
kéletes egyedi vízlágyítók kapha-
tók, ezeket hozzá lehet illeszteni 
a fogyasztó igényeihez, amelyek 
nem mindig egyeznek meg egy 
közműves vízlágyítás mutatóival. 
Az ipari fogyasztók, fűtőtelepek szükség ese-
tén már régen beépítették egyedi lágyítójukat, 
így csak a lakossági fogyasztóknak jelentene 
hasznot ez az új szolgáltatás. Ez Svájcban csak a 
vízigény fele, de a háztartási alkalmazások leg-
jelentősebb elemei (locsolás, gépkocsi-mosás, 
toalettöblítés) sem igényelnek lágy vizet. Így 
becslése szerint rendkívül gazdaságtalan a köz-
ponti vízlágyítás.

Ausztriában és Svájcban tehát gyakorlati-
lag ismeretlen a központi vízlágyítás.

Van egy ország viszont, ahol megdöbbentő 
ismereteket kaphatunk ezen a téren. Egyrészt a 
felkészültségről, másrészt az elterjedtségről. Ez 
az ország Hollandia.

központi ivóvízlágyítás
Hollandiában

A központi vízlágyítást a késői 1970-s évek-
től sikeresen alkalmazzák a holland vízművek. 
Az eljárást a vízkezelő folyamatok egyikének 
nevezik. Célja a víz összetételének optimalizá-
lása, az ólomtól és a réztől való megszabadítása, 
valamint a túlzott lerakódások megakadályozá-
sa. A 20 éves tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
központosított lágyítás nemcsak az egészségre 
és az ökológiára gyakorol pozitív hatást, hanem 
gazdasági előnyei is vannak. Ezen kívül a csök-
kenő lerakódási lehetőséggel a felhasználók 
komfortérzését is növeli. 

Egy kutató és két nagy vízmű (Waternet és 
Brabant Water) szakembere számol be a vízlá-
gyítás holland történetéről[4].

Az 1970-s évek végétől kezdődik Hollan-
diában az ivóvíz központi lágyításának törté-
nete. Mielőtt a lágyítást nem fogadták el teljes 
mértékben, számos bizonyító és intenzív ku-
tató munkálatokat végeztek el a vízlágyítási 
technika tökéletesítése területén. Azóta azon-
ban nagyon gyorsan nőtt a rendelkezésre álló 
lágyítási kapacitás (1. ábra). Mára majdnem az 
összes ivóvizet optimális minőségre kezelik, 

így megakadályozásra került a korrózió és a 
túlzott kalcium-karbonát lerakódás. Az ivóvíz-
kezelő-kapacitás körülbelül 50%-át lágyítják a 
kívánt vízminőség biztosítása érdekében.

A három legnagyobb vízmű vízlágyítási 
szolgáltatása:

Waternet
A Waternet (egykori Amsterdami Vízmű) 

termeli a vizet Amsterdam és környéke számá-
ra. A teljes beépített kapacitás 101 millió m3 (az 
éves víztermelés kb. 90 millió m3).

A Rajna, valamint a Bethune polder be-
szivárgó vize (mindkettő felszíni víz) a kezelt 
nyersvíz fő forrásai. A kezelés két termelőtele-
pen bonyolódik: a Leiduin (70 millió m3/év) és 
a Weesperkarsel (31 millió m3/év) vízművekben. 
Mindkét telepen 1987 óta központi vízlágyítás 
is folyik.

Viters
A Viters, Hollandia legnagyobb vízműve 

több mint 4 millió fogyasztónak szállít vizet Fri-
esland, Gelderland és Overijssel tartományok-
ban. A 85 vízkezelő telepen évente 260 millió 
m3 szállítására van mód a talajvízforrásokból. 
Vízlágyítással 24 kezelőtelepen foglalkoznak. 
13 használ örvényágyas vízlágyítást (76 millió 
m3/év összes termelés) és 10 helyen nanoszű-
rést alkalmaznak. A teljes, membránszűrésre 
alapozó kapacitás 23 millió m3/év. A nanoszű-
rést akkor alkalmazzák, ha a víz keménységét 
együtt kell csökkenteni elszíneződéssel, szul-

fáttal vagy szerves mikroanyagokkal. Az egyik 
kezelőműben fordított ozmózissal harcolnak a 
víz keménysége, a szulfát és a szerves mikro-
szennyezők ellen. A teljes vízlágyító kapacitás 
100 millió m3/év, tehát a Vitens vízmű teljes 
éves termelésének mintegy 38%-a. 

Brabant Vízmű
A Brabant Water vízmű Hollandia déli ré-

szén évente 180 millió m3 ivóvizet termel. E mel-
lett évente 10 millió m3 ipari vizet is szállít. Az 
ipari víz fő forrása a Maas folyó (ez a Rajna egyik 
ága az óceán előtt – a szerkesztő). Mai nap 34 
termelőtelep szállít ivóvizet talajvízforrásokból. 
Ebből négy alkalmaz örvényágyas vízlágyítást 
(35 millió m3/év). A legújabb berendezést (9 
millió m3/év) 2005-ben Nulandban helyezték 
üzembe. Ehhez még összesen 21 millió €-t ru-
háztak be további négy helyen a központi vízlá-
gyítás kiépítése céljából (25 millió m3/év). 

Pár szó a költségekről
A központi vízlágyítás alkalmazása – érthe-

tően – közvetlenül emeli az ivóvízköltségeket. 
Ezzel szemben a felhasználóknál kevesebb lesz 
a meleg vizes mosógépek karbantartási költsé-
ge és kevesebb mosószert kell adagolni. Ezeket 
a megtakarításokat figyelembe véve a holland 
szakemberek kijelentik, hogy az ivóvízköltségek 
növekedése kiegyenlítődik. Általában kijelent-
hető, hogy a közösség költségei a központi víz-
lágyítás bevezetésével lényegesen csökkennek. 
Ez különösen vonatkozik a már említett esetek-
re, ahol a vízlágyító már üzemelő, más célokból 
épített vízkezelőtelep kiegészítéseként épül. 
Hollandiában szinte mindig ez a helyzet. Hollan-
diában kétfajta vízlágyító eljárást alkalmaznak.

Örvényágyas lágyítás
Hollandiában a vízlágyítást legtöbb eset-

ben örvényágyas lágyítókkal oldják meg. 
Ha a lágyításhoz meszet alkalmaznak, a víz 

bikarbonát tartalma is csökken. Minden mol 
kalcium két mol bikarbonátot távolít el. Ha 
nátriumhidroxid az eltávolító szer, úgy csak egy 
mol bikarbonát csökkenés jut minden kalcium 
molra, miközben a vízhez egy mol nátrium-
mennyiség adódik.

A kalcium-karbonát az örvényágyban ta-
lálható homok felületén kristályosodik ki. A 
homokszemcsék addig nőnek összességükben, 
ameddig el nem érik a körülbelül 1 mm méretet. 
Ezeket a pelleteket rendszeres időközönként az 
örvényágyból kiszedik és új homokszemcsére 
cserélik.

Különböző kialakítású reaktorok vannak. A 
különbségek többnyire a fenék alakjában (la-
pos fenék, kúpalakú fenék), a reaktor betáplá-

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

1. ábra
A halmozott vízlágyító kapacitás alakulása Hollandiában
(a kék négyszögek nanoszűrésű telepek)

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

h
a

lm
o

z
o

t
t

 v
íz

lá
g

y
ít

ó
k

a
pa

c
it

á
s

 (
m

3
/h

)

Nanoszűrés Örvényágyas vízlágyítás

é v e k



8 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 3 / 1

lásában (fúvókák, tangenciális összetevők) és a 
lúgadagoló megoldásokban (fúvókák, lándzsa 
alakú beadagoló, adagoló csillag) vannak. A 2. 
ábrán egy Amsterdam típusú lapos fenekű re-
aktor sémája látható.

Annak ellenére, hogy a reaktorok fejlesztésé-
vel kapcsolatban nagyon sok a tapasztalat, a fo-
lyamatot még ma is tovább vizsgálják, kutatják. 
Ezzel kapcsolatban fontos téma az örvényágy 
szabályozása és a folyamat automatizálása.

Nanoszűrés
A nanoszűrés egy, a membránszűrésre 

ala pozott eljárás. A keménység megszünteté   
sére különösen alkalmas, mert a kalciumot 
és a magnéziumot szinte teljesen eltávolítja. 
Hatásosan elválasztásra kerülnek továbbá a 
szulfátok és a szerves anyagok (színeződéseket 
okozhatnak). Amennyiben a szerves mikro-
szennyeződéseket is teljesen el kell távolítani, 
úgy a még nagyobb elválasztó képességű for-
dított ozmózis ajánlandó.

A Vitens vízmű nanoszűrést alkalmaz ana-
erob talajvízjelle gű nyersvízéhez. (3. ábra) A 

szűr leményt, melynek kis ke-
ménysé ge még van, át leve-
gőz  tetik, és ke zeletlen víz zel 
keverik. A keverési arányt a be-
állítandó keménység értékhez 
illesztik. Ezután egy gyors ho-
mokszűréses utókezelés követ-
kezik a vas és az ammóniák el-
távolítása céljából. Befejezésül az optimális 
vízösszetétel kialakítása céljából a pH érték 
beállítása van még hátra.

A nanoszűrésnél a kinyerési arány 80-
90%. A nehezen oldható sók okozta lerakó-
dásoknak a megakadályozása céljából ada-
lék anyagot juttatnak a vízhez (antiscalant). 
Ez azt jelenti, hogy a kitermelt víznek 10-
20%-át, mint egy membránkoncentrátumot 
valamilyen helyi felszíni vízbe el kell vezetni.

 
Réz és ólom

A holland filozófia szerint a központi vízlá-
gyítás technológiája bevezetésének egyik leg-
főbb oka az ólom- és a rézoldatoknak a hatása 
az egészségre és a környezetre. Az 1970 és 80-
as évek kutatási vizsgálatai alapján ajánlásokat 
adtak az ivóvíz optimális összetételére. Meg 
kellett szabadítani az ellátórendszereket az 
ólomtól és a réztől, ezzel együtt a háztartáso-
kon belül minimalizálni kellett ennek a két fém-
nek a jelenlétét, csökkenteni kellett az azbeszt-
cement és a fémcsövek korrózióérzékenységét, 
és mindent el kellet követni a lerakódásokkal 
szemben. Ezek az ajánlások erősen függnek 
a szervetlen vízminőség paramétereitől, úgy 
mint a savasság (pH), vagy a szervetlen szén 
koncentrációja.

A vízlágyításnak – az ólom és a réz (valamint 
más nehézfémek, mint pl. a nikkel) egészségre 
való nagy befolyása miatt is – nagy jelentősége 
van, csökkenti a vízben ezeket az alkotó elemeket.

Az örvényáram alapú vízlágyítás beveze-
tése Nulandban (Brabant vízmű), 2005-ben azt 
eredményezte, hogy a réztartalmat 2,3 mg/l ér-
tékről 1,8 mg/l nagyságra lehetett csökkenteni. 
Ez lényegében azt jelentette, hogy a környezet-
be jutó teljes rézterhelés 30%-al csökkenthető. 
Ez az éves 9 millió m3 nagyságú termelésnél 4,5 
millió tonnát jelent.

A Rodenmors vízkezelő műnél (Vitens), a 
nanoszűrés bevezetése után a réz oldhatósága 
majdnem harmadával csökkent. Az ólom és a 
réz oldhatóságának csökkentésének eredmé-
nyeképpen a fogyasztói csapokon ezen fémek 
mért koncentrációja nagyon lecsökkent. 

Bármilyen furcsa, de vannak Európában 
olyan megoldások, ahol a vízlágyítást a nyers-
víz jellegű felszíni vízben oldják meg. Öllös 
Géza számol be egy holland esetről[2]. Rotter-

dam vízellátását a Biesbosch természetvédelmi 
területen épült felszíni vízmű látja el. A vízmű 
nyersvize keresztülfolyik a Petrusplaat tározó ta-
von. A lágyításhoz a tározó vizébe a beömlésnél 
sűrített levegő segítségével meszet adagolnak.

A kicsapott nátrium és kalciumvegyületek 
a tározó fenekén ülepednek le évi 3-4 cm vas-
tagsággal.

központi vízlágyítás
németországban

Bár a közműves vízlágyítás messze nem 
olyan elterjedt, mint Hollandiában, néhány víz-
mű Németországban is üzemeltet vízlágyítót. 
Nem szégyellik elismerni, hogy a hollandok a 
szakma nagy mesterei, ugyanakkor állandóan 
fejlesztik a technológiát, főleg a kisebb lépté-
kek irányában. Cikkünk két, az elmúlt években 
üzembe helyezett berendezést mutat be.

A „Rastatti eljárás” 
az Ottersdorf vízműben

Rastatt város Ottersdorf nevű vízművében 
2011 tavaszán egy nagyteljesítményű központi 
vízlágyító berendezést helyeztek üzembe. Elő-
ször építettek be harang alakú fúvókás feneket 
egy mésztejadagolással működő gyors dekar-
bonizáló reaktorba. Ezt a speciális technikát 

„Rastatti eljárás”-nak is nevezik[5]. 
A víztermelő telepet 1977-ben helyezték 

üzembe. A három kútból érkező talajvíz hid-
rogeológiai okokból enyhe vas-mangán tartal-
mú és szinte oxigénmentes. Az említett eleme-
ket vízkezeléssel távolítják el. A nyersvizet első 
lépcsőként egy oxidátorban levegővel keverik. 
A levegő oxigénje nehezen oldódó vas- és 
mangánvegyületeket hoz létre, melyeket 6 db 
homok gyorsszűrőben elválasztanak a víztől. A 
szűrést követő két, tisztavíz medencéből há-
lózati szivattyúk emelik az ivóvizet az elosztó 
rendszerbe, ami minden mesterséges adalék 
vagy klór hozzáadása nélkül kerül a hálózatba. 
Tehát egy meglevő vízkezelő művet egészítet-
tek ki lágyító lépcsővel.

A holland kutatóintézetekkel és vízművek-
kel való szoros együttműködés eredményeként 
egy német mérnökiroda továbbfejlesztette a 
hagyományos eljárást. Ezeknek a műszaki il-
lesztő- illetve jobbító lépéseknek nagy részére 
azért volt szükség, mert ennek a reaktortech-

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

2. ábra
Egy pelletlágyító sémája az örvényággyal és a lapos 
kialakítású fenékkel

3. ábra
A Rodenmors vízmű (Vitens) nanoszűréses 
berendezése

4. ábra
A Petrusplaat tározó vízlágyításának elvi ábrája [2]

Tartózkodási idő 3,5–4 hét
Tisztító
telepre

kb.
20 000 m3/h

Befolyás Elfolyás

Ca (OH)2 (vagy NaOH)

CaCO3

pH korrekció
H2SO4 (/NaOH)
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nikának az uralkodó eljárás-technikai mérete-
zése külföldön (Hollandiában), az ott szokásos, 
hatalmas központi vízellátórendszerekhez volt 
kialakítva. Az ottani ellátó struktúrák – orszá-
gosan kevés, de nagyméretű, központi vízellá-
tó-szolgáltatók – nagytelep-technika kifejlesz-
téséhez vezettek: automatizáltan és lehetőleg 
megszakítás nélkül üzemeltethetők lényege-
sen gazdaságosabban. Tekintettel arra, hogy 
Németországban az ellátási struktúra gyakran 
kisebb szolgáltatókra alapul, nem annyira fon-
tos a folyamatos kezelési üzemeltetés. Az előb-
bi technológia alkalmazása, terv szinten való 
átvitele a németnyelvű térségre hidraulikai 
lengésekhez, tartós termelési megszakítások-
hoz vezetnének, ami a kezelési technika terve-
zését nagyon megnehezíti.

Ezen technológia műszaki illesztésének az 
egyik legnagyobb kihívása az volt, miként le-
het lehetővé tenni az ilyen reaktorok teljesen 
automatizált, részben „stop and go” üzemét. A 
növekvő költségtudatosság (a villamos ener-
gia és a rendelkezésre álló vízkincsek terén) és 
különösen a kezelőszemélyzet stressze miatt a 
vízművek vízlágyító folyamata mérés-, irányító 
és szabályozástechnikájának teljes automatizá-
lásához vezettek.

Nátronlúg alkalmazásával és egy speciáli-
san erre a célra kifejlesztett nátronlúgkamrák-
ból és szintén speciális kombifúvókákkal ellá-
tott fúvókafenék alkalmazásával nagyüzemi 
méretben is meg lehetett valósítani a teljesen 
automatizált, minimális munkaerő szükségletű 

„stop and go” üzemet. Ennek az eljárástechni-
kának és különösen a hozzá kifejlesztett EMSR 
(mérő-, vezérlő- és szabályzó) technikának 
mész tej alkalmazásával összekötött közvet-
len átvihetősége ez idáig nem volt megoldva. 
Nem volt kivitelezhető a lágyító reaktorban 
a pellet örvényágy és a kemény nyersvíz be-
táplálási régiójának közbeeső fenékkel való 
elválasztása, a mésztej adagolása mellett. Köz-
tudott, hogy a rendszerint 5-10 súlyszázalékos 

mésztej-szuszpenzió nem csak előállításában 
problematikus és kezelést igénylő, hanem a re-
aktorrendszerbe történő beadagolása is újabb 
technikai nehézségekkel jár.

A nagy, központi vízlágyító meglévő tervei 
és azok módosításának segítségével, sikeres pi-
lot eljárás és a kísérletek kiértékelésének nagy 
méretre való átarányosítása után az Ottersdorf 
vízműben építettek be először lágyító reaktor-
ba harang alakú fúvókás feneket mésztejada-
golással együtt (5. ábra).

A berendezés két párhuzamosan üzemelő, 
egyenként 150 m3/h áteresztő képességű ör-
vényágyas reaktorból áll. A bypass nyersvíz be-
keverésével így évente mintegy 2 800 000 m3 
termelhető. Kiindulva egy kereken 20 német 
keménységű (35,5 francia keménységű) nyers-
vízből, kb. 10 összes német keménységű ivóvíz 
nyerhető.

A Bayerische Rieswasser-
versorgung vízlágyítója

A 125 000 lakost ellátó regionális rendszer 
kútjainak vize évtizedek alatt egyre kemé-
nyebb lett, az ezredforduló után már elérte a 21 
német keménységi fokot. 

A vizet ez idáig nem kellett kezelni. 2008-
ban kezdték meg a lágyító építését, 2010-ben 
helyezték üzembe. A berendezés 2 db 12 méter 
magas, egyenként 12 tonna súlyú reaktortar-
tályból áll.

Az évente 7 millió m3-t kitevő vízáramot 
két egyenlő részre osztják, gazdasági okokból 
csak az egyik ágat lágyítják, utána a kétfajta ke-
ménységű vizet ismét összekeverik. A technoló-
giát Gutknecht és Walter ismerteti[6].

A lágyítandó részáram először fizikai sav-
talanításon esik át, ahol oxigénben dúsul. Utá-
na alulról belép a 12 méter magas reaktorba, 
melybe ütemesen apró homokszemcséket 
adagolnak. Ezekre telepedik rá a kicsapódott 
mész. Ennek elősegítéséhez a belépéskor bá-
zikus anyagot – itt mészkőből nyert mésztejet 

– kevernek a vízhez. A mésztejet egy különleges 
berendezéssel égetett mészből a helyszínen 
állítják elő. A rárakódott mésszel elnehezült ho-
mokszemcséket – ezeket mészpelletnek neve-
zik – rendszeres időközönként eltávolítják. Egy 
mérlegen van az egész reaktor, és bizonyos súly 
elérésekor (ez 110 tonna összsúlyt jelent) 3–5 
tonna pelletet kiemelnek, amit homokszem-
csékkel pótolnak. (6. ábra)

A pelletet a mezőgazdaság hasznosítja, a 
lágyított vizet pedig összekeverik a másik vízá-
rammal, majd nyitott, többrétegű gyorsszűrők-
re vezetik a reaktorból kijutó zavarosságot keltő 
anyagok (pl. reakcióba nem lépett kalcium-kar-
bonát) eltávolítása céljából. A tisztavíz meden-
cébe kerülő ivóvíz kb. 13 német keménységű.

közműves vízlágyítás
magyarországon

Magyarországon a közműves vízkezelési 
technológiák közül a vízlágyítás a legritkább. 
Ez kissé ellentmond annak, hogy ugyanak-
kor az egyedi vízlágyításnak mind a lakossági, 
mind az intézményi, mind az ipari fogyasztók-
nál több évtizedes múltja van. Nagyon kiterjedt 
keresés után is csak egy vízművel kapcsolatban 
szereztünk tudomást „klasszikus” ivóvízlágyító 
tevékenységről. 

A Dejtári üzem vízlágyító
berendezése

A Duna Menti Regionális Vízmű Nógrádi 
Üzemigazgatósága a Dejtári vízbázisra telepí-
tett – akkor még önálló regionális vízműként 

– egy vízlágyító berendezést. Az Üzemigazga-
tóság 18 településén a DMRV Zrt. parti szűrésű 
kútjai szolgáltatják a 130-160 mg/l CaO (13–16 
nk0) tartalmú ivóvizet, ugyanakkor a többi te-
lepülés a Dejtári vízbázisról 300–350 mg/l CaO 
keménységű vizet kapott.

Az ellátott települések közötti vízminőség- 
különbség csökkentése érdekében a Dejtári 
víztisztító technológiáját (savtalanítás, vas- és 

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

5. ábra
A reaktor nyersvíz kamrája a harangfúvókás 
fenékkel

6. ábra
A reaktorból kikerülő mészpelletek

7. ábra
A vízlágyító reaktor képe a Dejtári vízműben
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mangántalanítás) kiegészítették egy újabb 
lépcsővel a savtalanítás után. A holland gyárt-
mányú CRYSTALACTOR fantázia nevű berende-
zés (7. ábra) 210–220 mg/l-re csökkenti a CaO 
tartalmat[7].

Néhány információ a berendezéssel
kapcsolatban:

•	örvényágyas technológia, homok ággyal;
•	a lágyító kapacitása: 320 m3/h;
•	a felhasznált homok mennyisége évi 12–

16 tonna (3-4 naponta 100 liter);
•	a kicsapatáshoz szükséges NaOH szükség-

let: napi mennyiség 49%-os koncentráció-
val átlagosan 425 liter;

•	a keletkező pellet (CaCO3 kristály), mint a 
technológia eltávolítandó mellékterméke 
éves szinten 130 m3;

•	az üzemeltetés nagy odafigyelést, sok ma-
nuális munkát kíván;

•	az évi karbantartáshoz való leálláskor, fő-
leg az ipari fogyasztókkal egyeztetni kell a 
vízminőség változtatását;

•	a technológia hibátlanul működik.

Következtetés: ennyire kemény víznél min-
denképpen hasznos volt a központi vízlágyítás 
bevezetése, kihasználva a vízkezelő mű által 
nyújtott infrastruktúrát, és az üzemeltetőknek 
a vízkezelésben való jártasságát.

az ivóvíz keménységével
kapcsolatos más megoldás 
magyarországon

A központi vízlágyítás az úttörő dejtári 
példa ellenére valószínűleg nem fog holland 
utat követni a közeljövőben Magyarországon. 
Költséges a beruházása is, az üzemeltetése is, 
és van egy egyszerűbb – még ha szerényebb 
végeredményű – megoldás. Ennek lényege: 
úgy beavatkozni a termelt vízáramba, hogy a 
vízben levő kalcium- és magnéziumsók oldat-
ban maradjanak, ne váljanak ki, ne rakódjanak 
le. A vízkőképződés alapvetően a víz változó 
keménységétől, azaz a vízben oldott Ca és Mg 
ionok hidrogén-karbonátjaitól illetve ezek sta-
bilitásától függ. A vízkőkiválás akkor követke-
zik be, amikor a mész-szénsav egyensúly meg-
bomlik, vagyis a vízben oldott szabad szénsav 
az egyensúlyi koncentráció alá csökken. Ezt 
kiválthatja a víz melegítése, párolgása, por-
lasztása és gáztalanítása. Legsúlyosabb követ-
kezmény a melegítő rendszerek hőátadási ha-
tásfokának drasztikus csökkenése. Már egy 0,2 
mm-s lerakódás is 84%-ra csökkenti a hatásfo-
kot, de 20 mm esetén gyakorlatilag megszűnik 
a hőátadás.

Hazánkban az összes vízkőkiválás csökken-

tésével foglalkozó vízmű tudomásunk szerint a 
polifoszfát adagolást választotta megoldásul. 
Az ÁNTSZ helyi szervezetei az OKI alkalmazási 
engedélye alapján mindenhol engedélyezték e 
szer adagolását. 

A polifoszfátos adagolás jellemzői [1]:
•	Nem változtatja meg jelentős mértékben 

a víz összetételét.
•	A víz kellemes, üdítő ízét okozó ionok a 

vízben maradnak.
•	Magas hőmérsékleten is hatásos (~70-

80°C-ig). (70°C fölött előfordulhat vízkő-
kiválás, de a kivált vízkő laza szerkezetű, 
nem rakódik le.)

•	Stabilizálja a vas- és a mangánionokat is.
•	Vékony védőréteg kialakításával korrózió-

védelmet biztosít.
•	Idővel visszaoldja a meglévő vízkő lerakó-

dásokat is.
•	Alacsony beruházási költség mellett, kis 

ráfordítással, egyszerűen üzemeltethető.

A hazai alkalmazások története
1. Magyarországon először a mai FEJÉRVÍZ Zrt. 

ellátási területén alkalmazták a polifoszfátos 
vízkőkiválás elleni eljárást. 1982-ben először 
Székesfehérvár kapott polifoszfáttal kezelt 
ivóvizet, azóta 43 településre terjesztették ki a 
technológiát. A karsztvíz német keménysége 
20-32 fok között változik. A fogyasztók egyér-
telműen pozitívan fogadták az intézkedést.

2. 1993-ban indította el a polifoszfát adagolást a 
Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 5 mg/l ada-
golással kezdték, majd a mérési eredmények 
ismeretében 3 mg/l folyamatos adagolási ér-
ték alakult ki, amit a mai napig alkalmaznak. A 
berendezés egy 1 m3 térfogatú bekeverő tar-
tályból (töménység 50 g/l), egy 2 m3-es ada-
goló tartályból és egy adagoló szivattyúegy-
ségből áll. Az adagolás közvetlenül a hálózati 
szivattyúk után, a városi ellátó induló szaka-
szán injektorokon keresztül történik.

3. A kedvező Fejér megyei tapasztalatok alapján, 
az ottani kollégák segítségével a NYÍRSÉG VÍZ 
Zrt. 2010-ben a Tiszadadát ellátó három, mély-
fúrású kút által termelt, mintegy 230 m3/nap 
mennyiségi vízhez kezdett polifoszfátot ada-
golni. A víz összes keménysége meghaladta 
a 150 CaO mg/l értéket. Adagolt mennyiség 
3-3,5 mg/l. A technológiai lépcsők megegyez-
nek a szekszárdival. Az üzemeltetők vízmi-
nőség ellenőrzéssel foglalkozó részlegének 
érdekes véleménye[1]: A foszfát adagolás be-
vezetése óta a helyi üzemeltetők valószínű-
leg az egyéb technológiai lépcsőkre (vas- és 
mangántalanítás, fertőtlenítés) is jobban oda-
figyelnek, mert a kifogásolt vizsgálatok aránya 

két év alatt 2,6-ról 0,5-0,8%-ra csökkent.
 Szilágyiné Puskás Erzsébet részletesen beszá-

mol a bevezetés történetéről, és a bevezetés 
utáni fogyasztói elégedettségről.

4. Az előbbi kedvező eredmények alapján a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2012 májusában Tiszalökön 
is elindította a foszfátos ivóvízkezelést. A víz 
keménysége ~180 CaO mg/l, és az előzetes 
laboratóriumi vizsgálatok alapján kevésbé 
hajlamos a vízkőkiválásra, mint a tiszadadai. 
A technológiai sor ugyanaz, csak a méretek 
nagyobbak.

Befejezés
A központi ivóvízlágyítással kapcsolatban 

nincs egységes álláspont Európában. Hollandia 
egyértelműen támogatja az eljárás bevezeté-
sét. Az ország szinte minden nagyobb vízműve 
vízkezelésre kényszerül, így egy újabb techno-
lógiai lépcső bevezetése nem túl költséges és 
közel áll az üzemeltetők filozófiájához. A ma-
gas bérszínvonal, az ország gazdasági helyzete 
anyagi szempontból (pl. esetleges vízdíjemelés) 
sem jelent különösebb akadályt. Svájc, Ausztria, 
Fran ciaország egyértelműen gazdaságtalannak 
tartja a bevezetést, Németországban egyes víz-
művek alkalmazzák és valószínűleg újabb beve-
zetések is lesznek, de hollandszerű elterjedés 
biztosan nem lesz.

Magyarországon a dejtári bátor megoldás 
ellenére nem valószínű, hogy sok követő lesz. 
Ugyanakkor a vízkőkiválás elleni megoldások 
a kedvező tapasztalatok alapján egészen biz-
tosan terjedni fognak azon ivóvízrendszereknél, 
ahol a víz keménysége ezt megköveteli. Ma a 
polifoszfát adagolása látszik a leggazdaságo-
sabban bevezethető és jól bevált megoldásnak.
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