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Az üzemeltetési érdekérvényesítéshez (mind a kivitelező, mind a tulajdo-
nos felé) jól megalapozott ismeretanyag és megfelelő szakmai kompeten-
cia szükséges. Kutatásunk célja ezért a megfelelő módszertan és útmutató 
kidolgozása volt, amely egyrészt támpontot ad arra vonatkozóan, hogy a 
törésponti technológiát alkalmazó telepeknek milyen műszaki elvárások-
nak kell megfelelniük, továbbá amelynek alkalmazásával megtörténhet a 
technológiák üzemi szintű optimalizálása.

az esettanulmány-területek bemutatása
A kutatás során négy, törésponti technológiát alkalmazó esettanul-
mány-területen hajtottunk végre vizsgálatokat. A vizsgálatok két részből 
álltak: szakaszos üzemű (poharas) kísérletekből a klórdózis és klórkontakt-
idő optimalizálására, valamint üzemi szintű vizsgálatokból a technológiák 
működésének értékelésére. A kísérletek módszertani ismertetése előtt rö-
viden bemutatjuk a négy vízkezelő üzemet (1. táblázat).

Az első esettanulmány-területen a nyers víz ammónium-, vas- és man-
gántartalma határérték körüli. A kezelendő kútvízben található redukált, 
oldott állapotú vas és mangán csapadékba vitele, illetve az ammónium 
eltávolítása érdekében NaOCl-oldat adagolására kerül sor, majd a víz 2 db 
kvarchomoktöltetű szűrőre, ezután pedig 2 db GAC-töltetre kerül. Az utó-
fertőtlenítést NaOCl adagolásával oldják meg, a víz végül térszíni tározó-
ba kerül.

A második, harmadik és negyedik esettanulmány-területen a nyers víz 
ammóniumion-tartalma lényegesen a határérték felett van. Ezeken a terü-
leteken nyersvíz-medence áll rendelkezésre, ezt követően a technológiák 
hasonló kialakításúak, mint az első területen. Az első lépés a törésponti 
klórdózisnak megfelelő mennyiségű NaOCl adagolása, ezt követően kon-
takttartályba, majd 1 db homokszűrőre és ezután 1 db GAC-adszorberre 
vezetik a vizet. A negyedik esettanulmány-területen kontakttartály nem 
áll rendelkezésre. Mind a négy vízműben online klórmérésre kerül sor a 
homokszűrést követően, valamint a hálózatba táplált vízben.

módszertan
Az alkalmazott mérések módszertana
Az ammóniumion, a szabad és összes aktív klór koncentrációinak meg-
határozása fotometriás módszerrel történt az MSZ ISO 7150-1:1992, va-
lamint az MSZ 448-25:1981 szabványok alapján. Az aktív klór mennyisé-
gének meghatározásához a DPD-s fotometriás módszert alkalmaztuk. A 
trihalo-metán (THM) koncentrációinak meghatározása MSZ 1484-5:1998 
7.3 szakasz szerinti módszerrel történt, az adszorbeálható szerves halogé-
nek (AOX) meghatározására az MSZ EN ISO 9562:2005 szabványnak meg-
felelően került sor.

A szakaszos üzemű (poharas) kísérletek módszertana
Vizsgálataink első részében szakaszos üzemű (poharas) kísérleteket haj-
tottunk végre, melyek célja az optimális klórdózis és kontaktidő megha-
tározása volt. 

A törésponti technológiák esetében a klórdózist és a kontaktidőt 
sokszor egymástól függetlenül kezelik, ugyanakkor ezek egymással 
szorosan összefüggő fogalmak. Egy adott mértékű ammóniumeltá-
volítási hatásfok elérhető kisebb (az elméleti klórigényt meghaladó) 
klórdózissal és nagyobb kontaktidővel, ugyanakkor a kívánt mértékű 
ammóniumeltávolítás elérhető úgy is, hogy a klórdózist növeljük, és a 
kontaktidőt csökkentjük. A két fogalom tehát egymástól függetlenül 
nem értelmezhető. Vizsgálataink során ezért első lépésben rögzített 
kontaktidőt  (30 perc) alkalmaztunk, és az adagolt klór mennyiségét nö-
veltük, míg második lépésben rögzített klórkoncentráció mellett a kon-
taktidőt változtattuk.

Az 1. és 2. ábrák mutatják be vizsgálataink elméleti hátterét. A felü-
leten a megfelelő irányú metszetek adják ki az állandó tartózkodási idő 
és a növekvő klórdózis mellett mért törésponti görbéket (1. ábra), vala-
mint adott klórdózisnál a tartózkodási idő növelésével kapott értékeket 
(2. ábra).

törésponti klórozást 
alkalmazó ammóniumeltávolítási 
teChnológiák üzemeltetésének 
Felülvizsgálata, optimalizálása 
négy kisvízmű példáJán

Az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló 
fejlesztések során nagy számban kerül sor új, törésponti 
klórozást alkalmazó vízkezelő berendezések telepítésére. 
A már lezárult projektek során gyakran tapasztalható, 
hogy a próbaüzemet végző kivitelező cég a technológia 
optimalizálására nem fordít vagy idő hiányában nem 
fordíthat kellő hangsúlyt, így ez a feladat a későbbi 
üzemeltetőre hárul. 
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Szakaszos üzemű (poharas) kísérleteket végeztünk a négy esettanul-
mány-terület nyers vizével (az üzemelő kutak vizével vagy kevert kútvíz-
zel). Ezek a vizsgálatok két részből álltak: a törésponti görbék felvételé-
ből 30 perces tartózkodási idő mellett, majd ezt követően két kiválasztott 
klórdózis esetében vizsgáltuk a törésponti folyamatok végrehajtásához 
szükséges reakcióidőt. Ez utóbbi esetben az első vizsgált klórdózis meg-
egyezett a törésponti görbe felvétele esetében ideálisnak bizonyult klór-
dózissal (30 perces tartózkodási idő mellett), a második esetben az ideális-
nak bizonyult mennyiséghez képest nagyobb klórdózisokat alkalmaztunk, 
és itt arra számítottunk, hogy a megfelelő mértékű ammóniumion-eltávo-
lításhoz szükséges reakcióidő 30 percnél rövidebb lesz.

A vizsgálatokat főzőpoharakban hajtottuk végre 500 mL-es 

 mintamennyiséggel. A klórt megfelelő mértékben hígított háztartási 
hipó formájában adtuk a vízmintákhoz. A hipóoldat töménységét min-
den  kísérletsorozat kezdete előtt ellenőriztük. A klór adagolását köve-
tően 30 percet hagytunk a törésponti folyamatok lejátszódására, a min-
tát időnként intenzíven átkevertük. A 30 perces reakcióidőt követően a 
mintákban meghatároztuk az ammóniumion, valamint a szabad és az 
összes aktív klór mennyiségét.

A reakciókinetikai vizsgálatok alkalmával a mintákhoz megegyező 
mennyiségű hipóoldatot adagoltunk, majd adott idő elteltével az egyes 
főzőpoharakba aktívszén-port tettünk, ami a klórozási folyamatokat 
 leállította. Ezt követően a mintákat 0,45 µm pórusméretű membránon 

1. táblázat
A vizsgált vízkezelő technológiák főbb adatai 

A vizsgált
technológiák főbb 

jellemzői
Nyersvíz minősége

Nyersvíz-
medence

Törésponti klór-
adagolás helye

Homokszűrő mérete, 
darabszáma

GAC mérete, 
darabszáma

Tervezett 
kapacitás

1. esettanulmány-
terület

Határérték körüli Fe, Mn, NH4+; 
~ 0,7 mg/L KoIPS

nincs
Homokszűrő előtt 

(kontakttartály 
nincs)

2 db, 
900 mm-es átmérő

2 db, 
800 mm-es 

átmérő
8 m3/h

2. esettanulmány-
terület

Határérték alatti Fe, határérték 
körüli Mn, a határértéket 

lényegesen meghaladó NH4
+ 

(> 3,5 mg/L); ~ 1,8 mg/L KoIPS

van Kontakttartály előtt
1 db, 

1500 mm-es átmérő

1 db, 
1500 mm-es 

átmérő
18 m3/h

3. esettanulmány-
terület

Határérték alatti Fe és Mn, 
a határértéket meghaladó NH4

+ 
(> 1 mg/L); ~ 1 mg/L KoIPS

van Kontakttartály előtt
1 db, 

1500 mm-es átmérő

1 db, 
1500 mm-es 

átmérő
20 m3/h

4. esettanulmány-
terület

Határérték alatti Fe, és Mn, 
a határértéket meghaladó NH4

+ 
(> 1 mg/L); ~ 1 mg/L KoIPS

van
Homokszűrő előtt 

(kontakttartály
nincs)

1 db, 
2300 mm-es átmérő

1 db, 
2300 mm-es 

átmérő
40 m3/h

1. ábra
Törésponti klórozás – klórdózis és kontaktidő kapcsolata (1)
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2. ábra
Törésponti klórozás – klórdózis és kontaktidő kapcsolata (2)
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szűrtük át, és a szűrletből meghatároztuk az ammóniumion mennyiségét. 
Ezekből a mintákból értelemszerűen nem végeztünk aktívklór-mérést, hi-
szen az aktív szén megköti a maradék klórt.

Megfelelő mértékűnek tekintettük az ammóniumion-eltávolítást ab-
ban az esetben, ha a maradék ammónium mennyisége 0,05 mg/L körüli 
volt. Ez elérhető a törésponti görbe felvételét követően ideálisnak bizo-
nyult klórkoncentrációnál 30 perces tartózkodási idő mellett, de nagyobb 
alkalmazott klórdózissal is kisebb tartózkodási idő alkalmazásával. Tech-
nológiai szempontból fontos, hogy mely esetben keletkezik kevesebb ká-
ros klórozási melléktermék. Ennek vizsgálata céljából mindkét mintában 
meghatároztuk a képződő trihalo-metánok mennyiségét. Ezeknél a vizs-
gálatoknál a klórozási folyamatokat nem aktívszén-porral állítottuk le (hi-
szen az a klórozási melléktermékeket adszorbeálta volna), hanem nátri-
um-tioszulfáttal, ami a mintákat egyúttal tartósította is a kívánt reakcióidő 
elteltével.

A helyszíni vizsgálatok módszertana
A szakaszos üzemű kísérletek mellett helyszíni mintavételekre is sor ke-
rült. A próbaüzemi időt követően a négy vízműtelepen megtörtént a klór-
dózisok optimalizálása, továbbá az egyik telepen az adagolás helyének, 
módjának változtatása is. Ezen beavatkozások a maradék ammónium-
ion koncentrációjára, valamint a képződő melléktermékek mennyiségére 
gyakorolt hatását gyakori mintavétellel volt szükséges követni. A helyszíni 
vizsgálatok során az online klórmérők működését is értékeltük. 

eredmények
A szakaszos üzemű kísérletek eredményei 
és azok értékelése
A négy esettanulmány-terület nyers vizével végzett kísérletek főbb ered-
ményeit a 2. táblázat foglalja össze. A négy víztípus esetében a 30 perces 
tartózkodási idő mellett mért törésponti klórdózis nem tért el jelentősen 
a 7,6-os elméleti klór:nitrogén aránytól, 7,6–8,5 közötti értékeket tapasz-
taltunk. 10–30%-kal növelt klórdózissal 10-15 perc alatt is megtörtént a 
kívánt mértékű ammóniumion-eltávolítás. A településenként két – am-
móniumion-eltávolítás szempontjából – megfelelőnek ítélt klórdózis-kon-
taktidő párnál megtörtént a melléktermékek vizsgálata is; ezeket az ada-
tokat szintén a 2. táblázat tartalmazza. Látható, hogy nem volt számottevő 
különbség a két érték között, ami arra utal, hogy a vizsgált víztípusok ese-
tében nagyobb alkalmazott klórdózis és kisebb kontaktidő mellett meg-

közelítőleg ugyanannyi melléktermék képződött, mint kisebb klórdózis és 
nagyobb kontaktidő mellett (közel azonos maradékammóniumion-kon-
centrációk esetében).

A módszertani ismertetésben részleteztük a kísérleti körülményeket. 
A vizsgálatokat nyílt rendszerben végeztük el, aminek következtében fel-
merült annak a lehetősége, hogy a képződött illékony melléktermékek 
egy része a kísérlet időtartama alatt távozott a rendszerből. Ennek vizs-
gálatára az egyik esettanulmány-területen további kísérleteket hajtottunk 
végre, melynek során zárható edényekbe töltöttük a vízmintákat, és a tö-
résponti kísérletek alatt a folyamatos keverést mágneses keverővel bizto-
sítottuk. A képződő THM mennyiségét mind a nyitott, mind a zárt kiala-
kítású kísérleti rendszerben megvizsgáltuk, az eltérés azonban minimális 
volt. Ebből arra lehet következtetni, hogy a törésponti kísérlet időtartama 
alatt a nyitott rendszerben végrehajtott kísérlet során a képződő trihalo-      
metánok gyakorlatilag nem távoznak a rendszerből.

A négy vizsgált víztípus közül a kezdeti ammóniumion-koncentrá-
ció a 2. településen volt a legmagasabb, az üzemeltetés során itt jelentős 
mértékű melléktermék-képződés tapasztalható (abban az esetben is, ha a 
technológiát elhagyó vízben határérték alatti a THM mennyisége, a háló-
zati pontokon gyakran kifogásoltak a minták), ezért ezen a területen ala-
posabb vizsgálatokat hajtottunk végre. A 30 perces tartózkodási idő mel-
lett felvett törésponti görbe és a két klórdózishoz tartozó reakciókinetikai 
görbe mellett a következőket vizsgáltuk:
• A kálium-permanganáttal végrehajtott előoxidáció csökkenti-e a kép-

ződő trihalo-metánok mennyiségét;
• A törésponti klórdózis alkalmazása esetén mekkora a trihalo-me-

tán-képződési potenciál;
• A törésponti klórozás során képződő klóraminok befolyásolják-e a mért 

ammóniumion-koncentrációkat;
• A helyszíni gyorstesztes és kézi fotométeres mérési módszerek alkal-

mazhatósága.
A 30 perces tartózkodási idő mellett felvett törésponti görbét a 3. ábra 

mutatja be. A mérés időszakában a nyers víz ammóniumion-koncentrá-
ciója 3,14 mg/L NH4-N volt, és 30 perces tartózkodási idő mellett 8,5-ös 
NaOCl-Cl:NH4-N arányra volt szükség a megfelelő mértékű ammóniumi-
on-eltávolításhoz. Ennél a kísérleti pontnál 30 perc elteltével 20 µg/L volt 
az összes THM mennyisége, míg hasonló mértékű ammóniumion-eltá-
volítást biztosító, 10,3-as Cl:N arány és 15 perc tartózkodási idő mellett 
lényegében ugyanennyi THM képződött (19 µg/L; 2. táblázat). A 8,5-ös 

Cl:N aránynál képződő THM-mennyiséget 48 óra elteltével 
is vizsgáltuk, és így már lényegesen több, 40 µg/L THM kép-
ződött. Tekintettel arra, hogy ezen a telepen a legmagasabb 
a nyers víz ammóniumion-koncentrációja, és itt van szükség 
a legnagyobb klórdózisok alkalmazására, a 8,5-ös aránynál 
30 perc elteltével képződő AOX-koncentrációt is vizsgáltuk, 
ami 117 µg/L lett. 

0,6 mg/L-es dózisban kálium-permanganátos előoxi-
dációt alkalmaztunk, és az ily módon előoxidált vízre is fel-
vettük a törésponti görbét. A töréspont ugyanúgy a 8,5-ös 
Cl:N aránynál volt, ami azt jelenti, hogy a permanganátos 
oxidáció hatására a klórigény nem csökkent. A képződő tri-
halo-metánok mennyiségét a 8,5-ös Cl:N arány mellett vizs-
gáltuk 48 óra elteltével, és ezt az értéket hasonlítottuk össze 
a permanganátos előoxidáció nélkül 48 órát követően mért 
értékkel. A permanganátos előoxidáció hatására 49 µg/L 
THM képződött 48 óra elteltével, ami arra utal, hogy a per-
manganátos előoxidáció hatására nem csökken a képződő 
trihalo-metánok mennyisége (előoxidáció nélkül 40 µg/L-t 

2. táblázat
A szakaszos üzemben végrehajtott törésponti vizsgálatok eredményei 

Törésponti kísérletek 
eredményei

NaoCl-Cl : NH4-N
arány

Tartózkodási 
idő [min]

THM [ug/L]

1. esettanulmány-terület
8,5 30 méréshatár alatt

10,8 10 méréshatár alatt

2. esettanulmány-terület
8,5 30 20

10,3 15 19

3. esettanulmány-terület
7,6 30 2,9

9,0 10 3,7

4. esettanulmány-terület
7,6 30 11

9,0 10 11
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mértünk), tehát a vizsgált esettanulmány-területen üzemi szinten nem ja-
vasolható a permanganátos előoxidáció alkalmazása.

A fotometriás ammóniummérési módszer elve, hogy a vízben találha-
tó ammóniumionokat klóraminná alakítjuk (a nátrium-diklór-izocianurát 
lúgos hidrolízisekor keletkező hipokloritionnal), majd a klóramin reagál a 
nátrium-szaliciláttal nitroprusszid-nátrium jelenlétében. A klóramin kvan-
titatíve meghatározható a mintában, és a mennyiségéből következtetünk 
a vízben jelen lévő ammóniumion-koncentrációra. Jogosan merül fel a 
kérdés, hogy a törésponti klórozás során jelen lévő klóraminok nem ter-
helik-e pozitív hibával a mérést. Ennek vizsgálatára a 2. sz. mintaterületen 
egy harmadik törésponti görbét is felvettünk oly módon, hogy a 30 perces 
tartózkodási idő letelte után aktívszén-port adagoltunk a mintákhoz, és 
intenzív keverést követően 0,45 µm pórusméretű membránon vezettük 
át a mintákat. Az ammóniumion-koncentrációk meghatározása a memb-
ránszűrt mintákból történt. Az aktív szén a vízben található klóraminokat 
megköti, így a membránszűrés után a vízben klóraminok már nincsenek. 

Jelen tanulmányban az eredményeket grafikusan nem mu-
tatjuk be, csak a főbb következtetéseket ismertetjük. Az ak-
tívszén-por adagolását követően mért ammóniumion-kon-
centrációk gyakorlatilag megegyeztek a szénpor adagolása 
nélkül kapott értékekkel. A törésponti klórdózison túli tar-
tományban ugyanakkor 0,03–0,06 mg/L-rel magasabb am-
móniumion-koncentrációkat mértünk abban az esetben, ha 
aktívszén-por adagolására került sor (ezt a jelenséget az ak-
tívszén-por adagolásával végrehajtott reakciókinetikai vizs-
gálatoknál is tapasztaltuk). Későbbi vizsgálataink kimutatták, 
hogy ennek oka a membránszűrő papírból történő kismér-
tékű ammóniumion-kioldódás. A kísérleti eredményekből 
megállapítható tehát, hogy a vízben esetlegesen jelen lévő 
klóraminok nem okoznak problémát az ammóniumion-kon-
centráció meghatározása során, a fotometriás mérési mód-
szer ebben az esetben is nagy biztonsággal alkalmazható.

A 2. esettanulmány-területen vizsgáltuk azt is, hogy a 
helyszíni gyorstesztes, kézi fotométeres mérési módszerek 
mennyire közelítik a módszertanban ismertetett fotometriás 
módszerrel mért ammónium, illetve a szabad és összes aktív 
klór értékeit. A fotometriás módszerrel kapott eredményeket 
a kézi fotométerrel kapott eredményekkel összehasonlítva 
az ammóniumion meghatározásáról elmondható, hogy az 
értékek jó egyezést mutattak. Az összes és szabad aktív klór 
esetében már nem volt egyértelmű a helyzet: az egyik alkal-
mazott kézi fotométer mind a szabad, mind az összes aktív 
klór mennyiségét megfelelő pontossággal mérte, míg két al-
kalmazott gyorsteszt esetén a töréspont előtti tartományban 
jelentős eltérés adódott a szabad aktív klór gyorstesztes és 
DPD-s fotometriás mérési eredményei között. Ezen a tarto-
mányon a gyorstesztek a szabad aktív klór jelentős koncent-
rációit mutatták (0,6–0,9 mg/L), míg a DPD-s fotometriás 
módszerrel szabad aktív klórt nem tudtunk kimutatni. Mivel 
a jelentős eltérés a töréspont előtti tartományban jelentke-
zett, feltételezzük, hogy a kötött klór jelenléte zavarta a sza-
bad aktív klór meghatározását. A helyszíni gyorstesztek, kézi 
fotométerek használata esetén rendkívül fontos tehát, hogy 
azok alkalmazhatóságát minden esetben ellenőrizzük.

A többi helyszínen ilyen részletességű vizsgálatokat nem 
hajtottunk végre, minden helyen megtörténtek azonban a 
törésponti görbék és a két klórdózishoz tartozó reakciókine-

tikai vizsgálatok. A poharas kísérletek eredményeivel kapcsolatban ugyan-
akkor fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a kísérleteket szakaszos üzem-
ben hajtjuk végre, azaz a kísérlet kezdeti időpontjában lezajlott a vegyszer 
adagolása, majd adott időt hagytunk arra, hogy a reakciók lejátszódjanak. 
Ezt a reaktorkialakítást a szakirodalom „batch reaktorként” említi, ugyan-
akkor valós körülmények között, folyamatos vízáram mellett történik a 
folyamatos vegyszeradagolás. A szakirodalom az átáramlásos rendszerek 
esetében megkülönbözteti a dugószerű áramlást csőreaktorban (a vé-
kony vezetékeken történő áramlás ezzel a modellel írható le), illetve a tel-
jesen elkevert reaktorkialakítást, amikor a folyamatos vegyszer adagolás 
mellett a reakciók egy teljesen elkevert reaktortérben játszódnak le. Mate-
matikailag a batch reaktorkialakítással kapott eredmények (adott eltávo-
lítási hatásfokhoz társuló tartózkodási idő) megegyeznek a csőreaktornál 
kapott eredményekkel, ugyanakkor teljesen elkevert reaktorok esetében 
lényegesen nagyobb tartózkodási időkre lehet szükség, mint ami a batch 
kísérletekből következik. Valós üzemi körülmények között figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy nem tiszta reaktorkialakításokról van szó, hanem az 

3. ábra
A 2. sz. esettanulmány-terület törésponti görbéje
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4. ábra
A 2. sz. esettanulmány-terület reakciókinetikai görbéje
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egyes reaktorkialakítások keverékéről (pl. a vezetékekben történő áram-
lás leírható ugyan dugószerű áramlásként, a kontakttartály és homokszű-
rő azonban már nem értelmezhető tisztán csőreaktorként, hanem egy-
fajta kevert reaktortípusként). Ennek következtében a szakaszos üzemű 
batch kísérletek alapján megállapított klórdózisok és tartózkodási idők 
közvetlenül valós körülményekre történő átültetése komoly veszélye-
ket hordozhat magában. Ezek a kísérletek jó alapot szolgáltatnak ahhoz, 
hogy megállapítsuk, az elméleti klórdózishoz képest milyen klórigénnyel 
kell számolnunk egy adott víztípus esetén, hogy megbecsüljük a képző-
dő melléktermékek várható mennyiségét, valamint megvizsgáljuk, hogy 
egy adott előkezelésnek (pl. a kálium-permanganáttal végzett előzetes 
oxidációnak) milyen hatása van a képződő melléktermékek mennyiségé-
re. Mindazonáltal figyelembe kell vennünk, hogy az ideálisnak bizonyult 
klór dózis esetében valós körülmények között nagyobb tartózkodási idők-
re lesz szükség, mint ami a szakaszos kísérletekből adódott, vagy a batch 
kísérletekben kapott eredményekhez képest nagyobb klórdózisok alkal-
mazása szükséges – abban az esetben, ha a batch kísérletekben vizsgált 
hosszabb tartózkodási idő nem biztosítható.

A helyszíni vizsgálatok eredményei és azok értékelése
A próbaüzemi időt követően a négy vízműtelepen megtörtént a klórdó-
zisok optimalizálása, az üzemeltető tapasztalatai alapján ideálisnak bizo-
nyult Cl:N arányokat a 3. táblázat mutatja be. Látható, hogy üzemi szin-
ten nagyobb klórdózisokra volt szükség, mint a poharas kísérletek során, 
ennek oka az előzőekben már részletezett 
reaktorkialakítások különbözősége. A poha-
ras és az üzemi lépték között a legnagyobb 
különbség a 4. esettanulmány-területen 
volt tapasztalható. Ennek oka feltehetően az, 
hogy itt kontakttartály nem áll rendelkezés-
re, ezért a törésponti reakciók lejátszódásá-
hoz lényegesen kevesebb idő áll rendelke-
zésre, így növelni kell a klórdózist.

A 2. esettanulmány-területen a hálóza-
ti mintavételezés során tapasztalt magas 
THM-koncentrációk csökkentése érdekében 
a klóradagolás ideiglenesen két ponton tör-
tént (a nyersvíz-medencében és a kontakt-
tartály előtt), a táblázat az ezen adagolási 
mód mellett mért melléktermék-koncentrá-
ciókat mutatja be. Mivel az adagolás módjá-
nak változtatása nem hozta meg a hálózati 
THM-koncentráció kívánt mértékű csökkené-
sét, a vízműtelep üzemeltetése jelenleg nem 
az eredeti technológiai leírás szerint történik.

A melléktermékek mennyiségével kap-
csolatban az alábbi következtetéseket von-
hatjuk le:
• A poharas kísérletek során tapasztalt érté-

kek és az üzemi léptékben a homokszűrő 
után mért THM-koncentrációk nagyon jó 
egyezést mutatnak, ami arra utal, hogy a 
poharas vizsgálatokban a megfelelő am-
móniumeltávolítás során mért THM-érté-
kek megfelelő becslést adnak arra vonat-
kozóan, hogy üzemi léptékben várhatóan 
milyen mennyiségben keletkeznek mel-
léktermékek;

• Az alkalmazott aktívszén-adszorberek THM- és AOX-eltávolító képessé-
ge minimális. A 2. esettanulmány-területen a GAC-töltetet elhagyó víz-
ben magasabb THM-koncentráció volt mérhető, mint a töltet előtt, a 3. 
és a 4. esettanulmány- területen pedig minimális mértékű eltávolítást 
tapasztaltunk. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy a töltet adszorpciós 
kapacitása kimerült, továbbá a rendelkezésre álló tartózkodási idő sem 
elegendő a megfelelő mértékű melléktermék-eltávolításhoz. Fentiek 
mellett további reális ok lehet, hogy a kivitelező nem megfelelő minő-
ségű granulált aktív szenet töltött az adszorberbe. Tekintettel arra, hogy 
közelmúltban átadott víztisztító üzemekről van szó, a tapasztaltakhoz 
képest lényegesen kedvezőbb melléktermék-eltávolító képesség vár-
ható el a töltetektől, a gyakorlatban azonban sajnos ez rendkívül cse-
kélynek mutatkozott;

• A képződő AOX-komponensek mennyisége minden esetben lényege-
sen meghaladja a THM-koncentrációkat (a koncentráció 3–8-szoros). Ez 
az eredmény arra hívja fel a figyelmet, hogy még abban az esetben is, 
ha a THM nagy biztonsággal határérték alatt van, az AOX-komponensek 
mennyisége lényegesen meghaladhatja az 50 µg/L-es ajánlott értéket;

• A hálózati kimenő vízben az utóklórozás hatására további jelentős 
THM- és AOX-növekedés volt tapasztalható a GAC-töltetet elhagyó 
mintavételi pontokon mért melléktermék-mennyiségekhez képest. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy a fenntartó fertőtlenítéshez biz-
tosított szabad aktív klór mennyisége (kb. 0,2 mg/L) jelentős mellék-
termékképző hatással bír (még abban az esetben is, ha a víz alacsony 

3. táblázat
Az üzemi szinten végrehajtott törésponti vizsgálatok eredményei 

Törésponti kísérletek 
eredményei – üzemi szintű 

vizsgálatok

Megfelelő ammóniumeltávolításhoz szükséges klórdózis és annak
alkalmazásakor keletkező melléktermékek mennyisége

Esettanulmány-területek
NaoCl-Cl : NH4-N
arány – üzemi szint

Mintavételi 
hely

THM [ug/L] AoX [ug/L]

1. esettanulmány-terület 9,3 

Homokszűrő 
után

nincs adat nincs adat

GAC után méréshatár alatt nincs adat

Hálózatra 
menő víz

méréshatár alatt nincs adat

2. esettanulmány-terület 9,7

Homokszűrő 
után

20 nincs adat

GAC után 30 nincs adat

Hálózatra 
menő víz

48 nincs adat

3. esettanulmány-terület 7,7

Homokszűrő 
után

4,9 39,6

GAC után 6 26,9

Hálózatra 
menő víz

16 45,5

4. esettanulmány-terület 11,9

Homokszűrő 
után

12 81,4

GAC után 9,9 58,1

Hálózatra 
menő víz

17 73,9



26 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 6v í z  é s  t u d o m á n y v í z  é s  t u d o m á n y

 szervesanyag-tartalmú), aminek következtében a telepet elhagyó víz-
ben további melléktermékek jelenhetnek meg, és ezek mennyisége a 
hálózaton még tovább növekedhet.

A legnagyobb ammóniumkoncentrációval rendelkező második eset-
tanulmány-területen további vizsgálatokat hajtottunk végre, amelyek 
 során a THM-képződési potenciált vizsgáltuk. A mintavétel időpontjá-
ban a hálózatra jutó vízben 48 µg/L volt a THM mennyisége, míg ugyan-
ezt a mintát tartósítás nélkül, 24 órát követően mérve 64 µg/L lett a 
THM-koncentráció. Ez az érték jól közelítette a hálózati mintavételi pon-
tokon mért THM-koncentrációkat (az első hálózati mintavételi ponton 
67 µg/L, a második mintavételi ponton 75 µg/L volt a THM mennyisé-
ge). Az eredmények tehát felhívják a figyelmet arra, hogy nem elegendő 
megfelelő melléktermék-koncentrációkat biztosítani az aktívszén-ad-
szorber után, hiszen a hálózatra kerülő vízben a fenntartó fertőtlenítés 
hatására további jelentős THM- és AOX-képződésre számíthatunk. A há-
lózatban képződő melléktermékek várható mennyiségére pedig meg-
felelő becslést szolgáltathat a hálózatra kerülő vízben mért THM-képző-
dési potenciál. A hálózat méretétől, a hidraulikai viszonyoktól, a várható 
vízkor értékeitől függően indokolt lehet nem csupán a 24 órás, hanem 
az azt meghaladó (pl. 48 órás) THM-képződési potenciál vizsgálata is.

A telepek jelenleg mennyiségarányos klóradagolással üzemelnek, 
de tekintettel arra, hogy online mérőműszer áll rendelkezésre a homok-
szűrést követően, a maradék klórra történő üzemelés feltételei is adot-
tak. A helyszíni vizsgálatok során két alkalommal hasonlítottuk össze a 
szabad aktív klór online mérőműsze-
rekkel mért értékeit a DPD-s fotomet-
riás módszerrel mért koncentrációkkal; 
az eredményeket a 4. táblázatban mu-
tatjuk be. 

Az első mérés alkalmával igen nagy 
eltérések adódtak az online műszer ál-
tal mutatott érték és a fotometriás mé-
rés eredményei között. A második és 
harmadik esettanulmány-területen 
lényegesen magasabbak voltak a sza-
bad aktív klór koncentrációi, mint amit 
a műszer mutatott. Ez azt jelenti, hogy 
a szükségesnél feltehetően több klór 
került adagolásra, ami egyrészt ked-
vezőtlen a képződő melléktermékek 
mennyisége szempontjából, másfelől 
a maradék klór az aktívszén-adszorber 
kapacitását is csökkenti. A negyedik te-
rületen alacsonyabb értéket mértünk 
az online műszer által mért mennyisé-
gekhez képest, ugyanakkor fotometriás módszerrel is ki tudtunk mutat-
ni jelentős mennyiségű szabad aktív klórt: ez arra utal, hogy itt is a tö-
résponthoz szükséges klórdózist meghaladó mennyiségben került sor a 
vegyszeradagolásra.

Tekintettel arra, hogy mind a klór aluladagolása, mind túladagolá-
sa komoly technológiai problémákhoz vezethet, megtörtént a műszerek 
kalibrálása, így a második méréssorozat alkalmával az online műszer és 
a fotometriás mérés eredményei már jó egyezést mutattak.

Az eredmények figyelmeztetnek az online mérőműszerek beállítá-
sának, rendszeres kalibrálásának szükségességére, hiszen a szabad aktív 
klór törésponti klórozást követően mérhető koncentrációjának ismerete 
elengedhetetlen a technológia megfelelő üzemeltetése szempontjából.

Következtetések – a törésponti technológiák 
kialakításának műszaki követelményei

Kutatásunk célja egy olyan útmutató összeállítása volt, amely egy-
részt bemutatja, hogy a törésponti technológiát alkalmazó telepeknek 
milyen műszaki elvárásoknak kell megfelelniük, másrészt amelynek al-
kalmazásával végrehajtható a technológiák üzemi szintű optimalizá-
lása.

A szakaszos üzemű laboratóriumi vizsgálatok támpontot adnak az 
adagolandó klór mennyiségére vonatkozóan. Kísérleteink alapján a kép-
ződő trihalo-metánok mennyisége szempontjából nem volt eltérés a na-
gyobb klórdózis–kisebb tartózkodási idő, valamint a kisebb klórdózis–na-
gyobb tartózkodási idő stratégia között.

A nagyobb klórdózis–kisebb tartózkodási idő stratégia alkalma-
zása esetén üzemi szinten fontos tervezési szempont, hogy a kívánt 
tartózkodási időt követően a törésponti folyamatok leállítása való-
ban megtörténjen a megfelelő hatékonyságú aktívszén-adszorpció 
alkalmazásával. Amennyiben ugyanis a növelt klórdózis mellett a tar-
tózkodási idő meghaladja a minimálisan szükséges értéket (pl. a klór-
adagolás helyének nem megfelelő kiválasztása esetén), fokozott mel-
léktermék-képződésre kell számítanunk. Hasonlóan, kisebb klórdózis 
és nagyobb tartózkodási idő alkalmazása esetén is lényeges, hogy a 
megfelelő mértékű ammóniumion-eltávolítás elérésekor végbemen-
jen a törésponti folyamatok aktívszén-adszorpcióval történő leállítása, 
hiszen a tartózkodási idő felesleges növelésével emelkedik a mellék-
termékek mennyisége.

Mivel valós üzemi körülmények között a reaktorkialakítások nem 
közelítik a csőreaktor-kialakítást (ami matematikailag megegyezik a 
 laboratóriumi léptékben vizsgált batch reaktorkialakítással), a törés-
ponti reakciók lejátszódásához hosszabb reakcióidőre és nagyobb klór-
dózisra van szükség, mint a batch kísérletek során. Üzemi szinten ezért 
a törésponti folyamatok lejátszódásához kontakttartály kialakítása szük-
séges, amelyben lehetőség szerint törekedni kell a dugószerű áramlás 
 létrehozására.  A törésponti folyamatok addig játszódhatnak le, amíg a 
víz az aktívszén-adszorberre nem jut, így a javasolt klóradagolási pont a 
homokszűrő előtt található kontakttartály. A telepen lehetőség szerint 
több klóradagolási pont kerüljön kialakításra (pl. nyersvíz-medencében, 
a kontakttartály előtt, az aktívszén-adszorber előtt) annak érdekében, 

4. táblázat
Az online klórmérés pontosságának vizsgálata 

A szabad aktív klór homokszűrést követően mért koncentrációi [mg/L]

Esettanulmány-területek

1. mérés 2. mérés

online
mérőműszer

DPD-s 
fotometriás 

módszer

online
mérőműszer

DPD-s fotometriás 
módszer

1. esettanulmány-terület nincs adat nincs adat 0,15 < 0,1 mg/L

2. esettanulmány-terület 0,14 0,8 nincs adat nincs adat

3. esettanulmány-terület 0,23 0,7 0,46 0,5

4. esettanulmány-terület 1,33 0,7 1,08 1
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hogy a próbaüzem során az egyes pontokon adagolt klór mennyisége 
optimalizálható legyen aszerint, hogy mely adagolási stratégia esetén 
keletkezik kevesebb káros melléktermék.

Gyakori probléma, hogy a műszaki leírások szerint az aktívszén-ad-
szorberek elsődleges célja a deklórozás. Ugyanakkor régóta ismert, 
hogy a törésponti klórozás hatására jelentős mennyiségben képződ-
hetnek káros klórozási melléktermékek, THM-, illetve AOX-vegyüle-
tek. Az  aktívszén-adszorber az a technológiai elem, amely ezeket a 
 melléktermékeket hivatott eltávolítani, így a megfelelő minőségű aktív 
szén és a megfelelő tartózkodási idő (min. 20 perc) biztosítása rendkívül 
fontos. A vizsgált esettanulmány-területeken a technológiai szivattyúk 
napi néhány órában üzemelnek, és ily módon a víz csupán 3–5 percig 
tartózkodik az aktívszén-adszorbereken. A vizsgált területeken jelenleg 
fojtással működtetik a szivattyúkat annak érdekében, hogy az adszor-
bereken a tartózkodási idő hosszabb legyen. Fontosnak tartjuk, hogy az 
aktívszén-adszorberek ne szakaszosan üzemeljenek, hanem lehetőleg fo-
lyamatosan, és a tartózkodási idő elérje a kívánt minimális szintet. Ennek 
érdekében frekvenciaváltós technológiai szivattyúk beépítése javasolt a 
törésponti technológiát alkalmazó telepeken. A csökkentett vízhozam-
mal egyrészt nagyobb tartózkodási idő biztosítható a tölteteken, másrészt 
a vízminőség mikrobiológiai/biológiai szempontból is kedvezőbb lesz.

Az adagolandó klór mennyiségére vonatkozóan a szakaszos batch 
kísérletek ugyan támpontot adnak, üzemi szinten azonban – a koráb-
ban ismertetett okok miatt – ettől valamelyest eltérő klóradagok alkal-
mazására van szükség. Az adagolt klór mennyiségének elegendőnek 
kell lennie a megfelelő mértékű ammóniumeltávolításhoz, ugyanakkor 
kerülni kell a túlzott vegyszeradagolást, hiszen az a képződő mellékter-
mékek szempontjából nem kedvező, ráadásul a törésponti folyamatok 
után a vízben maradó szabad aktív klór az aktívszén-adszorberen kerül 
eltávolításra, ezzel is csökkentve az aktív szén adszorpciós kapacitását. 

A klóradagolás egyik lehetséges módja a mennyiségarányos adago-
lás, amikor a vízhozam változásával arányosan változtatjuk az adagolt 
klór mennyiségét. Az esettanulmány-területeken végzett vizsgálataink 
alapján a nyers víz minősége kismértékben változhat, továbbá figyelem-
be kell vennünk azt is, hogy az adagolt vegyszer (hipó) töménysége, va-
lamint az adagolás pontossága is módosulhat az idő folyamán. Az alkal-
mazásra kerülő hipó koncentrációját annak töménysége következtében 
is csak hibával terhelten tudjuk meghatározni. Ha feltételezünk egy 
olyan víztípust, amely esetében 3,4 mg/L-es NH4-N koncentráció mellett 
8,5-ös Cl:N arány bizonyult ideálisnak, akkor kiszámítható, hogy a nyers 
víz minőségének ingadozása (3,1–3,65 mg/L között), valamint az ada-
golt hipó mennyiségének +/-5%-kal történő változásának hatására az 
eredetileg 8,5-ös arány milyen mértékben változik. Amennyiben a nyers 
víz NH4-N-koncentrációja 3,65 mg/L, és az alkalmazott hipó töménysé-
ge 95%-a a feltételezett értéknek, fix hipóadagolás mellett az eredetileg 
számított 8,5-ös arány helyett valójában csak 7,5-ös arányt alkalmazunk. 
Ugyanakkor 3,1 mg/L-es NH4-N-koncentráció mellett a feltételezetthez 
képest 5%-kal töményebb hipó alkalmazásával ez az arány 9,8 lesz. Az 
első esetben tehát jelentős aluladagolás, míg a második esetben jelen-
tős vegyszer-túladagolás következhet be.

A fentiek alapján tehát kedvezőbbnek tűnik a maradék klór kon-
centrációja alapján történő adagolási módszer alkalmazása. Ebben az 
esetben a homokszűrőt követően klórszonda kerül elhelyezésre, és 
a maradék klór mennyiségének megfelelően növelik vagy csökken-
tik az adagolás mértékét. A törésponti technológiát alkalmazó tele-
pek átadása előtt az online mérőműszerek beállítása, a kalibrálásuk-
kal kapcsolatos szükséges ismeretek átadása kulcsfontosságú, mivel 
a kismértékben változó nyers víz ammóniumion-koncentrációiban és 

a hipóadagolásban történő ingadozások (akár az adagolás pontossá-
ga, akár a hipó töménységében bekövetkező változás miatt) hatásai 
csak úgy küszöbölhetők ki, ha a maradék klórra történik a szabályozás. 
 Eredményeink alapján a jelenleg alkalmazott klórszondák bizonytala-
nul mutatják ki a szabad klórt, gyakorlati alkalmazásuk ezért rendkívül 
nehézkes. Ez az oka annak, hogy az üzemeltetők a mennyiségarányos 
adagolásra térnek át, ami azonban az előző pontban említett veszélye-
ket rejti magában. Ez a terület a jövőben további részletes műszeranali-
tikai kutatásokat igényel. 

Az ivóvízelosztó hálózaton végzett mérések eredményei azt mutat-
ják, hogy a szolgáltatott ivóvízben nagyobb THM-koncentrációk jelen-
nek meg, mint amik a vízműtelephelyről kibocsátott vízben mérhetők. 
Ezek az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy az utófertőtlení-
tési céllal adagolt klór is reagál a vízben jelen lévő szerves anyagokkal. 
Tekintetbe véve, hogy a fenntartó fertőtlenítés céljából adagolt utóklór 
csak néhány tized mg/L, a vízben maradó szerves anyagok klórral való 
nagy reakciókészsége okozhatja a jelentős THM-képződést. Ezért java-
soljuk, hogy a próbaüzem során a telepet elhagyó vízben mért THM- és 
AOX-koncentráció mellett megtörténjen a THM- és AOX-képződési po-
tenciál vizsgálata is. A hálózat méretétől, a hidraulikai viszonyoktól, a 
várható vízkor értékeitől függően ugyancsak indokolt lehet nem csu-
pán a 24 órás, hanem az azt meghaladó (pl. 48 órás) THM- és AOX-kép-
ződési potenciál vizsgálata is. 

Tekintettel arra, hogy a hálózatban is jelentős THM-képződéssel 
kell számolnunk, elengedhetetlen a hatékony melléktermék-eltávolí-
tás a tisztítótelep aktívszén-adszorberén, hiszen az utóklórozás hatásá-
ra a hálózatban képződő THM-mennyiséget már nem vagyunk képesek 
befolyásolni. THM-képződés szempontjából tehát beavatkozási lehe-
tőségünk a tisztítótelepen nyílik, ahol a megfelelő aktívszén-minőség, 
a megfelelő tartózkodási idő és az aktívszén-adszorberre vezetett víz 
lehető legkisebb szabadaktívklór-tartalmával tudjuk minimális szinten 
tartani a technológiát elhagyó víz THM-koncentrációját.
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