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kiküszöbölhetők, az eljárás tökéletesen alkalmas a megfele-
lő minőségű ivóvíz újbóli előállítására. A klór-dioxid előnyei:

• A klór-dioxid nagyon jó baktériumölő, spóraölő, vírusölő 
és algaölő tulajdonságú;

• Klór-dioxiddal biztonságosan megsemmisíthető a vízben 
lévő legionella, és a biofilm tartósan megszűnik;

• A klór-dioxid az elosztórendszerben lényegesen stabi-
labb, mint a klór, és magasabb a fertőtlenítési kapacitása;

• Fertőtlenítőhatása a klórhoz képest 2,5-ször nagyobb, ez-
által gyorsabb és hatékonyabb;

• Fertőtlenítőhatását a 4–10 pH-tartományban fejti ki, füg-
getlenül a pH-értéktől;

• Klór-dioxid-alkalmazás mellett nincs THM-, klórfenol-, 
klóramin-, bromát- és AOX-képződés, mint a klórozásnál;

• A klór-dioxid kevésbé intenzív szagú és ízű, mint a klór.

Legionella vagy Pseudomonas aeruginosa előfordulása 
esetén a vízvezetékrendszerben gyakran átmenetileg kémiai fertőtlení-
tőanyagot alkalmaznak, amíg a csőrendszer-felújítás meg nem történik. 
A legionellák elleni klór-dioxidos védekezés sikeres példája a belgiumi 
Saint-Luc Egyetemi Klinika. Miután a különböző beavatkozási tesztek so-
rán változó eredmények születtek, a fertőtlenítéshez végül klór-dioxidot 
alkalmaztak, az eredmény szerint pedig nem volt a vízben kimutatható 
legionella.[1] A 2. számú hivatkozás egy 17 hónapos dokumentált tanul-
mány vizsgálatait idézi: eszerint jelentősen csökkent a legionellák száma 
a meleg vízben, miután klór-dioxidot adtak hozzá. A szerzők arról beszél-
nek, hogy a klór-dioxid rendszeresen alkalmazható.

Építkezési munkálatok elvégzése után, illetve házi létesítmények első 
üzembe helyezésénél gyakran kimutatható Pseudomonas aeruginosa csí-
ra. A Pleischl[3] által nevezett esetben jelentősen csökken a P. aeruginosa 
száma klór-dioxid folyamatos hozzáadásával. Egy másik publikációban[4] 
egy olyan esetet írnak le, ahol az állandó klór-dioxid-hozzáadás mellett 
többszörös csőhálózat-fertőtlenítés is történik magasabb koncentráció 
alkalmazásával (a használat megszakításával), amit öblítés követ – így si-
kerül eredményt elérni.  
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A legionellák szabadon a hideg vízzel együtt 
kerülnek az épületek ivóvízrendszerébe. 
A hőmérséklet növelése (ideális esetben 
35–42ºC) az alkalmi vagy rendszeres stag-
nálásos területeken elősegíti a legionellák 
tenyészetét. Csak a tömeges szaporodás 
által, a kórokozók magas koncentrációjával 
alakul ki potenciális fertőzési rizikó emberek 
számára. A legionellaszennyeződés mögött 
gyakran további kórokozó-csírafaj rejtőzik, 
ami különös veszélyt jelent. 

A meglévő épületekben található ivóvíz-berendezések, függetlenül 
attól, hogy öregek vagy újak, jelentős veszélypotenciált hordoznak a fo-
gyasztók egészségére nézve (nem csak a legionellák kapcsán). Az ilyen 
szennyeződések okainak csökkentésére, illetve megszüntetésére hosz-
szú távon legtöbbször csak konstrukciós és infrastrukturális intézkedések 
lehetnek alkalmasak. Rövid- és középtávon gyakran folyamattechnikai 
eljárások szükségesek, amelyek a lehető leggyorsabban képesek eltávolí-
tani a meglévő mikrobiális szennyeződéseket. Egyrészről a hőmérsékleti 
beavatkozások valóban alkalmasak a csíra csökkentésére, a módszernek 
azonban jól ismert gyengeségei és hátrányai vannak, és a hatékonysága 
ezáltal korlátozott. Alapvetően léteznek különböző alternatív fertőtle-
nítési módszerek. Biztonságos eljárásnak bizonyult a helyben előállított 
klór-dioxid alkalmazása. Fertőtlenítéskor azonban nemcsak az ivóvízben 
található planktonikus csírák megöléséről van szó, hanem a telepített ivó-
vízrendszerben kialakult biofilmek elleni küzdelemről is, mivel a biofilm a 
csírakibocsátás helye és tényleges forrása az ivóvízben.

A fertőtlenítő eljárás megkezdése előtt, bármelyikről is legyen szó, ál-
talánosságban teljesülniük kell bizonyos feltételeknek, hogy a beavatkozás 
egyáltalán sikeres lehessen. A fertőtlenítőanyagnak ugyanis szüksége van 
az áramló vízre mint szállítóanyagra, hogy minden területre eljusson, és ott 
kifejthesse a hatását. Fontos feltételek a következők: 
• Az egész rendszer tisztítása és öblítése, a tárolóval együtt;
• Az egész rendszer hidraulikus kiegyenlítése;
• Minden meglévő szerelvény rendszeres használata (A víznek folynia kell!);
• A nyomáskiegyenlítő tartályok átfolyás nélkül cseréje.

A törvényi előírások betartása és a műszaki szabályzatok alkalmazása mel-
lett a klór-dioxid azonnali alkalmazásával a mikrobiológiai szennyeződések 

KLóR-DIOxID MINT BIZTOS 
MEgOLDÁS A LEgIONELLÁK éS 
TÁRSAIK ELLEN AZ IVóVÍZBEN
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