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1. Bevezetés
A klórozás az egyik leggyakrabban alkalmazott ivóvízkezelési eljárás Ma-
gyarországon. Szerepe kettős, egyrészt fertőtlenítőszerként alkalmazzák, 
hogy a hálózaton a mikroorganizmusok keletkezését és szaporodását 
megelőzzék, másrészt oxidálószerként alkalmazzák szervetlen kompo-
nensek, így például ammónia eltávolításához is. Ez utóbbi technológiai lé-
pést hívják törésponti klórozásnak (1. ábra). Mindkét célra létezik többféle 
alternatív, klórmentes technológia is. Fertőtlenítőszerként például lehet 
alkalmazni ózont, hidrogén-peroxidot vagy UV-fényt, míg a törésponti 
ammóniamentesítést biológiai ammóniamentesítéssel is ki lehet váltani. 
Összességében azonban elmondható, hogy a klórbázisú technológiák 
mind a mai napig a legelterjedtebbek Magyarországon. Fertőtlenítőszer-
ként a klórmentes megoldások mellett (ózon, UV) az alternatív klórbázisú 
szerek (klór-dioxid) használata is egyre gyakoribb. Törésponti klórozásnál 
azonban ezen alternatív oxidálószerek nem használhatóak, így erre a célra 
vagy klórgázt, vagy nátrium-hipoklorit-oldatot lehet alkalmazni. Emellett 
érdemes még hangsúlyozni, hogy az alkalmazott klórdózisok legalább 
egy, de akár két nagyságrenddel is nagyobbak lehetnek a törésponti am-
móniamentesítésnél, mint egy egyszerű fertőtlenítésnél.

A törésponti klórozás világszinten jóval kevésbé elterjedt technológi-
ai lépés az ivóvízkezelésben. A magyarországi mélységi vizek az ország 
földrajzi sajátosságai miatt igen gyakran tartalmaznak magas koncent-
rációban ammóniumiont, ami világviszonylatban nem gyakori probléma, 
így nemzetközi szinten is kevesebb kutatás foglalkozik törésponti ammó-
niamentesítéssel.

A klórozásos technológiák jelentős hátránya, hogy a vízhez ada-
golt klórformák a vízben oldott szerves anyaggal reakcióba lépnek, és 
szerves klórozási melléktermékek képződnek. A nemzetközi irodalom-
ban már több száz ilyen melléktermeket azonosítottak, melyek közül 

a legnagyobb koncentrációban jelen lévők a trihalometánok (THM) és 
haloecetsavak (HAA). Ezek mellett jellemző melléktermékek még a ha-
loacetonitrilek (HAN), halonitrometánok, haloacetaldehidek, haloketo-
nok és a klorál-hidrát. A szerves melléktermékek mellett ritkán esik szó 
a szervetlen melléktermékekről, azonban ezek is negatív hatással lehet-
nek az ivóvízminőségre. Ezek közül a legjelentősebb a klorit és a klorát. 
Ezen komponensek nem a szerves anyagok és az oxidálószerek közötti 
reakciókban keletkeznek, hanem utóbbiak bomlástermékei. Míg kloritra 
kizárólag a klór-dioxidot alkalmazó rendszerekben lehet számítani, addig 
a klorát minden olyan esetben megjelenhet, ahol valamilyen klórbázisú 
oxidálószert alkalmaznak. Ezek mellett a törésponti technológiák jellemző 
melléktermékei még a szervetlen klóraminok (mono-, di- és triklór-amin). 
Az ammónia és hipoklorition reakciójában keletkező komponenseket sok 
esetben a kötöttklór-paraméterrel jellemzik, és igen kellemetlen szagha-
tást tudnak okozni az ivóvízben.

A fentebb említett komponensek közül szinte valamennyinek van bi-
zonyított vagy feltételezhető egészségkárosító hatása. Legtöbbjük poten-
ciális humán karcinogén, emellett a trihalometánok máj- és veseproblé-
mákat, míg a klorit vérszegénységet és központi idegrendszeri zavarokat 
okozhat. 

A magyarországi szabályozásban jelenleg három, klórozással kapcso-
latos paraméter szerepel: összes trihalometán (határérték: 50 μg/L), klorit 
(határérték: 0,2 mg/L) és kötött klór (határérték: 3 mg/L). Ezek mellett az 
EU által 2018 februárjában kiadott ivóvízirányelv-módosítás már a klorátot 
és a haloecetsavakat is tartalmazza. Az előzetes határérték-javaslatok ezen 
komponensekre rendre 0,25 mg/L és 80 μg/L értékeket határoznak meg.

Munkám során arra kerestem a válaszokat, hogy a törésponti kló-
rozásnál alkalmazott magas klórdózisok mely melléktermékek esetében 
eredményeznek növekedett koncentrációkat, beleértve az újonnan ki-
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adott irányelvben szereplő komponenseket is. Emellett azt vizsgáltam, 
hogy az ivóvízellátó rendszerek üzemeltetői hogyan tudják minimalizálni 
a klórozási melléktermékek koncentrációját az ivóvízben.

2. A kutatás során vizsgált mintavételi helyek 
és paraméterek
Munkánk során 12 hazai ivóvízellátó rendszert vizsgáltunk, ezeket az 
alábbiakban betűkkel jelöljük (A–L). A vizsgált rendszerek vízkezelési el-
járásai között voltak eltérések, azonban közös volt bennük, hogy mind-
egyiknél alkalmaztak törésponti ammóniamentesítést. Hét esetben a 
törésponti klórozáshoz alkalmazott oxidálószer klórgáz volt, míg öt víz-
műnél nátrium-hipoklorit-oldatot (hipó) adagoltak a kezelendő vízhez. 
A fertőtlenítést 10 helyszínen ugyanazzal a vegyszerrel végezték, mint 
az ammóniamentesítést, 2 technológia esetében azonban klórgáz után 
nátrium-hipokloritot alkalmaztak fertőtlenítőszerként. A helyszínek kivá-
lasztásánál fontos szerepet játszott a nyersvizek fizikai és kémiai jellemző-
inek változatossága. Egy helyszínen belül a vízkezelési technológia alábbi 
pontjain történtek meg a mintavételek: a) nyersvíz; b) törésponti klórozás 
előtt; c) törésponti klóradagolás után, de aktív C szűrés előtt (ha a műsza-
ki kialakítás ezt lehetővé tette); d) aktív C szűrés után; e) vízmű kimenő 
vize; f ) fogyasztói pont. A mintavételi pontokat egy általános, sematikus 
folyamatábrán is feltüntettük (1. ábra).

Az összes mintavételi ponton vizsgáltuk a szerves klórozási mellék-
termékek közül a trihalometánok, a haloecetsavak és a haloacetonitrilek 
koncentrációját, valamint megmértük a vizek AOX-tartalmát. A szervet-
len melléktermékek közül a klorit és a klorát analízisére, valamint a kö-
tött és szabad aktív klór meghatározására került sor. Emellett vizsgáltuk 
a nyersvíz ammónium- és bromidkoncentrációját, szervesanyag-tartal-
mát, valamint hőmérsékletét. 

3. Eredmények és értékelésük
A vízművek kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy a vizsgált rendszerek 
nyersvízösszetétel szempontjából minél szélesebb kört reprezentáljanak. 

Ennek megfelelően a legtöbb nyersvízpara-
méter igen széles tartományban változik a kivá-
lasztott ivóvízellátó rendszerekben. A hőmérsék-
let 13,1 és 54,2 °C, az ammónia 0,76 és 4,5 mg/L, a 
szerves anyag (TOC) 1,9 és 11 mg/L, a bromidion 
0,067 és 0,34 mg/L között mozgott. Emellett a pH 
7,47 és 8,10, míg a vezetőképesség 656 és 1314 
μS/cm között változott. 

3.1. A vízművek kimenő vizében mért melléktermék-
koncentrációk
A vízművek kimenő vizében (’e’ pont) mért melléktermék-koncentrációkat 
mutatja be az 1. táblázat. A korábbi pontokon (’b’–’d’) mért eredmények 
a technológiák különbözősége miatt nem összehasonlíthatóak, míg a fo-
gyasztói pontokon (’f’) mért koncentrációkat a hálózaton és a fogyasztók-
nál fellépő másodlagos vízminőségromlás is befolyásolhatja. 

3.1.1. Szerves melléktermékek
Mindhárom szervesmelléktermék-csoport mért koncentrációi igen széles 
tartományt fednek le. Legalább egy, de akár két nagyságrendnyi különb-
ség is volt a minimális és maximális értékek között. Az összes helyszínen a 
THM koncentrációja volt a legmagasabb, ezt követték a HAA-k és végül a 
nitrogéntartalmú HAN-vegyületek.

A THM esetében a vizsgált 12 helyszínből 6-nál tapasztaltunk határ-
érték-túllépést, valamint a mért koncentrációk átlaga is meghaladja a ha-
tárértéket. A HAA-ra vonatkozóan jelenleg még nincs hatályos hazai ha-
tárérték, azonban az ivóvízirányelv felülvizsgálati dokumentumában már 
szerepel javaslatként a paraméter bevezetése 80 μg/L parametrikus érték-
kel a 9 leggyakoribb HAA összegére vonatkozóan. Ezt az értéket csupán 
1 esetben haladta meg a mért koncentráció (H helyszín). Fontos kiemelni, 
hogy az ezen a helyszínen szolgáltatott víz a mért THM-koncentráció mi-
att sem volt elfogadható minőségű. A THM-hez viszonyított, jellemzően 

alacsonyabb koncentráció és a magasabb határérték miatt elmondható, 
hogy a HAA-nál kevésbé kell számítani határérték-túllépésre. Valószínű-
síthető, ha egy vízmű által szolgáltatott víz megfelel a THM-határértéknek, 
akkor a HAA-határértéknek is meg fog felelni.

A HAN-ek a korábban említettekhez képest jóval ritkábban mért kom-
ponensek, azonban a nemzetközi irodalom alapján elmondható, hogy nit-
rogéntartalmú melléktermékek sok esetben nagyobb toxicitással rendel-
keznek, mint egyéb „nitrogénmentes” társaik. A vizsgálataink során mért 
koncentrációk a nemzetközi irodalom eredményeivel jó egyezést mutat-
nak, a törésponti technológiák alkalmazása során nem kell kimagaslóan 
nagy HAN-képződésre számítani.
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3.1.2. Korrelációk a szerves melléktermékek között
A korábban említett komponensek közül egyedül a THM mérése rutin-
szerű ma Magyarországon. Emellett a másik gyakran mért, klórozással 
kapcsolatos paraméter az AOX (adszorbeálható szerves halogéntartalmú 
komponensek). Mivel ez egy összegparaméter, ezért az emberi egész-
ségre gyakorolt hatása nem vizsgálható, azonban üzemeltetési paramé-
ternek kitűnően alkalmazható. Ezt támasztják alá a mérési eredményeink 
is. Az ’e’ mintavételi ponton mért AOX-koncentrációk és az egyes mel-
léktermék-koncentrációk közötti Pearson-féle korrelációs koefficiensek 
igen erős kapcsolatot mutatnak mindhárom vizsgált mellékterméktípus 
esetében (2. táblázat). Ezek alapján elmondható, hogy az AOX-paraméter 
mérésével jól lehet követni a szervesmelléktermék-képződést a klórozási 
folyamatok során. Emellett egy nagyságrendileg pontos becslést lehet 
megfogalmazni a THM-, HAA- és HAN-koncentrációkra vonatkozóan.

Korrelációs analízist végeztünk az egyes mellékterméktípusok között 
is, aminek eredményei a 2. táblázatban találhatóak. A THM és HAA között 
igen erős, 0,05-es szignifikanciaszinten szignifikáns korrelációt tapasztal-
tunk. A HAN esetében az előzetes várakozásainknak megfelelően valami-
vel gyengébb, de így is szignifikáns korrelációt tapasztaltunk. 

3.1.3. Szervetlen melléktermékek
Az ammóniatartalmú nyersvizet felhasználó ivóvízellátó rendszerek ese-
tében a leggyakrabban említett és vizsgált szervetlen melléktermékek a 
klóraminok. A klóraminok koncentrációját legegyszerűbben a kötöttk-
lór-érték mérésével lehet meghatározni. Munkánk során ezen paraméter 
három helyszínt leszámítva (D, J és K) szűk tartományban mozgott (0,05–
0,39 mg Cl2/L), és messze a határérték alatt maradt. A három magasabb 
értéket olyan ivóvízellátó rendszernél mértük, ahol a kezelt vízben is ki-
mutatható volt az ammónia. Valószínűleg ezen vízműveknél az adagolt 
oxidálószer mennyisége nem érte el a törésponti dózist. Az alulklórozás 
következtében a klóraminok oxidációja nem volt teljes, ami így magasabb 
koncentrációt eredményezett. A kötöttklór-koncentráció csökkentése a 
klórdózisok növelésével, a töréspont elérésével egyszerűen kivitelezhető.

Jóval komolyabb problémát tapasztaltunk a klorát esetében. Ez a 
komponens jelenleg még nem szerepel a hazai szabályozásban, azonban 
az ivóvízirányelv felülvizsgálati dokumentumában bevezetésre javasolt 
paraméterként szerepel. Azon vízműveknél, ahol mind a törésponti kló-
rozáshoz, mind a fertőtlenítéshez klórgázt alkalmaztak, a klorát kimutatá-
si határ alatt volt (<0,05 mg/L). Emellett hasonlóan kimutatási határ alatti 
eredményeket kaptunk azon 2 vízműnél, ahol a klórgázos ammóniamen-
tesítés után a fertőtlenítés hipokloritoldattal történt. Ezekkel szemben, 
ahol nátrium-hipoklorit-oldatot alkalmaznak ammóniamentesítésre, ott 
minden esetben kimutatható volt ez az anion (0,66–2,0 mg/L). A mért kon-
centrációk jelentősen, esetenként akár egy nagyságrenddel is meghalad-

ják az irányelv felülvizsgálati tervezetében szereplő előzetes határértéket 
(0,25 mg/L). A klorát jellemzően a hipoklorition bomlásakor keletkezik. Ez 
a degradáció már rögtön a gyártás után, a vegyszer tárolása során elkez-
dődik, így a felhasználásig már nagy mennyiségű bomlástermék gyűlhet 
össze a hipokloritoldatokban. Ez a tény, kombinálva azzal, hogy a törés-
ponti ammóniamentesítésnél az általános fertőtlenítőszer-dózisok több 
tízszeresét szokták alkalmazni, eredményezi a kiugróan magas koncent-
rációértékeket. Mivel a klórdózisokat a nyersvíz ammóniumkoncentráci-
ója határozza meg, így ezeket nem lehet nagymértékben változtatni. A 
klorátkoncentráció csökkentése csak a hipoklorition bomlásának minima-
lizálásával érhető el. Ezt a fertőtlenítőszerek minél rövidebb ideig történő 
tárolásával, illetve a megfelelő tárolási körülmények (napfénytől védett, 
hűvös hely) biztosításával érhető el. Azonban több esetben, különösen a 
magasabb ammóniumtartalmú nyersvizet felhasználó rendszerekben ez 
sem elegendő. Ezeknél az ivóvízellátó rendszereknél javasolt a nátrium-hi-
pokloritos (hipós) törésponti technológiákat klórgázosra cserélni.

A harmadik vizsgált szervetlen melléktermék a klorit volt. A klorit jel-
lemzően a klór-dioxid bomlása következtében jelenhet meg az ivóvízben, 

egyéb klórbázisú fertőtlenítőszer bomlásánál nem kell számítani a képző-
désére. Klór-dioxidot viszont egyik vizsgált ivóvízellátó rendszernél sem 
használtak, ezzel összhangban ezt az aniont semelyik mintavételi helyszín 
semelyik pontján nem tudtuk kimutatni. 

3.2. A keletkezett melléktermékek mennyiségét 
befolyásoló tényezők
A melléktermékek koncentrációját a szolgáltatott ivóvízben több paramé-
ter együttesen határozza meg. A továbbiakban ezek hatásának vizsgálatát 
mutatjuk be. 

3.2.1. A nyersvíz összetétele
A vizsgált nyersvízparaméterek és a vízmű kimenő vizében (’e’ pont) mért 
melléktermék-koncentrációk között korrelációs analízist végeztünk. A ka-
pott Pearson-féle korrelációs koefficiensek a 3. táblázatban találhatóak. A 
legerősebb pozitív korrelációkat a nyersvíz hőmérsékleténél tapasztaltuk, 
illetve hasonlóan pozitív korreláció volt megfigyelhető a TOC-koncentrá-
cióval. Ezek alapján megállapítható, hogy ez a két nyersvízparaméter van 
a legnagyobb befolyással a képződő szerves melléktermékek mennyisé-
gére. Különös figyelmet kell fordítani a melléktermék-képződésre azoknál 
a vízműveknél, ahol magas a szervesanyag-tartalom, illetve a nyersvízhő-
mérséklet. Ezeknél a rendszereknél megoldás lehetne a víz hőmérsékle-
tének és szervesanyag-tartalmának csökkentése a törésponti vízkezelés 
megkezdése előtt. Hozzá kell tenni azonban, hogy a hőmérséklet-csök-
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3. ábra: Granuláltaktívszén-adszorberek tisztítási hatásfoka mellékterméktípusonként
2. táblázat: Pearson-féle korrelációs koefficiensek az egyes mellékterméktípusok között 
a vízművek kimenő vizében
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kentés gazdaságossági szempontok miatt nem alkalmazható. A szerves-
anyag-koncentráció csökkentését viszont aktív szenes adszorberek segít-
ségével el lehet végezni, azonban ennek a technológiának is megvannak 
a maga buktatói, amiket a 3.2.3.-as fejezetben részletezek.

A harmadik vizsgált nyersvízparaméter a bromidion volt, mely-
nél gyenge negatív korrelációt tapasztaltunk. Emellett azonban ki kell 
emelni azt is, hogy magasabb bromidkoncentráció mellett inkább bró-
mozott melléktermékek keletkeznek, melyek az irodalom adatai alapján 
magasabb toxicitással rendelkeznek. Így összességében az alacsonyabb 
melléktermék-koncentráció jelenthet magasabb egészségkockázatot. 
A negyedik vizsgált nyersvízparaméter, az ammónium esetében egyik 
mellékterméknél sem találtunk korrelációt, nem volt hatással a mellék-
termék-képződésre.

3.2.2. Az alkalmazott klórdózisok
A törésponti ammóniamentesítés során alapvető fontosságú a megfelelő 
klórdózis, illetve a megfelelő kontaktidő alkalmazása. Az alulklórozás a kö-
tött klór magasabb koncentrációja miatt lehet problémás. A túlklórozás 
hatását a vízmű kimenő vizében mért maradék szabad klór és a mellékter-
mékek koncentrációinak összehasonlításával vizsgáltuk. 

A számolt Pearson-féle korrelációs koefficiensek alapján elmondha-
tó, hogy mindhárom mellékterméktípus koncentrációját alapvetően be-
folyásolja ez a paraméter. A legerősebb összefüggést a HAN-nél kaptuk, 
(r = 0,742), de a THM (r = 0,582) és a HAA (r = 0,576) esetében is 0,05-ös 
szignifikanciaszint mellett szignifikáns, erős, pozitív korrelációt tapasz-
taltunk. Ezzel szemben a vízkezelésnél alkalmazott összes klórdózis és 
a melléktermék-koncentrációk között nem tapasztaltunk semmilyen 
összefüggést. Ennek oka a törésponti technológia mechanizmusában 
 keresendő. Az adagolt klór nagy része az ammónia oxidációjára fordító-
dik, nem pedig a szerves anyaggal lép reakcióba.

A megfelelő klórdózis beállítását megnehezítheti a hipó bomlékony-
sága is. Az oxidálószer szabadklór-tartalma a hipoklorit bomlása miatt 
nem állandó, így az ammóniamentesítéshez szükséges oldat mennyisége 
is változik. A korábbiak alapján elmondható, hogy a törésponti klórozást 
alkalmazó rendszereknél a melléktermékek minimalizálása végett az 
egyik legfontosabb üzemeltetői feladat a megfelelő klórdózis beállítása 
és folyamatos ellenőrzése, korrigálása. 
3.2.3. A GAC-adszorberek
A GAC-adszorberek alkalmazása igen elterjedt a hazai ivóvízellátó rend-
szerekben. A törésponti technológiáknál a feladata a melléktermékek, il-
letve az esetlegesen feleslegben adagolt oxidálószer koncentrációjának 
csökkentése. Munkánk során a ’c’ és a ’d’ ponton vett minták összehason-
lításával tudtuk vizsgálni azt, hogy a GAC-adszorberek a gyakorlatban mi-
lyen mértékben tudják ezt a feladatok ellátni. 

A leggyakrabban észlelt szervetlen melléktermék, a klorát koncent-

rációja annak ionos jellege miatt a várakozásunknak megfelelően nem 
változott az aktívszén-adszorberen. A szerves melléktermékek megköté-
sét a GAC-adszorber előtti és utáni mintavételi ponton mért koncentrá-
ciók eredményeiből számított tisztítási hatásfokkal jellemeztük. A több 
esetben kapott „negatív tisztítási hatásfokok” koncentrációnövekedést 
jelentenek. A melléktermékenként összegzett tisztítási hatásfokok, azok-
nak minimum-, maximum- és mediánértéke látható a 2. ábrán. Az ábra 
jól mutatja, hogy a legnagyobb koncentrációban keletkezett mellékter-
mékek, a THM esetében inkább koncentrációnövekedés tapasztalható, 
mintsem -csökkenés. A HAN-nél kaptuk a legjobb tisztítási hatásfokokat, 
néhány helyszínt leszámítva ezen komponensek eltávolítása megtörtént 
a GAC-tölteten. A legváltozatosabb képet a HAA-nál tapasztaltuk. Néhány 
helyszínen 80% körüli csökkenés volt mérhető, míg több esetben jelen-
tős növekedés következett be a tölteten. Az eredmények és az irodalom 
alapján feltételezhető, hogy a megfigyelt koncentrációcsökkenés sem az 
adszorpciónak köszönhető, hanem a melléktermékek degradációjának, 
mely a GAC felületén mehet végbe. 

Ezen adszorberek mellett 4 helyszínen a törésponti klórozás előtt egy 
másik GAC-adszorber is be volt építve a technológiába, hogy a klóradago-
lás előtt a nyersvíz szervesanyag-tartalmát csökkentsék. A töltet előtt és 
után is vizsgálva a víz TOC-koncentrációját 5%-on belüli változást tapasz-
taltunk, az adszorbensek nem működtek megfelelően.

A korábbi eredmények alapján megállapítható, hogy az alkalmazott 
töltetek valószínűleg már teljesen telítődtek, adszorpciós kapacitásuk 
kimerült. Sokszor az adszorbereket jócskán az élettartamukon túl hasz-
nálják, regenerációjuk és cseréjük túlságosan ritka. Ilyen körülmények 
között a GAC-töltetek nem tudják ellátni a funkciójukat.

3.2.4. A hálózat
A vízelosztó hálózaton sok vízminősítő paraméter esetében igen jelentős 
másodlagos vízminőség-változás tapasztalható, ami a klórozási mellékter-
mékeknél sincs másképp. Kutatásunk során ezt az ’e’ és ’f’ pontok között 
történő koncentrációváltozások követésével tudtuk vizsgálni. 

A klorátkoncentráció a hálózaton lényegében nem változott, kivétel 
nélkül minden helyszínen 10%-on belül voltak az eredmények a ’e’ és ’f’ 
pont között. A klorát egy stabil komponens, annak bomlására nem kell 
számítani, míg a vízben lévő szabad klór bomlásából keletkező klorát a 
hipoklorit-adagolás során a vízbe kerülő koncentrációkhoz képest elha-
nyagolható. 

Más a tapasztalat a szerves melléktermékeknél. A THM koncentráci-
ója 6 helyszínen 20%-ot meghaladó mértékben növekedett a hálózaton, 
ezekből egy esetben kiugróan magas, 2,5-szeres növekedés volt mérhető. 
Jelentős, 20%-ot meghaladó csökkenést egyik helyszínen sem tapasz-
taltunk. A maradék 6 ivóvízellátó rendszerben 20%-on belül változott a 
THM-koncentráció a hálózaton. Teljesen más a helyzet a HAA és HAN ese-
tében. Mindkét mellékterméktípusnál nagyarányú, 50%-ot meghaladó 
növekedés és csökkenés is több helyszínen volt tapasztalható. Emellett 
azonban voltak helyszínek, ahol minimális koncentrációváltozást mér-
tünk. Az ivóvízben lévő maradék szabad klór miatt leginkább koncent-
rációnövekedést várnánk a hálózaton. Ez sok esetben volt tapasztalható, 
sokkal érdekesebb azonban, hogy a HAA és HAN esetében jelentős kon-
centrációcsökkenést is mértünk, ami ezen melléktermékek bomlékonysá-
gát mutatja. 

Egy ivóvízellátó rendszeren belül a fogyasztói pontok között bizonyos 
paraméterek esetén jelentős különbségek lehetnek. A hálózat szerepe 
az ivóvízminőségben egy igen összetett probléma. A másodlagos vízmi-
nőség-változásra több paraméter, mint például a tartózkodási idő, a hid-
raulikai viszonyok, az elosztóhálózat kora vagy a biofilmképződés is ha-

3. táblázat: Pearson-féle korrelációs koefficiensek a szerves melléktermékek 
koncentrációja és egyes nyersvízparaméterek között
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szorberek gyakori regenerálása, illetve cseréje elengedhetetlen a vízmű 
megfelelő működéséhez. A melléktermék kiszűrése helyett jobb meg-
oldás lehet, ha már a melléktermékek keletkezését megakadályozzuk. A 
nyersvízösszetétel, azon belül is a szervesanyag-tartalom és a hőmérsék-
let jelentősen befolyásolja a melléktermék-képződést. A nyersvíz szerves-
anyag-koncentrációjának csökkentésével, illetve esetleges vízbázisváltás-
sal limitálható a melléktermékek képződése, ami pozitív hatással van az 
ivóvízbiztonságra.
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tással lehet.  Munkánk során erre vonatkozóan pontosabb adatokat nem 
gyűjtöttünk, így egyértelmű megállapításokat ezekre vonatkozóan nem 
tudunk tenni. 

4. Összefoglalás
Kutatásunk során törésponti klórozást alkalmazó ivóvízellátó rendszereket 
vizsgáltunk. Megállapítottuk, hogy a szerves melléktermékekből a legna-
gyobb koncentrációban a THM-ek keletkeznek, melyeket a HAA-k követ-
nek. A nitrogéntartalmú HAN koncentrációja jelentősen alacsonyabb. A 
THM a vizsgált vízművek felében okozott nem elfogadhatóságot a hatályos 
hazai jogszabályok szerint. Méréseink alapján az ivóvíz irányelv felülvizsgá-
lati dokumentumában szereplő előzetes HAA-határérték magyarországi 
bevezetése jóval kevesebb problémát okozna. Ezzel szemben a szintén 
újonnan bevezetendő klorát esetében már nagyobb nehézségek lehetnek 
a határérték betartásánál. A probléma főként a hipós vízkezelést alkalma-
zó vízműveket érinti. Ezeken a helyszíneken nagy figyelmet kell fordítani 
a vegyszer tárolására, hogy minimalizálják a klorátképződést, azonban 
egyes esetekben az sem kizárt, hogy a technológiaváltás jelent majd csak 
megoldást. Természetesen ez a határérték életbelépéséig is megfontolan-
dó, ugyanis a káros egészséghatás független a szabályozástól.

A vizsgált mellékterméktípusok és az AOX-paraméter között erős kor-
relációkat tapasztaltunk. Ez megerősíti azt, hogy az AOX egy jól alkalmaz-
ható indikátorparaméter a klórozásos technológiák nyomon követésére.

Munkánk célja volt továbbá, hogy vizsgáljuk, milyen paraméterek 
hogyan változtatják meg a melléktermékek koncentrációját, hogy lehet 
azoknak a minimalizálását elérni. Az egyik legfontosabb üzemeltetői fel-
adat a megfelelő klórdózisok folyamatos felülvizsgálata az alulklórozás és 
túlklórozás elkerülése végett. A hipokloritos rendszereknél az oxidálószer 
bomlása miatt különösen fontos ügyelni a vízkezelő vegyszerek tárolási 
körülményeire. A kezelt vízben a klorátkoncentráció legkönnyebben a 
hipokloritoldat hűs, árnyékos helyen történő tárolásával és a reagens-
gyártást követő mihamarabbi felhasználásával csökkenthető. Emellett 
sarkalatos pont lehet a keletkezett szerves melléktermékek eltávolítása 
érdekében alkalmazott GAC-szűrők megfelelő üzemeltetése is. Ezen ad-
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