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1. Bevezetés, problémafelvetés
Az Alföldvíz Zrt. üzemeltetési területén található Kömpöc település, ahol 
az ivóvízminőség-javító program keretén belül megépült egy 240 m3/
nap kapacitású ivóvízkezelő mű. 

A kivitelezett ivóvízkezelő technológia biológiai ammóniummente-
sítésen alapszik, melynek feltétele a kezelendő víz megfelelő oldottoxi-
gén-tartalma a biológiai folyamatok fenntartásához. Ez az oldottoxi-
gén-mennyiség az összes hasonló felépítésű műben elegendő a kutak 
redukált állapotú vastartalmának az oxidálására, így a keletkező Fe-ionok 
jelenléte a technológia elején biztosított, ezek a vízben vas(III)-hidroxi-
dokká alakulnak. A településen csak az egyik kút arzéntartalma haladta 
meg a 10 µg/L-es határértéket, és az is csak minimálisan (~ 12 µg/L), de 
mivel a technológiák a jogszabálynak legkevésbé megfelelő nyersvízre 
vannak tervezve, így itt is – a hazánkban leginkább alkalmazott – vas(II-

lerakódások eltávolítandók. Mindegyik módszernek megvan a saját korlátja, 
amit a kiválasztás és az adatok értékelése során figyelembe kell venni.

 
5.8. Egyéb módszerek és alkalmazások
GWT – Irányított hullámú vizsgálat alkalmazása csőhidak, vé-
dőcsőben vezetett haszoncsövek állapotértékelésére: korláto-
zottan hozzáférhető acélvezetékek üzem közbeni szerkezeti 
vizsgálata. Alkalmas csőhidak, védőcsőbe helyezett haszoncsövek álla-
potértékelésére, osztályozására.

A csővezetékek korróziós hibáinak feltérképezésére szolgáló Guided 
Wave Testing eljárás a gáz- és olajipari cégek, vegyipari üzemek és kü-
lönféle közműfenntartók vezetékeinek vizsgálataira hazai referenciákkal 
rendelkezik. 

    

I)-sót és oxidálószert használó koagulációs arzénmentesítés került kiépí-
tésre, melynek során a kialakuló vas(III)-hidroxid-pelyhek hatására csök-
ken az arzéntartalom.

E két gondolatot összemosva a vas(III)-hidroxidok jelenléte szem-
pontjából merült fel, hogy miért is adagolunk ennyire éppen csak ha-
tárérték feletti arzéntartalomhoz Fe-ionokat tartalmazó koagulálószert, 
amikor azok egyébként is jelen vannak a nyersvíz által biztosított meny-
nyiségben. Az irodalomban található szakmai anyagok alátámasztják, 
hogy oxidálószer nélkül is működik a koagulációs arzénmentesítés, bár 
jóval alacsonyabb hatásfokon, de nekünk itt a határérték alá csökkentés 
nem is kíván nagy hatékonyságot, így elméletileg el is hagyható, külö-
nösen, hogy a mangántartalom sem igényli azt (~ 40 µg/L). Ezt a szálat 
tovább boncolgatva miért is terheljük a homokszűrőket az esetlegesen 
többletmennyiségben képződő pelyhek kiszűrésével? Ez pedig magával 

Q L40 – Mágneses ellenállás mérésének alkalmazása 
a csőroppantásos rekonstrukció akadályainak előrejelzésére
Vizsgálati körülmények: vízben, sárban és szárazon egyaránt használha-
tó, PVC-házban vagy borítás nélkül, központosítást nem igényel. Előnye, 
hogy kétrétegű vizsgálattal részletesebb eredményeket ad, kisebb hőel-
tolódása van, mint a piacon jelen levő hasonló készülékeknek, könnyen 
kalibrálható, bármilyen standard adatkábellel (Mono, 4, 7 conductor, 
coax) működik. 7 kg-os súlyával, 45 mm-es átmérőjével és 1,5 m hosz-
szával karcsúnak számít, kezeléséhez elég 1 ember. Önmagában és a QL 
más vizsgálati eszközeivel kombinálva is felhasználható.

Megfelelően kalibrálva a készülék alkalmas cső belsejében haladva 
felderíteni a csőre (kívülről) szerelt javítóidomokat. 

Ez különösen jelentős azbesztcement csövek csőroppantásos re-
konstrukciója során, amikor az ismeretlen helyen levő javítóidom vagy 
más, roppantásra nem alkalmas idom, szerelvény vagy acélcsődarab 
akadályt képez, így jobb esetben elakad a vágóél és a rakat, rosszabb 
esetben elszakad a vonórúd, de előfordulhat, hogy a nagy erejű gép 
vonszolja az akadályokat, és ezzel súlyos károkat okoz a környezetében. 
Az előzetes felderítéssel a problémák megelőzhetők, a megoldás költ-
séghatékony.

A KÖMPÖCI IVÓVÍZKEZELŐ 
TECHNOLÓGIA ÜZEMI OPTIMALIZÁLÁSA 
A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN

kivonat Biológiai ammóniummentesítést alkalmazó ivóvízkezelő technológia esetében a szükséges oldott oxigén 
hatására a nyersvíz oxidálódóvas-tartalma felhasználható a koagulációs arzénmentesítésben. A szakirodalomból már 
ismeretes, hogy a redukált állapotú As(III) forma egy része eltávolítható koagulációs folyamatokkal, ezért a nyersvíz-
ben a 10 µg/L-es határértéket nem sokkal meghaladó arzéntartalom esetén az előoxidáció elhagyható, ami jelentős 
mennyiségű oxidálószer-megtakarítást eredményezhet. Ha az ehhez szükséges vastartalmat nem biztosítja a nyersvíz, 
akkor optimalizált mennyiségű vas(III)-só-adagolással biztosítható a határérték alatti arzéntartalom a kezelt vízben 
akár oxidálószer-adagolás nélkül is. Ezeket a gondolatokat és módosításokat alkalmaztuk a gyakorlatban a kömpöci 
ivóvízkezelő technológia esetében, ahol tekintélyes mennyiségű oxidáló- és koagulálószer-megtakarítást tudtunk el-
érni, és emiatt a homokszűrők visszaöblítésének felülvizsgálata is megtörtént. 

kulcsszavak koaguláció, arzénmentesítés, arzenit, vegyszeradagolás, homokszűrő, optimalizálás, zavarosság

BATA PÉTER  technológus munkatárs, Alföldvíz Zrt.
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vonhatja a többletmennyiségű vízfelhasználást a szűrők visszaöblítése 
során, továbbá az ebből az iszapvonalra kerülő, veszélyes hulladéknak 
minősülő arzéntartalmú iszap mennyisége sem elhanyagolható kérdés 
az ártalmatlanítás szempontjából. Céges szinten törekszünk vizeink minél 
kevesebb vegyszerrel történő kezelésére, ami nemcsak gazdasági, de a 
jelen világ elvárásának megfelelő célkitűzés, minthogy minél természe-
tesebb állapotban, minél kevesebb utókezeléssel kívánjuk szolgáltatni 
termékünket a fogyasztó részére. Emellett a technológiáink minél alacso-
nyabb vízveszteséggel történő üzemeltetése a vízbázisaink védelmét cé-
lozza, ami a hosszú távú gondolkodás alapja.
 
2. Szakirodalmi összefoglaló
2.1. Kömpöc község ivóvízkezelő technológiájának 
ismertetetése 
A vízkezelési technológia részletes ismertetése[8]

• Vízbeszerzés a mélyfúrású kutakból
A vízműtelep területén belül található 1. és 2. számú kútra a 2017-es 

és 2018-as években végzett laborvizsgálatok eredményei a 1. táblázat-
ban láthatóak. 

Az 1. számú kút tartalék üzemben van, mivel a benne található kútszivaty-
tyú teljesítménye és a vizének minősége alkalmassá teszi azt közvetlen 
hálózatra termelésre havária esetén. A 2. számú kút kisebb teljesítményű, 
a technológiára közvetlen termelésre alkalmas szivattyúja a kitermelt 
nyersvizet a vízkezelő technológiára juttatja.
• Gáztalanítással egybekötött légtelítés
A polipropilén-anyagú gáztalanító tartályba megfelelő nyomással be-
lépő víz a felső elhelyezésű perforált elosztócsövek segítségével csep-
pekre bomlik, majd az alulról felfelé áramló levegő kihajtja a nyersvíz 
metántartalmát, és egyben oxigénnel telíti a vizet. A gáztalanító tartály 
alján felgyűlt, légtelített vizet a nyomásfokozó szivattyúk juttatják a 
technológiai sorra.

• Nitrifikációs ammóniumion-eltávolítás
Az oxigénnel dúsított víz rávezetésre kerül a 2 db nitrifikálóoszlopra, ahol 
a nagy tömegben jelen lévő biomassza az ammóniumtartalmat első lé-
pésben nitritté, majd nitráttá oxidálja. Az oxigén hatására a nyersvíz Fe- és 
Mn-ion-tartalmának egy része oxidálódik, és különböző oxid-hidroxid csa-
padékok formájában kiválik, ami kiváló megtelepedési felületet biztosít a 
nitrifikációt végző biomasszának. Ezt a növekedést a nitrifikálóoszlopok 
24 óránkénti, üzemszerű működéssel megegyező irányú visszaöblítéses 
lazításával szabályozzuk (fertőtlenítőszer-mentes nyersvízzel), ami a ké-
miai-biológiai szaporulat egy részét eltávolítja, így a működő biomassza 
felfrissül. 
• UV-csírátlanítás
Az UV-berendezés a biológiai rendszer után működik, feladata a vízben 
lévő, a nitrifikáló oszlopokról lemosódó baktériumok inaktiválása, a víz 
csírátlanítása. 

• Oxidáló- és koagulálószer-adagolás
A Fe-ionok közvetlenül az oxigénnel történő érintkezés hatá-
sára, a Mn-ionok egy része a bedolgozódott katalitikus szűrő 
segítségével az oxigén hatására, az As- és a maradék Mn-ion 
pedig a KMnO4-oldat adagolásának hatására oxidálódik, 
és (az arzén esetében további koagulálószer-adagolással – 
Fe2(SO4)3-oldat-adagolással) csapadék formájában kiválik. A 
vegyszerek adagolása a nyersvíz mennyiségének arányában 
történik.
•  Kvarchomoktöltetű gyorsszűrés alkalmazása
Az oxidációs folyamatok, illetve a koagulációs arzénmente-
sítéshez szükséges vas(III)-szulfát-oldat adagolásának követ-
keztében kialakuló pelyhek a 2 db kvarchomoktöltetű szű-
rőn kerülnek kiszűrésre, és így a kezelt víz vas-, mangán- és 
arzéntartalma lecsökken. A szűrőtöltetben visszamaradó 
csapadékot a 24 óránként ismétlődő, a szűrési iránnyal ellen-
tétesen végrehajtott automatikus öblítés távolítja el, ami már 

kezelt vízzel történik. 
• Törésponti klórozás és granulált aktívszén-adszorber alkalmazása 

– ESETLEGES!
A technológiai sorba be van építve a törésponti klórozás lehetősége, 
amely a kémiai úton történő ammóniumeltávolítást teszi lehetővé ab-
ban az esetben, ha a biológiai ammóniummentesítés nem megfelelő 
hatásfokkal üzemel, vagy a biológia felépülés alatt van. Ha a törésponti 
klórozás elindítására szükség van, akkor a nem kívánt klórozási mellék-
termékek eltávolítása granulált aktívszén-töltet (GAC-töltet) segítségé-
vel, adszorpciós úton valósul meg. A törésponti klórozást 150 g/L aktívk-
lór-tartalommal rendelkező NaOCl-oldat segítségével érhetjük el.
• Utófertőtlenítés nátrium-hipoklorit-oldat-adagolással
A technológia utolsó fázisaként folyamatos utóklórozás került beépítés-
re, amely 150 g/L aktívklór-tartalommal rendelkező NaOCl-oldat adago-
lásával történik a kezeltvíz-tároló töltővezetékébe.
• Kezeltvíz-tárolás és hálózatra történő kiadás
A kezelt víz fogadására egy 100 m3 térfogatú, térszinti monolit vasbeton-szer-
kezetű műtárgy épült. A nyomásfokozó szivattyúk biztosítják az ivóvíz háló-
zatba juttatását, valamint a szűrők öblítéséhez szükséges vízmennyiséget is.
• A technológia működése során keletkező iszap kezelése
A visszaöblítés során keletkezett zagyvíz és előszűrlet a 15 m3-es hasz-
nos térfogatú vasiszap-ülepítőből és a szintén 15 m3 térfogatú iszapsű-
rítő medencéből és kiegészítő berendezéseikből álló iszapvonalon ke-
rül kezelésre. Az ülepített víz egy csővezetéken keresztül a vízműtelep 
melletti burkolt árokba kerül kivezetésre. Az iszapsűrítő medencében 
maradó zagyot időnként engedéllyel rendelkező lerakóba kell szállítani.

1. ábra: A kömpöci ivóvízkezelő technológia sematikus működési ábrája

1. táblázat: Az 1. és 2. számú kömpöci víztermelő kutak vízvizsgálati eredményei a 
2017-es és 2018-as évből
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2.2. Az arzén különböző oxidációs állapotú formáinak 
eltávolítási lehetőségei koagulációs technológiával 
A szervetlen arzén az ivóvízkezelés és -szolgáltatás folyamatai során al-
kalmazott pH-értékeken öt vegyértékű arzenát (As(V)) formájában mint 
az arzénsav (H3AsO4) egyszeres vagy kétszeres töltésű anionja, illetve 
három vegyértékű arzenit (As(III)), vagyis disszociálatlan arzénessav 
(H3As03) formájában van jelen.[1]

Az ivóvízkezelésben gyakran alkalmazott koaguláció során a Fe-, 
illetve Al-ionokat tartalmazó fémsók adagolása következtében olyan 
fém-hidroxidok alakulnak ki, melyek a hidrolízis során részlegesen pozitív 
töltésre tesznek szert. Ezen hidrolízistermékek megtapadnak a kolloidmé-
ret-tartományba eső, egymást taszító részecskék felületén, semlegesítve 
a negatív töltéseket. Az így létrejövő aggregátumok másodlagos kötések 
segítségével pehelyszerű, ülepíthető és szűrhető képződményekké állnak 
össze, melyek a nyersvíz arzéntartalmát is jelentősen képesek csökkente-
ni. Ehhez a gyakorlatban általában előoxidációt alkalmaznak, hogy a ha-
tékonyabb eltávolítás érdekében az arzén ezen a pH 6-8 körüli értéken az 
arzenát disszociált, ionos formájában legyen jelen.[2] Az arzén eltávolítá-
sához szükséges csapadékképződésnek 3-féle módja ismeretes: [1,2]

• csapadékképződés: Fe(AsO4), illetve Al(AsO4) vegyületek kicsapódása;
• együttes csapadékképződés vagy koprecipitáció (beépülés a kelet-

kező pelyhekbe);
• felületi adszorpció a pelyheken.

Az irodalomban található adatok szerint a koaguláció hatékonysága 
függ az arzén oxidációs állapotától, miszerint az arzenit vassóval történő 
koaguláltatásával és szűréssel 60% körüli eltávolítási hatásfok érhető el, 
szemben az arzenát 95% feletti eredményeivel. Ugyanilyen technológiai 
megoldással alumíniumsók használatával 15%-os arzenit- és 80%-os ar-
zenáteltávolíthatóság érhető el.[3]

Hering és munkatársai megállapították, hogy 7-es pH-értéken, 30 
µmol/dm3 összes vasat alkalmazó koagulálószer esetében a koaguláci-
ós folyamatoknak köszönhetően az As(III) eltávolítási hatásfoka 60-70% 
körüli, míg ez az érték 95% feletti az As(V) esetében. Ugyanezen körül-
mények között a 15 µmol/dm3 összes vasat alkalmazó koagulálószer 
használata esetén az As(III) forma eltávolításának hatásfoka már csak 40% 
körüli, míg az As(V) forma esetében továbbra is 90% feletti. A pH hatása 
az As(III) koagulációs eltávolítására nem jelentős, de az As(V) esetén csök-
kenő hatékonyság fedezhető fel 8-as pH-érték felett. Vizsgálták az egyéb 
szervetlen ionok (szulfátion, kalciumion, foszfátion) hatását az eltávolítá-
si folyamatokra, és az As(III) esetén a szulfátion okozott enyhe mértékű 
csökkenést az eltávolítás hatékonyságában.[4]

Laky Dóra PhD-értekezésében vizsgálta a csepeli nyersvízből készített 
modelloldatokban az As(III) forma eltávolításának a hatásfokát vas(III)-klo-
rid koagulálószer esetén, és az eredményeiből látszik, hogy a 250 µg/L-es 
kiindulási arzenitkoncentráció mellett közel 50 µmol/dm3 összes vasat 
tartalmazó vas(III)-klorid-adagolás esetén 50% feletti eltávolítási hatás-
fokot tudott elérni.  Vizsgálta a különböző paraméterek, mint a pH-érték, 
a karbonát/hidrogénkarbonát-ion-tartalom, az ortofoszfátion-tartalom, 
illetve a szilikát- és szervesanyag-tartalom hatását is a koagulációs arzén-
mentesítés sikerességére, amelyek mind fontos szerepet töltenek be az 
adott nyersvízre történő arzénmentesítési technológia tervezése során.[2]

2.3. A homokszűrő-visszaöblítések optimalizálása
A kvarchomoktölteten végrehajtott gyorsszűrés folyamata során a kiszűrt 
szilárd anyagok a szűrőtöltet szemcséi közé beépülnek, és ezzel párhuza-
mosan a szűrő ellenállása folyamatosan nő, majd előbb-utóbb elér egy 

olyan szintet, amikor már a szűrő üzemeltetése sem műszakilag, sem 
gazdaságilag nem célszerű. Ilyen esetben, vagy ha a szűrt víz minősége 
időközben megkívánja, válik szükségessé a szűrők öblítése, amely során 
szűréssel ellentétes irányú, azaz alulról felfelé irányuló kezelt vizes visz-
szaöblítést alkalmazunk. Az öblítés során a töltet szemcséit lebegő, azaz 
fluidizált állapotba kell hozni. A fluidizáció során a hézagtérfogat megnő, 
így lehetőség nyílik a szemcsék között lerakódott szilárd, pehelyszerű 
szennyeződések eltávolítására az öblítővíz segítségével. A szakirodalom 
kb. 30%-os töltetexpanziót tart megfelelően hatásosnak.[5] A visszaöb-
lítés során fontos ellenőrizni az elfolyó öblítővíz minőségét, mert annak 
szilárdanyag-terhelése képes információt nyújtani az öblítési ciklus vég-
pontjáról. Az AWWA ajánlása szerint a szűrőöblítés megfelelőnek mond-
ható, ha az elfolyó öblítővíz 15-20 NTU zavarossági értékeket mutat.[6] A 
zavarosság vagy turbiditás mérése a fény és a szilárd részecskék kölcsön-
hatásán alapszik, és a besugárzó fény útjára 90°-os szögben mért szórt 
fény mennyiségét méri. Minél több egy szuszpenzióban a szilárd részecs-
ke, annál több szórt fény fog kijutni a 90°-os szögben elhelyezett detektor-
ra, ezáltal egyre nagyobbak az NTU-értékek.

Mike Feldman végzett egy tanulmányt, amelyben Bethlehem város 
egyik vízműtelepén az üzemeltetővel közösen a szűrőöblítések optima-
lizálását vizsgálták online turbidimetriás mérési módszer segítségével. 
Megállapították, hogy a 10 m2-es felületű szűrőkön az alapbeállításokban 
szereplő 3 perces, 500 gallon/perces (113,7 m3/h) hozamú felületi öblítést 
követő 1500 gallon/perces (341,1 m3/h), nagy öblítési sebességű visz-
szamosatás idejét 10 percről 5 percre lehetséges csökkenteni, mivel már 
ekkor elérte az AWWA által javasolt 20 NTU turbiditási értéket az elfolyó 
öblítővíz zavarossága. Ezzel ~ 7000 gallon (26,5 m3) kezelt vizet tudnak 
megspórolni egy szűrő visszaöblítésén, amelyből 12 található ezen a tele-
pen. Így éves viszonylatban a telepen 12 szűrővel, 96 óránkénti visszaöblí-
téssel 7.500.000 gallon, azaz 28.425 m3 vizet spórolhatnak meg. Ez a meg-
takarítás figyelemre méltó környezetvédelmi és gazdasági szempontból 
egyaránt.[7]
 
3. Vizsgálati módszerek
A terepi mérések során használt analitikai módszerek:
• Oldottoxigén-tartalom meghatározása:
 Hach LDO10101 oldottoxigén-szonda – Hach HQ440d kétcsatornás 

digitális multimérő.
• pH meghatározása:
 Hach PHC30101 újratölthető pH-elektróda – Hach HQ440d kétcsa-

tornás digitális multimérő.
• A különböző vasionformák meghatározása a technológia különböző 

mintavételi pontjain Hach DR1900 hordozható spektrofotométerrel 
történt.

 A mérés során meghatározásra került az összesvasion-tartalom, 
majd a Fe-ion-tartalom, és az értékek különbségéből kaptuk meg a 
Fe-ionok mennyiségét a mintákban.

 o Fe-ion-tartalom meghatározása: 
 – 1,10-Phenanthroline-módszer (0,02–3.00 mg/L Fe-ion-tartalom)
 o Összesvasion-tartalom meghatározása: 
 – TPTZ-módszer (0,012–1,8 mg/L összesvasion-tartalom)
 – FerroZine®-módszer (0,009–1,4 mg/L összesvasion-tartalom)
• Hach 2100Qis turbidiméter
A laboratóriumi mérések során használt analitikai módszerek:
• Arzéntartalom meghatározása:
 MSZ EN ISO 11885:2009 szabvány szerint egy Perkin-Elmer Optima 

5300DV ICP-AES műszerrel, hidrid képzési technikával az Alföldvíz 
Zrt. Központi Laboratóriumában.
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• Vastartalom meghatározása:
MSZ EN ISO 11885:2009 szabvány szerint egy Perkin-Elmer Optima 

5300DV ICP-AES műszerrel az Alföldvíz Zrt. Központi Laboratóriu-
mában.

• Mangántartalom meghatározása:
MSZ EN ISO 11885:2009 szabvány szerint egy Perkin-Elmer Optima 
5300DV ICP-AES műszerrel az Alföldvíz Zrt. Központi Laboratóriumában.
Az arzén-, vas- és mangántartalom meghatározásához a mintavételt az 
MSZ EN ISO 5667-3:2012 szabvány alapján hajtottuk végre. A mintát egy 
HD-PE anyagú edénybe gyűjtöttük, és megfelelő mennyiségű salétrom-
savval (HNO3) állítottuk be az 1 és 2 közötti pH-értéket. 

4. Eredmények és értékelésük
4.1. A vegyszeradagolások változtatása előtt vizsgált 
paraméterek eredményei
Vizsgálatainkat megelőzően visszanéztük az önellenőrzés során kapott 
eredményeket, melyek a 2. táblázatban láthatóak.

Az eredményekből jól látszik, hogy a biológiai ammóniummentesítés meg-
felelően működik, illetve az arzénmennyiségek is erősen határérték alatt 
vannak, így felmerült a vegyszeradagolás optimalizálásának gondolata.

A megfelelő biológiai ammóniummentesítés egyik feltétele a keze-
lendő vízben a kellő mennyiségű oldott oxigén jelenléte, amely a biológi-
ai rendszer fenntartása mellett elvégzi a bejövő nyersvíz redukált állapotú 
vastartalmának az oxidálását is. Terepi mérésekkel állapítottuk meg az 
oldottoxigén-tartalmat és a különböző oxidációs állapotú vasionformák 

mennyiségét (3. táblázat, 2. ábra). 
Az oldottoxigén-tartalom a nyersvíz szinte oxigénmentes állapotáról 

a gáztalanító/légtelítő egységet követően a telítési érték közelébe emel-
kedett, ami a nyersvíz belépési pontjánál domináló Fe-ionok Fe-ionokká 
való nagyarányú átalakulásával járt együtt az oxidáció hatására. A nitrifi-
kálóoszlopokon a jelentős mennyiségű tartózkodási idő miatt a Fe-ionok 
mennyisége a kimutatási határ (<20 µg/L) alá csökkent, mivel az oxidá-
ciójuk teljes mértékben lezajlott. Figyelemre méltó, hogy az összesva-
sion-tartalom több mint 60%-a megkötődött a nitrifikálóoszlopokban a 

keletkező vas(III)-hidroxid-pelyhek kiülepedése miatt. Ezeket a méréseket 
még az alapbeállításban szereplő vegyszeradagolások mellett végeztük, 
de mivel a beadagolási pontok közvetlenül a homokszűrők előtt találha-

tóak, így az eredményeket a nitrifikálóoszlopok után 
található mintavételi pontig azok nem befolyásolták.
 Ez a pehelyképződés tovább folytatódik a nyersvíz 
saját, még a nitrifikálóoszlopok után is a kezelendő 
vízben maradt vastartalmával a homokszűrőkre való 
belépési pontig, ahol az alapbeállításoknak megfele-
lően az adagolt koaguláló- és oxidálószerrel lezajló, 
ugyanilyen pehelyképződési folyamatok végtermé-
keivel együtt kiszűrésre kerülnek a pelyhek.

4.2. A vegyszeradagolások leállításával 
végzett vizsgálatok eredményei
Az irodalmi hivatkozásokra és a 4.1. fejezetben leírt eredményeinkre ala-
pozva feltételeztük, hogy a nyersvíz vastartalmából keletkező vas(III)-hid-
roxid-pelyhek képesek a koagulációs folyamatok végbemenetelével az 
arzéntartalom egy részét spontán magukba építeni, illetve adszorbeálni 

– bármiféle egyéb koaguláló- és oxidálószer adagolása nélkül –, majd a 
nitrifikálóoszlopok töltetén megkötődni, illetve a homokszűrők töltetén 
kiszűrődni. A kérdés igazából az, hogy elérhető-e így olyan eltávolítási ha-

tásfok, amellyel biztosítható a 10 µg/L-es arzénhatár-
értéknek való megfelelés.

Ennek vizsgálatára egy rövid távú tesztüzemet 
hajtottunk végre, ahol is megállítottuk a beadagolt 
KMnO4 oxidáló- és Fe2(SO4)3 koagulálószer adagolá-
sát, majd egy pár órás tesztüzemben való működést 
követően a technológia különböző mintavételi pont-
jain mintákat vettünk a labor számára. A kapott ered-
ményeket a 4. táblázat és a 3. ábra szemlélteti, ahol 
jól látható, hogy a feltételezésünknek megfelelően a 
megkötődéssel és kiszűrődéssel végbemenő folya-
matos vastartalom-csökkenés mellett az arzéntarta-

lom folyamatos csökkenése is megfigyelhető egészen a határérték alatti, 
8,12 µg/L-es értékig. 
 A tesztüzem pozitív eredményeit értékelve úgy döntöttünk, hogy meg-
állítjuk az oxidáló- és koagulálószer adagolását, és 4 héten keresztül fo-
lyamatos laborkontroll alatt működtetjük az ivóvízkezelő technológiát, 
amely biztosítja a település ivóvízellátását. 

Az arzéntartalom változását a 4. ábra szemlélteti, ahol jól látszik, hogy 
a 4 hét alatt az arzéntartalom folyamatos növekedése volt tapasztalható, 
és az arzéntartalom a tesztidőszak végére megközelítette a 10 µg/L-es ha-

2. táblázat: Az önellenőrzési vizsgálatok eredményei a kömpöci technológia hálózatra kimenő vizében

2. ábra: Az oldottoxigén-tartalom és a vasionformák közötti összefüggések 
ábrázolása a kömpöci technológia különböző mintavételi pontjain

3. táblázat: Az oldottoxigén-tartalom, a vasionformák jelenléte és a pH a kömpöci technológia különböző 
mintavételi pontjairól vett vízmintákban
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3. ábra: A rövid távú tesztüzem során kapott arzén- és vastartalom összefüggésének 
grafikus ábrázolása

4. ábra: A hosszú távú tesztidőszak alatt kapott arzéntartalom-eredmények időbeni 
változása a kömpöci technológia homokszűrők utáni mintavételi pontján

4. táblázat: A rövid távú tesztüzem alatt kapott arzén-, vas- és 
mangántartalom eredményei a kömpöci technológia különböző 
mintavételi pontjain vett kezelendő vízben

tárértéket. Ez a folyamat feltevésünk szerint az irodalmi hivatkozásokban 
is vizsgált felületi arzénmegkötésnek (adszorpció) tulajdonítható, ugyanis 
a homokszűrők töltetében és az azok felületén kialakult vas(III)-hidroxidok 
folyamatos akkumulálódása zajlott le a vas-koagulálószer adagolása és a 
kezelendő víz saját feloxidált vastartalma miatt. Ezek a felhalmozódott 
vasvegyületek folyamatosan adszorbeálták a kezelendő vízben található 
arzénionokat, de a vegyszeradagolás leállítása miatt az utánpótlás meg-
szűnt, és a 24 óránként bekövetkező homokszűrő-visszaöblítések egyre 

inkább letisztították a homokszűrők töltetét, így az adszorbeálóanyag 
mennyiségének a csökkenésével folyamatos nőtt az arzéntartalom a ho-
mokszűrőket elhagyó kezelt vízben.
 Így bár a tesztidőszak alatt egyszer sem lépte át az arzéntartalom a 10 
µg/L-es határértéket, módosításokat kellett eszközölni, hogy véletlenül 
se következzen be határérték-túllépés a technológia üzemeltetése során.

4.3. Az oxidálószer adagolási mennyiségének 
optimalizálása során kapott eredmények
Első módosításként az oxidálószer mennyiségének optimalizálását tűztük 

ki célul, koagulálószer-adagolás nélkül, mivel vizsgálataink alapján a ke-
zelendő víz még tartalmazta a nyersvíz vastartalmának 40% körüli meny-
nyiségét, ami az irodalmi adatok alapján elégséges lehet az oxidált álla-
potú arzenátionok megfelelő mennyiségű eltávolítására. Ezért az eredeti, 
korábban igen jó eltávolítási hatékonyságot nyújtó oxidálószer-mennyi-
ség beadagolását választottuk alapmennyiségnek, majd meghatározott 
arányban ezt a mennyiséget csökkentettük, és mértük a beállításhoz tar-
tozó arzéntartalom változását a kezelt vízben.

Először meghatároztuk az elméleti oxidálószer-adagolási mennyisé-
get a vegyszeradagoló szivattyú típusának megfelelő gépkönyvből és a 
vízkezelő technológiát vezérlő PLC beállításaiból, illetve a technológia 
üzemi víztermelő kapacitásából (9,6 m3/h), majd gyakorlati módszerrel is 
ellenőriztük a kapott mennyiséget. Az elméleti és gyakorlati mennyiség 
alig tért el egymástól, de mi a gyakorlati mérés során kapott 198 mL/h-s 
adagolási mennyiséget vettük alapul. Ezzel a mennyiséggel kiszámoltuk, 
hogy az ~ 1 m/m%-os (10 g KMnO4 1 L vízben feloldva) oxidálószer-oldat 
beadagolása esetén mekkora KMnO4-mennyiséget adunk 1 L kezelendő 
vízhez. (198 mL/h KMnO4-oldat —> 1,98 g KMnO4 /h —> a technológia 
mért üzemi kapacitása: 9,6 m3/h —> ~ 0,21 mg KMnO4/1 L kezelendő víz)

A kezdeti, alapbeállításokkal üzemelő technológia igen jó arzéneltá-
volítási eredményeit figyelembe véve vizsgáltuk az oxidálószer-mennyi-
ség csökkentésének hatását az arzéntartalomra. A kiindulási mennyiség 
az előbbi számítások alapján a 198 mL/h-s térfogatáramhoz tartozó oxi-

dálószer-mennyiség, majd ezt csökkentettük 75, 50 és 25%-ra, és így a 198, 
149, 99 és 50 mL/h-s beadagolási mennyiségekhez tartozó, laborban mért 
arzén-, vas- és mangántartalom-eredmények az 5. táblázatban láthatóak.
Az eredményekből látható, hogy az arzéntartalom mennyisége lényegé-
ben nem változott, tehát koagulálószer beadagolása nélkül a homokszű-
rőkre jutó nyersvíz maradék vastartalma nem képes tovább csökkenteni a 
feltételezhetően arzenát formában jelen lévő arzéntartalmat. A mangán-
tartalom szabályszerű növekedése a beadagolt mennyiséggel párhuza-
mosan akár azt is jelezheti, hogy az oxidálószer egy része átjut a szűrőtöl-
teten mint fel nem használódott KMnO4.

4.4. A koagulálószer adagolási mennyiségének optima-
lizálása során kapott eredmények
Az előzőekben leírtak után célul tűztük ki a vas(III)-szulfát koagulálószer 
adagolási mennyiségének az optimalizálását is oxidálószer-adagolás nél-
kül. A nyersvíz összes vastartalma ~ 600 µg/L, ami 11 µmol/L vaskoncent-
rációnak felel meg, és ez éppen csak eléri azt a határt, ahol a szakirodalmi 
összefoglalóban említett források sikeresnek mondható hatékonyságokat 
értek el az arzenit forma eltávolítása során. Az oxidálószer mennyiségé-
nek kiszámításával és gyakorlati mérésével azonos módon meghatároz-
tuk a koagulálószer alapbeállításokhoz tartozó beadagolási mennyiségét 
is, és ez az érték 54 mL/h volt, így a továbbiakban ezt térfogatáramot hasz-
náltuk kiindulási mennyiségnek. Ehhez szintén kiszámoltuk, hogy a 40 
m/m%-os Fe2(SO4)3–oldat-beadagolással mennyi vas(III)-iont adagolunk 

5. táblázat: A különböző oxidálószer-mennyiségek beadagolásához tartozó arzén-, 
vas- és mangántartalom-eredmények a homokszűrők utáni mintavételi ponton a 
kezelendő vízben
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1 L kezelendő vízhez. (54 mL/h vas(III)-szulfát [40 m/m%] oldat —> ~ 9,1 g 
Fe-ion/h —> a technológia mért üzemi kapacitása: 9,6 m3/h —> 0,946 mg 
Fe-ion/1 L kezelendő víz —> 17,2 µmol/L Fe-ion)
Az első vizsgálatok meglepő eredménnyel igazolták a korábbi feltételezé-
sünket, miszerint a hosszú távú tesztidőszak során a 4. hét végére a vas(I-
II)-hidroxidok teljes mértékű, a homokszűrő töltetéről való letisztulása 
miatt növekedett meg a kezelt víz arzéntartalma. Ugyanis a homokszűrő 
töltetében felhalmozódó vas(III)-hidroxidok a pehelybe való beépítésen 
kívül adszorpciós módon tudják megkötni az arzéntartalmat.
A 6. táblázatban látható az egy napon belüli, 
különböző mértékű koagulálószer-adagolási 
mennyiségek változtatása és az ezekhez tar-
tozó, a technológián teljes vízkicserélődést 
biztosító időtartam elteltével végrehajtott 
mintavételek arzéntartalom-eredményei.

Az eredmények alapján nincs összefüg-
gés a koagulálószer mennyiségének változá-
sa és az arzéntartalom eltávolítási hatékony-
sága között. Így megismételtük a vizsgálatot 
úgy, hogy a koagulálószer mennyiségének 
a beállításához képest 24 órával eltoltuk a 

mintavételt, így a mintavétel előtt az éjszaka bekövetkező visszaöblítések 
letisztítják az előző koagulálószermennyiség-beállításhoz tartozó, homok-
szűrőkön felhalmozódott vas(III)-hidroxid-pelyheket (7. táblázat, 5. ábra).
A különböző vastartalmak által biztosított eltávolítási hatékonyságok 
esetében feltétlenül figyelembe kellett vennünk a nyersvíz ~ 600 µg/L (11 

µmol/L) vasiontartalmát, mivel a korábbi hosszú távú tesztidőszak alatt 
(4.2. fejezet) ez a vasmennyiség a 4 hét időtartama alatt folyamatosan a 10 
µg/L-es határérték alatt tartotta a kezelt víz arzéntartalmát.
Az 5. ábrán megfigyelhető, hogy a nyersvíz vastartalmához hozzászámított, 
eredeti beállításhoz tartozó 54 mL/h adagolás mellett kevesebb mint 3 
µg/L volt az arzéntartalom a kezelt vízben. Az adagolások csökkentésének 

arányában növekedett az arzéntartalom a kezelt vízben, de az alapbeállí-
táshoz tartozó adagolási mennyiség 25%-ával (14 mL/h) is nagy biztonság-
gal a 10 µg/L-es határérték alatt képes üzemelni a vízkezelő technológia.
Egy rövid kalkulálást végeztünk a 2018-as vegyszerfelhasználási adatok-
kal, melynek részletei a 8. táblázatban láthatóak. Ezek az eredmények 

anyagi szempontból is jelentősek a technoló-
gia kapacitásához mérten, nem beszélve arról a 
tényről, hogy ez kielégíti azon cégpolitikánkat, 
hogy minél kevesebb vegyszerrel kezelt termé-
ket, azaz ivóvizet állítsunk elő. 
4.5. Az optimális vegyszerfelhasz-
náláshoz tartozó, homokszűrőkön 
végzett visszaöblítések optimalizá-

lása során kapott eredmények
Az optimalizált vegyszeradagolással (oxidálószer nélkül, 14 mL/h koa-
gulálószer-mennyiséggel) üzemelő technológia esetében célul tűztük 
ki vizsgálataink folytatásaként a 2 db homokszűrő visszaöblítésének 
hatékonysági vizsgálatát, mivel a visszaöblítés hatékonysága szoros ösz-
szefüggésben van a képződő vas(III)-hidroxid-pelyhek mennyiségével. A 
homokszűrő-visszaöblítés hatékonyságának fokozására két lehetőség 
van a hasonló kivitelezésű vízkezelési technológiáknál. Vagy az öblítés 
sebességét emeljük a megengedett mértékig, vagy az öblítés cikluside-
jének a kitolásával próbálkozhatunk.  Minél kevesebb vaspehely képző-
dik a technológia vízkezelési folyamatában, annál kevesebb idő és ezzel 
párhuzamosan kezelt víz szükségeltetik a megfelelő minőségű visszaöblí-
téshez azonos öblítési sebességek esetén. Az alap-vegyszeradagolásokkal 
működve a technológia homokszűrőinek a visszaöblítése 24 óránként au-
tomatikusan bekövetkezett 640 L/perc vízhozammal a kezeltvíz-tározóból 
10 perces öblítési idővel szűrőnként. Az alkalmazott vízhozam 48,9 m/h 
visszaöblítési sebességet biztosított az 1 m átmérőjű tartályokban, ami az 
alkalmazott töltet esetén a felső határhoz közeli, ezért a mi esetünkben 
ennek további növelése nem volt cél.
Vizsgáltuk a visszaöblítések hatékonyságát a szűrőt elhagyó öblítővíz za-
varosságának mérésével a vegyszeradagolás optimalizálása előtti alapbe-

6. táblázat: Az egy napon belül vizsgált különböző 
koagulálószer-dózisokhoz tartozó arzéntartalom-
eredmények a kezelt vízben

7. táblázat: A különböző mennyiségű koagulálószer beadagolásához tartozó 
arzén-, vas- és mangántartalom-eredmények a kezelt vízben a homokszűrők utáni 
mintavételi ponton

8. táblázat: Az optimális vegyszeradagolás által elért 
mennyiségi megtakarítások a 2018-as év vegyszerfogyá-
sait alapul véve

5. ábra: Az összesvasion-tartalom koagulációs hatása az arzéntartalom alakulásá-
ra a kezelt vízben

6. ábra: A homokszűrőket elhagyó öblítővíz-zavarosságok az öblítési idő függvényé-
ben az alapbeállítással működő vegyszeradagolás esetén, illetve az optimalizált 
vegyszeradagolás esetén
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állítás esetén (198 mL/h oxidálószer- és 54 mL/h koagulálószer-adagolás), 
illetve az azt követő optimalizált beállítás esetén (14 mL/h koagulálószer) 
mindkét homokszűrőnél, és a kapott eredmények átlagát a 6. ábrán lát-
hatjuk az öblítési idő függvényében. 
Látható, hogy az alapbeállítással történő üzemelés során is a hosszú öblí-
tési ciklusidőnek köszönhetően igen hatékony volt a visszaöblítés, mivel 
már a 4. percben a szakirodalmi adatok által javasolt 10 NTU alatt volt az 
öblítővíz zavarossága. Viszont látványos a különbség az optimalizált beál-
lítással összehasonlítva, ahol a csökkentett mennyiségű vas(III)-szulfát-ko-
agulálószer kevesebb pehely képződését eredményezi, ezáltal 1 perccel 
korábban képesek vagyunk elérni a 10 NTU körüli zavarossági értéket, ha-
marabb letisztul a szűrő. Ez az 1 perc közvetve mutatja a pehelyképződés 
mennyiségének a csökkenését az alapbeállítású vegyszeradagoláshoz 
képest, ami természetesen az ülepítő műtárgyban keletkezett arzéntar-
talmú vasiszap mennyiségében is megjelenik.

A 2018-as víztermelési adatokat felhasználva egy elméleti számítást 
végeztünk, ahol az alapbeállítású vegyszeradagolás esetén 115,8 kg, az 
optimalizált vegyszeradagolás estén 62,7 kg arzéntartalmú vascsapadék 
keletkezésével lehet számolni (100%-os szárazanyag-tartalom esetén), 
ami ~ 46%-os csökkenést jelent. Természetesen ez az elméleti számítás 
messze nem teljes körű, de az arányokat mindenképpen tükrözi. Az ebből 
kialakuló iszap veszélyes hulladéknak minősül, így a keletkező mennyiség 
csökkentése mind gazdasági, mind környezetvédelmi okokból kiemelt je-
lentőségű. A 6. ábra eredményeit alapul véve a visszaöblítési idő 5 percre 
csökkentése nagy biztonsággal képes a homokszűrőkön felhalmozódott 
vasvegyületek eltávolítására, ami a 24 óránként elvégzendő öblítések mi-
att jelentős öblítővíz-megtakarítást is eredményez.

A 2018-as víztermelési adatok tartalmazzák a homokszűrők visszaöb-
lítésére felhasznált vízmennyiséget is, ami 10 perc ciklusidő esetén 5117 
m3 kezelt vizet jelent az adott évben. Könnyen kiszámolható, ha 5 perces 
ciklusidőket alkalmazunk, akkor 5117 m3 helyett 2559 m3- re lenne szük-
ség a 2018-as évet alapul véve. Ez szintén erősen gazdasági és környezet-
védelmi kérdés is, hiszen ez a 2018-as év víztermelésének (38.539 m3) a 
6,6%-a. Ez a lépés a technológia vízveszteségének a csökkentésére van 
nagy hatással, ezáltal elmondhatjuk, hogy felelősségteljesebben bánunk 
az egyik legnagyobb kincsünkkel, a jó minőségű ivóvízkészletünkkel. 
Ezenfelül nem mellékes a fajlagos energiafelhasználásra gyakorolt reduk-
tív hatás sem, illetve járulékosan kevesebb az élőmunka-igény, és termé-
szetesen a különböző eszközök, mint a gépek, szivattyúk, zagyszivattyúk, 
vegyszeradagoló szivattyúk használati ideje is csökkenthető, ami a hasz-
nálati idő hosszát növeli. 

5. Összefoglalás
A kapott eredményeket a következő pontokban foglalnám össze:
• Előzetes vizsgálatokra alapozva egy rövid távú tesztüzemben kiik-

tattuk az oxidáló- és koagulálószer-adagolásokat, és láthattuk, hogy 
a nyersvíz saját vastartalma az oldott oxigén jelenlétében Fe-io-
nokká oxidálódik, és ezáltal a végbemenő koagulációs folyamatok 
hatására a kezdeti arzéntartalom (12,5 µg/L) a határérték alatti 8,12 
µg/L-es értékre csökken.

• Az oxidálószer- és koagulálószer-adagolás nélküli, hosszú távú teszt-
időszak végére az arzéntartalom megközelítette a 10 µg/L-es határ-
értéket (a feltételezett adszorpciós hatás az akkumulálódott vas(II-
I)-hidroxid-pelyheken), így további vizsgálatokra volt szükség.

• Megvizsgáltuk az oxidálószer-mennyiség változtatásának a hatá-
sát az arzénkoncentrációra adagolt koagulálószer nélkül. Az ered-
mények alig mutattak változást, így arra következtettünk, hogy a 
nyersvíz homokszűrőkig megmaradt vastartalma nem volt képes a 

KMnO4-oldat hatására feloxidált állapotban lévő arzéntartalom to-
vábbi csökkentésére.

• Ezután vizsgáltuk a koagulálószer-mennyiség változtatásának a ha-
tását az arzéntartalom alakulására oxidálószer-adagolás nélkül. Az 
alapbeállításban szereplő 54 mL/h-s koagulálószer-adagolás helyett 
14 mL/h térfogatárammal biztonsággal határérték alatti, 6,8 µg/L-es 
arzéntartalmat tudtunk elérni a kezelt vízben.

• A vegyszeradagolások optimalizálásával elmondható, hogy az oxi-
dálószer használatának megszüntetésével és a korábbi koaguláló-
szer-mennyiség 25 %-ával biztosítható a jóval 10 µg/L-es határérték 
alatti arzéntartalom a kezelt vízben. Így elméleti számítások alapján 
az alapbeállításokhoz képest 46%-kal kisebb mennyiségű arzéntar-
talmú vascsapadék képződése várható a 2018-as víztermelési ada-
tokhoz képest.

• Ennek közvetett kimutatására elvégeztük a homokszűrők visszaöb-
lítésének optimalizálását, ahol a szűrőket elhagyó öblítővíz zavaros-
ságát mértük a visszaöblítés időtartama alatt. Az eredményekből 
látható, hogy ugyanolyan öblítési vízhozammal alacsonyabb zava-
rosságok érhetők el adott időpillanatban az optimalizált vegyszera-
dagolások során, ami az alacsonyabb képződött pehelymennyiség-
gel magyarázható.

• A kezelt vízzel történő visszaöblítés idejének 10 percről 5 percre 
csökkentésével is nagy biztonsággal elvégezhető a szűrők tölteté-
nek a letisztítása, ami a 2018-as víztermelési adatokat alapul véve 
évi 2559 m3 kezeltvíz-megtakarítást eredményez, ami az 2018-as év 
víztermelésének a 6,6%-a.

• A vegyszeradagolások és visszaöblítések optimalizálásával a fent le-
írtak alapján közvetlenül jelentős megtakarításokat értünk el. Jelen 
eredmények a kömpöci ivóvízkezelő technológiához tartoznak, de 
nem lehet egyedi esetnek tekinteni, hanem inkább egy iránynak: a 
beállítások bármilyen azonos vagy más műszaki tartalmú és kapaci-
tású, koagulációs arzénmentesítést alkalmazó ivóvízkezelő techno-
lógia esetén felülvizsgálhatók.
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