
Az ivóvízről 

I. rész 
 
A tiszta ivóvíz a földön található egyik legértékesebb anyag. Közép-Európában 

(Romániában, Szlovákiában – és részben Magyarországon is – az ivóvíz nagy részét 
a talajvízből, forrásvízből és kisebb arányban felszíni vizekből nyerik. Emberi fogyasz-
tásra  csak megfelelő minőségű, tisztavíz használható. Nemzetközi szabványok szabá-
lyozzák a fogyasztható víz minőségét.  

A Föld felszínének körülbelül 3/4-ét víz borítja, mely a Nap hatására párolog, majd a 
levegőben felhőkké alakul. A szél ezeket a felhőket a szárazföld felé fújja, ahol ha hegyek-
kel találkoznak, felemelkednek, kicsapódnak, majd eső, hó, jeges eső formájában a Földre 
hullnak vissza. A csapadékképződés közben a csapadék (eső, hó, dér, harmat) tiszta vizébe 
különböző szennyeződések kerülnek (a légkörben mindig jelenlevő  szén-dioxid, az elekt-
romos kisülések során a levegő nitrogénje és oxigénje reakciója során keletkező nitrogén-
oxidok, a gyárkémények füstje, kipufogógázok, egyéb égéstermékek).  A levegőben talál-
ható különböző vegyi anyagokat a csapadék magával viszi és beoldja a felszínre kerülő 
vízbe. Előfordulhat, hogy a növényvédő szereket, emelkedő meleg légáramlatok jelenlété–
ben permetezik, ekkor a bennük lévő mérgező anyagok aeroszol formában, a felhőkbe 
juthatnak. Az ilyen felhőkből esett csapadékban a szennyező anyag koncentrációja az ivó-
víz minőségi szabványai által előírt értékeket is meghaladhatja. 

 A víz a talajon átszivárogva talajvíz formájában éri el a felszín alatti vízgyűjtőket és 
a források, patakok, folyók segítségével elindul vissza a tengerekbe, óceánokba, tavakba. 

A talajvíz annál tisztább, minél mélyebben található a földkéregben. Minősége (ké-
miai összetétele) nagymértékben függ attól, hogy milyen minőségű a felette levő talaj, a 
felszínről milyen szennyeződések szivároghatnak le a talajvíztárolókba. A tiszta ivóvíz 
csak tiszta talajvízből származhat. Az emberiségnek egészséges életviteléhez jól megha-
tározott mennyiségű és megfelelő minőségű vízre van szüksége. Az emberiség élettani 
szükségletei mellett gazdasági tevékenysége során is nagyon nagy mennyiségű vizet fo-
gyaszt. A vízfogyasztása fokozatosan nő, aminek következtében a talajvízszint jelentős 
mértékben csökken és ez súlyos ivóvízhiányhoz vezethet. Hiányt okozhat az energetikai 
iparban, az intenzív mezőgazdaságban, bizonyos iparágakban (a cellulóz- és papírgyár-
tás), a bányászatban és ércfeldolgozásnál felhasznált  vízmennyiségnek a növekedése. 
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység során a talajba jutó nitrát-vegyületek és nö-
vényvédő-szerek nagy területek felszín alatti vízkészleteinek szennyeződését okozzák. A 
vegyiparban használt és termelt anyagok nagy része a nem megfelelő technológiák és 
emberi mulasztások miatt szennyezik a vizeket. A  műanyagipar (PVC gyártás), 
a cellulóz- és papíripar (a fehérítéshez klórt használnak) komoly környezetszennyezők. 
Nehezen lebomló, mérgező és rákkeltő szerves halogén-vegyületeket, más mérgező 
anyagokat bocsátanak a környezetbe. A nem biztonságos hulladéklerakókból számtalan, 
különböző szennyezőanyag szivárog a talajvízbe: savak, szerves-anyagok és azok bom-
lástermékei, nehézfém-vegyületek stb.   

 A víz a  fogyasztókhoz vízvezeték rendszereken keresztül jut el, elsősorban a folyók-
ból, tavakból és felszín alatti tárolókból. Az ember által elhasznált víz nagy része is vissza-
kerül a természetes körforgásába, mégpedig a szennyvízcsatornák hálózatán keresztül. 

A vízmolekulák poláros szerkezete sajátos tulajdonságokat biztosít a víznek, ame-
lyeknek eredményeként nagyon jó, általános oldószerként viselkedik. Ezeknek a tulaj-
donságoknak köszönhetően a szennyező anyagokból, melyekkel körforgása során érint-
kezik, sokat felold és továbbszállítja magával oldott formában. 
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A levegőből  kioldott széndioxid hatására enyhén savas hatású lesz (ez bizonyos 
anyagok vízben való oldhatóságát növeli, pl. a karbonátokét), az oldóképessége megnő.  

A csapadék a Föld felszínére érve, az épületekről, utakról, autókról sok szennyeződést 
mos le, melytől a víz zavarossá válik, mivel nem mindenik anyag oldódik benne. A talajon 
átszivárogva, a víz a talaj adszorbeáló képességének köszönhetően megszabadul a benne ta-
lálható szennyeződések nagy részétől „megszűrődik”. Minél vastagabb talaj- és kőzetrétegen 
szivárog át, annál tisztább lesz.  Lefelé haladása közben azonban a víz  ásványi anyagokat 
(sókat) old ki,  elsősorban alkáli és alkáliföldfém sókat. A víz a talajban mozogva eléri a vizet 
átnemeresztő rétegeket, amelyek felett kialakulnak a felszín alatti vízgyűjtők, érhálózatok. A 
talaj az emberi tevékenység eredményeként tartalmazhat más természetű szennyeződéseket 
is (műtrágyák, természetes trágya, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek, kommunális hulladé-
kok) melyekkel kapcsolatba lépve szintén szennyeződhet a talajvíz. Ezekből a szennyeződés-
forrásokból biológiai szennyezések is juthatnak a talajvízbe (baktériumok, vírusok, szapo-
rodhatnak el benne), melyek az emberi szervezetet megbetegíthetik. 

A talajalkotó ásványokból a víz vándorlása során alkálifém-, alkáliföldfém-sókat old 
ki. A természetes édesvizek (ezek alkalmasak ivóvíznek is) sótartalma meghatározó a víz 
minősége szempontjából. 

 Rég tudott, hogy bizonyos vidékek kútvizében nem habzik jól a szappan, hajmosás-
ra nem alkalmas. Az ilyen vízben mosott haj szürkés, nem fényes. A frissen mosott ruha 
is száradás után keményebb fogású, talán innen ered a keményvíz elnevezés is. Ilyen vi-
déken az esővizet gyűjtötték régebb tisztálkodásra, ami mindig lágyvíz, benne a szappan 
jól habzik, szépen tisztul a szappannal mosott ruha benne. A vegyészek kimutatták, 
hogy a víz keménységét a benne oldott kalcium- és magnézium-sók mennyisége hatá-
rozza meg. A vizekben a Ca2+- és a Mg2+-ionokat halogenid-, szulfát-, bikarbonát-, kar-
bonát –ionok kísérhetik. Ezek közül a kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát 
(Ca(HCO3)2 és Mg(HCO3)2) forraláskor elbomolik az alábbi egyenletek szerint, miköz-
ben a fémionok vízben oldhatatlan karbonátok formájában kiválnak: 

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O, illetve Mg(HCO3)2 = MgCO3 + CO2 + H2O 
Így a melegítés során ezeknek a vizeknek megváltozik a keménysége. Ezért a kalci-

um- és magnézium-hidrokarbonát okozta keménységet változókeménységnek nevezzük. 
A kalcium- és magnézium-kloridok, szulfátok  jól oldódó vegyületek, hevítés hatásá-

ra nem válnak ki az oldatból, ezért ezek mennyisége a víz állandó keménységét biztosítja.  
A változó és az állandó vízkeménység együttesen az összkeménységet eredményezi, 

mely egy természetes vízre jellemző, és mérhető adat. Általában  az összkeménységre 
gondolunk, amikor a víz keménységéről beszélünk, aminek mennyiségét keménységi 
fokokkal fejezzük ki. Többféle keménységi skála létezik, de többnyire a német kemény-
ségi skálát használják (jele:°dH, vagy magyar nyelvű szövegekben gyakran Nko.)  

1 Nk°-keménységű az a vízminta, amelynek 1L-ben-ben 10 mg CaO-dal egyenérté-
kű (a CaO egyenérték tömege a moláris tömegének fele) Ca- és/vagy Mg-só van oldott 
állapotban. 

A természetes vizek a német keménységi skála értékei szerint négy kategóriába so-
rolhatók: 

1.  0–7Nk° – lágy, 
2.  7–14 Nk° – középkemény, 
3.  14–21Nk° – kemény, 
4.  21Nk° fölött – nagyon kemény víz. 

A víz összes keménységét legegyszerűbben gyorstesztekkel, azaz azonnali eredményt 
adó tesztpapírral mérhetjük meg. A tesztpapíron egymásfeletti kis négyzetalakú terek szí-
nüket változtatják a vizsgált víz keménysége szerint. Minél több négyzet színeződik el, an-
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nál keményebb a vizsgált víz. A tesztcsíkhoz értékskála tartozik, amiről leolvasható a víz 
keménységének értéke. 

A vízminta összes keménységének meghatározására komplexometriás térfogati 
elemzést használnak (közvetlen titrálással, visszatitrálással, vagy kiszorításos titrálással). 
Mérőanyagként az amino-polikarbonsavak osztályába tartozó etilen-diamin-
tetraecetsavat (EDTE), vagy ennek a dinátrium sóját, az EDTA-t használják. Ezeknek 
az anyagoknak a vegykereskedelmi neve Komplexon II, illetve Komplexon III.  
 

  
EDTE  (Komplexon II.)     EDTA  (Komplexon III.) 

 
A víz keménységét okozó oldott Ca2+ és Mg2+-sók és más többvegyértékű fémionok 

az EDTA-val  stabil  kelát vegyületeket képeznek (1.): 

 
A kelát térszerkezete 

 

A fémion vegyértékétől függetlenül egy  fémiont egy   EDTA molekula köt meg, azt 
úgy zárja magába, mint a rák ollóival az áldozatát. Ezért kapták az ilyen típusú vegyüle-
tek a kelát komplex megnevezést.  

A komplexometria segítségével a Ca- és a  Mg-ionokon kívül oldatokból meghatározható 
a Zn, Pb, Mn, Ag, Fe, Ni ionok mennyisége is. A komplexonnal való titrálás végpontjelzésére 
olyan szerves színezék anyagokat használnak, melyek a meghatározandó fémionnal a saját 
színüktől eltérő színű komplexvegyületet képeznek, amelynek stabilitása kisebb az adott fém-
ion EDTA-val képzett komplexének stabilitásánál. A legismertebb komplexometriás indiká-
torok a murexid, eriokrom-fekete T, eriokrom-fekete B, metiltimolkék.  
 

  
murexid     eriokrom-fekete T 
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Mivel az EDTA hidrogénionokkal is vegyületet képez, ezért alkalikus közegben kell 
a titrálást végezni. Megfelelő pufferoldatok segítségével biztosítható, hogy titrálás köz-
ben az oldat pH értéke ne változzék. 

Forrásanyag 
Bányai É. Kémiai indikátorok, Műszaki Könyv. K., Bp., 1961 
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Armarius: a Bolyai kéziratok életre kelnek 

„Mert ecsetre se vette azt a Század, 
Ki új világot alkotott magának, 

És igaza volt mindenekkel szemben.” 
Székely János 

 

Feltámadásra váró kincsek 
Bolyai János (1802–1860) születésének 200. évfordulójára emlékezve a Bolyai János 

emlékév keretében Marosvásárhelyen a számos tudományos értékű megnyilvánulás al-
kalmával merült fel a Teleki Tékában őrzött kéziratok sorsa. 

Mint tudjuk, a kéziratok tanulmányozása mindjárt Bolyai János halála után elkezdő-
dött. Bár az akkori katonai hatalom hadi titkokat remélt felfedezni, az idők során sokak 
által átlapozgatott, rendszertelen, feljegyzésekből, lapszéli megjegyzésekből, félbesza-
kadt mondatokból, türelmes kutatómunka árán értékes matematikai felfedezésekre jöt-
tek rá a kutatók. 

Első megjelent könyv a Bolyai kéziratokról Paul Stäckel (1862–1919) német egye-
temi tanár munkája, amelyet más kiadványok, tanulmányok, könyvek követnek. 

Marosvásárhely neves matematikatanára, dr. Kiss Elemér, akadémikus kutatásának 
köszönhetően az utóbbi években jelentős matematikai felfedezésekre sikerült fényt derí-
teni a kéziratokból. Az ő szavaival élve: ,,A kéziratok feltámadásra váró kincseket” tar-
talmaznak. Az idő fizikailag megrongálta az iratokat, forgatásuk így kérdésessé válik a 
jövőre nézve. Emiatt szükségszerűen digitalizált formába kellene átültetni őket, megte-
remtve halhatatlanságukat, lehetővé téve szélesebb tanulmányozásukat, elérhetőségüket. 

A digitalizálásra vonatkozóan tervet készítettünk, amelyet az EMT Marosvásárhelyi 
Fiókszervezetének szervezésében egy jól összeállított munkacsoport segítségével igyek-
szünk megvalósítani.  

A feldolgozás fontosabb lépései: 

Az anyag feltérképezése, rendszerezése 
A mintegy 20 000 oldalnyi anyag (14 000 oldal Bolyai János levelei apjához, 6 000 

oldalnyi a Bolyai Farkas leveleit tartalmazó anyag) feltérképezésében, rendszerezésében 
nagy segítségünkre voltak dr. Kiss Elemér és dr. Weszely Tibor Bolyai kutatók, 
Spielmann Mihály történész, a Teleki Téka igazgatója. 
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