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Kerületünk ivóvíz ellátását a Csepel-
szigeten lévő partiszűrésű un. csápos 

kutak biztosítják. 
A kitermelt víz homokágyon és aktív 

szénágyon történő átvezetést követően 
klórozásra kerül. Vízminősége az 
előírásoknak mind kémiai, mind 

bakteriológiai szempontból megfelel.   



IvIvóóvvííz minz minőősséégi jellemzgi jellemzőők a XXII. k a XXII. 
kerkerüületben letben éés a hazai hats a hazai hatáárréértrtéékekkek 

 

Ivóvíz-minőségi határértékek 

201/2001 (X.25.) Korm. rendelet  

Budapest  
XXII. kerület 

  Szabad aktív klór nincs határérték 0,28 mg/l 

  Klorid 100 mg/l 27 mg/l 

  Vas 200 µg/l 28 µg/l 

  Mangán 50 µg/l <5 µg/l 

  Nitrát 50 mg/l 11,3 mg/l 

  Nitrit 0,1 mg/l <0,03 mg/l 

  Ammónium 0,2 mg/l <0,05 mg/l 

  Összes keménység 50-350 mg/l CaO 165 mg/l CaO 

  Vezetőképesség 2500 µS/cm 557 µS/cm 

  pH 6,5-8,5 7,51 

 
 



TovTováábbi hatbbi hatáárréértrtéékekkek

Nátrium (mg/l) 200 Nikkel (mg/l) 0,02
Szulfát (mg/l) 250 Összes peszticid (mg/l) 0,0005
Fluorid (mg/l) 1,5 Antrazin (Aktinit PK) (µg/l) 2,0
Réz (mg/l) 2,0 Simazin (Aktinit DT) (µg/l) 17
Ólom (mg/l) 0,01 Coliform baktériumok 0
Arzén (mg/l) 0,01 Pseudomonas aeruginosa 0
Króm (mg/l) 0,05 E.coli 0
Higany (mg/l) 0,001 Enterococcusok 0
Cianid (mg/l) 0,05

Gyógyszermaradványok ?



Xenobiotikumok:
(xenos = idegen
bios = élet)

a biológiai rendszerekben fellelhető
olyan anyagok, amelyek normális 
körülmények között azokban nem 
termelődnek

kémiai: gyógyszerek, tiszító és fertőtlenítő
szerek, kozmetikumok, ipari vagy 
mezőgazdasági tevékenység során 
alkalmazott vegyi anyagok, 
élelmiszer-adalékok

biológiai: vírusok, baktériumok, paraziták



A xenobiotikumok káros hatásait eredetüktől függetlenül 
mennyiségük, gyakoriságuk és biológiai aktivitásuk 
határozza meg.
Szervezetünk biotranszformáció révén szabadul meg ezen 
anyagoktól, amelyért a májenzimek a felelősek:

aktiválás oxidáció, redukció, hidrolízis és/vagy 
hidratáció révén

konjugáció során a metabolit glükuronsavval vagy 
glutationnal egyesül

Nagyobb és polárisabb molekulák keletkeznek, 
amelyek kedvezőbbek a kiválasztás 
szempontjából

Kiürülés epével vagy vizelettel



Xenobiotikumok Xenobiotikumok úútja a vtja a víízforgalombanzforgalomban
Háztartások Ipar Mezőgazdaság

Szennyvíz

Tisztított szennyvíz

Befogadó felszíni víz

Ivóvíz bázisok

Ivóvíz 

öntözés

Talajok, talajvíz

Szennyvíziszap 



KommunKommunáális szennyvlis szennyvííztisztztisztííttáási si 
technoltechnolóógigiáákk

1. Mechanikai tisztítás (szűrés, ülepítés, 
homokfogás, derítés, olaj és zsír lefölözés)

2. Biológiai tisztítás (eleveniszapos technológia, 
„élőgépes” technológia mesterséges 
hordozókon telepített biofilmekkel)

3. Kezelés kémiai derítőszerekkel, szűrés, 
esetleg fertőtlenítés

4. Utótisztítás a szerves mikroszennyezők 
eltávolítása érdekében (Svájcban már létezik).



ÉÉszakszak--pesti Szennyvpesti Szennyvííztisztztisztííttóó TelepTelep



A gyA gyóógyszerek gyszerek éés s metabolitjaikmetabolitjaik
biodegradbiodegradáácicióójjáátt befolybefolyáásolsolóó

mikrobiolmikrobiolóógiai tgiai téényeznyezőőkk

1. A lebontást végző mikroorganizmusok 
enzimrendszere a természetes úton kialakult 
kémiai vegyületekhez adaptálódott.

2. A populációban nincs jelen olyan 
mikroorganizmus, amely a vegyület lebontását 
el tudná végezni, és a mikroorganizmusok 
genetikai állománya nem tartalmazza a 
lebontáshoz szükséges enzimet.  
Ekkor a mikroorganizmusok adaptációja csak 
mutáció révén lehetséges.



GyGyóógyszerek gyszerek éés s metabolitjaikmetabolitjaik
biodegradbiodegradáácicióójjáátt befolybefolyáásolsolóó kkéémiai miai 

paramparamééterekterek

Aromás molekulák és zsírsavak lebonthatóságát 
xenofor csoportok pl. –Cl, -NO2, -SO3H, -Br, -CN 
vagy –CF3 nagy mértékben gátolják.
Ritkábban a –CH3, -NH2, -OH és –OCH3
csoportok is xenofor hatással bírnak.
A –COOH, -észter, anhidrid és amid csoportok 
ugyanakkor stimuláló hatással vannak a 
biodegradációra.



A A xenoforxenofor csoport helyzetcsoport helyzetéének a nek a 
befolybefolyáása a sa a biodegradbiodegradáácicióórara

Gyors lassú

Fenol + Cl 2-, 3- 4-

Benzoesav + Cl 3- 2-, 4-

Fenol + CH3 2- 4-

Difenilmetán + Cl 2.4- 2.5-



GyGyóógyszermaradvgyszermaradváányok analitikai nyok analitikai 
kkéémiai meghatmiai meghatáározrozáása vsa víízmzmáátrixbantrixban

Dúsítás és származékképzés után 
gázkromatográf-tömegspektrométer rendszerrel 
(GC-MS/MS)

Közvetlenül, vagy dúsítást követően 
folyadékkromatográf-tömegspektrométer
rendszerrel (HPLC-MS/MS, UPLC-MS/MS)

Kimutatási határok 100pg/L –10 ng/L
tartományban



hatástani csoport gyógyszer név mért max. koncentráció
(ng/l) ország

benzafibrate 27 Németo.

+ Anglia

70-270 Németo.clofibrin sav

5,3 Olaszo.

zsíranyagcsere 
szabályzók

gemfibrozil 70 Kanada

24 Kanada
antiepileptikumok carbamazepine

258 USA

diclofenac 6 Németo.

ibuprofen 3 Németo.

phenazon 250-400 Németo.
fájdalomcsillapító, 

gyulladásgátló

propyphenazon 80-120 Németo.

citosztatikum bleomycin 13 Anglia

antipszichotikumok diazepam 10 Anglia

antibiotikumok tylosin 1,7 Olaszo.

IvIvóóvizekben kimutatott gyvizekben kimutatott gyóógyszergyszer--
maradvmaradváányoknyok

O. A. Jones at al.: Trends in Biotechnology, 23, 163-167 (2005) 



FelszFelszííni vizekben mni vizekben méért rt 
gygyóógyszermaradvgyszermaradváány koncentrny koncentráácicióók k 

éés a javasolt hats a javasolt hatáárréértrtéékekkek
 Gyógyszer osztály Felszíni vizekben mért 

koncentráció (ngL-1) 
Javasolt 

határérték (ngL-1)
Ibuprofen nem szteroidbázisú 

gyulladásgátló 
EU    <6,4 – 542 
USA   21 – 2796  
Duna Budapestnél   <2 – 59  

10             (UK) 

Diclofenac nem szteroidbázisú 
gyulladásgátló 

EU    <12 – 154  
USA    17 – 42  
Duna Budapestnél   21 – 389 

100               (EU) 

Propranolol β-blokkoló EU      0,4 – 39  
USA   53 10            (UK) 

Fluoxetine antidepresszáns EU     < 7,4 – 24  
USA  < 1,3 – 65  10            (UK) 

EE2 fogamzásgátló - 0,035      (EU) 
Oflaxacin antibiotikum EU   4,8 – 105  

USA - 10          (UK) 

Erytromycin antibiotikum EU   < 28 – 52  
USA     2 – 438  10          (UK) 

Oxytetracycline antibiotikum  EU     < 12 – 37  
USA - 10          (UK) 

 



A Duna A Duna áátlagos vtlagos víízhozamazhozama

Száraz időszakban: 1500 m3/s
Közepes vízállásnál: 2300 m3/s
Áradásnál: 4000-6000 m3/s

Naponta: 198 millió m3

Kibocsátás Budapesten: 0.40 millió m3

Hígítási faktor: 495



KKéérdrdééseksek

1. Mi a helyzet a kisebb vízhozamú befogadók 
esetében (pl. Sajó, Bodrog, vagy patakok pl. 
Telki), ha az általánosan használt biológiai 
tisztítás hatásfoka nem elegendő?

2. Milyen utótisztítási eljárás bevezetése lenne 
szükséges a xenobiotikum maradványok 
eltávolításához?



KommunKommunáális szennyvizek mechanikai lis szennyvizek mechanikai 
éés biols biolóógiai tisztgiai tisztííttáássáát kt köövetvetőően  en  

alkalmazhatalkalmazhatóó technoltechnolóógigiáákk



Gyakorlatban mGyakorlatban máár alkalmazott, illetve r alkalmazott, illetve 
kutatkutatáási stsi stáádiumban ldiumban léévvőő vvíízkezelzkezeléési si 

eljeljáárráásoksok
• klórozás (fertőtlenítés)
• ózonizálás + aktív szén vagy homokágy
• UV sugárzás + TiO2 katalizátor
• szonolízis + TiO2 katalizátor
• ionizáló sugárzások → ●OH
• javasolt megoldásunk → ferrát-technológia
• membrán (ultra, nano) szűrés
• fordított ozmózis

Kérdések: - a xenobiotikumok eltávolítását célzó oxidációs 
eljárások alkalmazása milyen toxicitású
bomlástermékek kialakulását eredményezik?

- Költségvonzat a napi tisztítókapacitás függvényében



A vA vííz z éés szennyvs szennyvíízkezelzkezeléésben hasznsben hasznáált lt 
oxidoxidáállóó éés ferts fertőőtlentlenííttőőszerek redoxiszerek redoxi--

potencipotenciáálja savas klja savas köözegben (Jiang 2007) zegben (Jiang 2007) 

Fertőtlenítő/oxidálószer Kémiai reakció E0 (V)
Klórdioxid  ClO2(aq) +  e

‐  ↔ ClO2
‐ 0,954

Oldott oxigén  O2 + 4H
+ + 4e‐  ↔   2H2O 1,229

Klór Cl2(g) + 2e
‐  ↔ 2Cl− 1,358

Perklorát ClO4
− + 8H+ + 8 e‐  ↔ Cl− + 4H2O 1,389

Hipoklorit  HClO + H+ + 2e‐↔ Cl−+ H2O  1,482
Permanganát  MnO4

− + 8H+ + 5e‐↔   Mn2+ + 4H2O  1,507
Hidrogénperoxid  H2O2 + 2H

+ + 2e‐  ↔  2H2O  1,776
Ózon O3 + 2H

+ + 2e‐  ↔ O2 +H2O  2,076
Ferrát(VI)  FeO4

2− + 8H+ + 3e‐  ↔  Fe3+ + 4H2O−  2,200



A A Fe(VIFe(VI) ) protonprotonáállóóddáásasa a pH a pH 
ffüüggvggvéénynyéében (Sharma 2006)ben (Sharma 2006)

Az egyszeresen protonált forma a legreaktívabb!



A A Fe(VIFe(VI) ) oxioxi--anionjanionjáánaknak
multifunkcimultifunkcióóss tulajdonstulajdonsáágaigai



A ferrA ferráát elt előőáállllííttáásasa

• Nedves kémiai úton valamely Fe(III) vegyület 
lúgos közegben hipoklorittal végzett 
oxidációja révén

• Száraz kémiai eljárással káliumsók és 
vastartalmú ásványok ellenőrzött 
hőmérsékleten és atmoszférában végzett 
hevítése útján

• Elektrokémiai oxidációs módszerrel, amelynél 
vas anódot és lúgos közeget alkalmaznak.



A nedves kA nedves kéémiai miai úúton tton töörtrtéénnőő ferrferráát t 
elelőőáállllííttáás els előőnyeinyei

• Könnyen adagolható
• Homogénen eloszlatható
• Egyszerűen hozzáférhető

nyersanyagokból előállítható

2 Fe3++3OCl-+10OH- → 2FeO4
2-+3Cl-+5H2O

NaOCl, Ca(OCl)2
alapanyagok FeCl3, Fe(NO3)3

NaOH, KOH



Mobil ferrMobil ferráátortor

• automatizált mobil ferrátor

• 25-100 L térfogatú reakciótartály

• 1-4 kg ferrát óránként

• max. 4000 m3/nap vízkezelési kapacitás



A DA Dééll--pesti Szennyvpesti Szennyvííztisztztisztííttóó
elfolyelfolyóójjáánnáál vett vl vett víízmintzmintáák k 
laboratlaboratóóriumban vriumban véégzett gzett 

klklóórozrozáássáával, illetve val, illetve ferrferráátt--
kezelkezeléésséévelvel nyert nyert 

kkíísséérleti eredmrleti eredméényeknyek



Eredeti, klEredeti, klóórral illetve rral illetve ferrferrááttalttal kezelt, kezelt, 
biolbiolóógiailag tisztgiailag tisztíított szennyvtott szennyvíízmintzmintáákban kban 

mméért csrt csííraszraszáámokmok

103000

260 151

409000

356

26

Klórozás: 15 mg/L
Kontaktidő: 30 perc

2010.06.17. 2010.07.08.



KlKlóórrezisztensrrezisztens MycobacteriumMycobacterium
frediksbergensefrediksbergense baktbaktéériumokkal riumokkal 

szennyezett, sterilizszennyezett, sterilizáált, biollt, biolóógiailag tisztgiailag tisztíított tott 
szennyvszennyvííz  kezelz  kezeléése se ferrferrááttalttal



KlKlóórrezisztensrrezisztens BacillusBacillus licheniformislicheniformis
baktbaktéériumokkal szennyezett, sterilizriumokkal szennyezett, sterilizáált, lt, 

biolbiolóógiailag tisztgiailag tisztíított szennyvtott szennyvííz  kezelz  kezeléése se 
ferrferrááttalttal



Az eredeti, klAz eredeti, klóórral illetve rral illetve ferrferrááttalttal kezelt, kezelt, 
biolbiolóógiailag tisztgiailag tisztíított szennyvtott szennyvíízmintzmintáák k 

TT--RFLP diagramjainak RFLP diagramjainak éértrtéékelkeléésese

T-RFLP (terminális restrikciós fragment-hossz polimorfizmus)

2010.06.17. 2010.07.08.



Az eredeti, klAz eredeti, klóórral illetve rral illetve ferrferrááttalttal kezelt, kezelt, 
biolbiolóógiailag tisztgiailag tisztíított szennyvtott szennyvíízmintzmintáákra kra 

vonatkozvonatkozóó biodiverzitbiodiverzitááss indexekindexek



A DA Dééll‐‐pesti Szennyvpesti Szennyvííztisztztisztííttóó Telep biolTelep biolóógiailag tisztgiailag tisztíított tott 
szennyvszennyvíízzééneknek klklóórozrozáással ssal ééss ferrferrááttalttal vvéégzett gzett kezelkezeléésese

ututáán mn méért AOX adatokrt AOX adatok
KOI: 49 mg O2/L, TOC: 15,8 mg C/L, csíraszám: 42000 sejt/mL
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A KOI, a TOC A KOI, a TOC éés a css a csííraszraszáám csm csöökkenkkenéése se 
klklóórozrozáás s éés ferrs ferráát kezelt kezeléés hats hatáássáárara
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A A ferrferrááttalttal ttöörtrtéénnőő kezelkezeléés hats hatáása a sa a 
biolbiolóógiailag tisztgiailag tisztíított szennyvtott szennyvííz z 
foszffoszfááttartalmttartalmáának alakulnak alakuláássáára ra 

2010.09.08‐i minta, kiindulási koncentráció: 5,86 mg/L PO4
3‐

Szűrés: 0,45 μm pórusméretűmembránon
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KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

A ferrát technológia előnyei a klórozással szemben:
• a csíraszám eltávolítás mértékében, valamint a fajgazdagság 

csökkentésében a ferrát technológia kedvezőbb értékeket szolgáltat
• a klórrezisztens baktériumok 99,9 %-ot meghaladó mértékben 

eltávolíthatók ferráttal 4-5 mg Fe (VI)/L koncentrációknál, 30 perces 
kontaktidő mellett

• a ferrát technológia közel kétszer kisebb mennyiségű toxikus 
melléktermék (AOX)  kialakulását eredményezi 

• a ferrát mintegy 30 %-kal nagyobb mértékű KOI csökkentést tesz 
lehetővé a klórozáshoz képest, ugyanakkor a TOC

• A foszfát eltávolítás közel 100 %-os, míg a klórozás e tekintetben 
hatástalan

A ferrát technológia hátrányai a klórozással szemben
• a ferrátor beszerzése és az ülepítő/szűrő egység kialakítása a 

klórozási technológiához képest nagyobb költségvonzattal bír



Szerves mikroszennyezSzerves mikroszennyezőők k 
elteltáávolvolííttáássáának jnak jöövvőőbeli  jelentbeli  jelentőősséégege

Klímaváltozás: növekvő szárazságnak köszönhetően csekélyebb 
vízfelhasználás és kevesebb csapadékvíz → növekvő
szermaradvány koncentráció

Gyógyszerfelhasználás: a növekvő átlagéletkor miatt várhatóan nő

Gyógyszerkutatás: „zöld” gyógyszerkészítmények előállítása 
költséges, ezért kevéssé valószínűsíthető

Detergensek és kozmetikai szerek: növekvő felhasználás várható

Biodiverzitás megőrzése: ismeretlen hosszú távú hatások miatt 
folyamatos kontrollt igényel

Társadalompolitikai jelentősége: nagy, mivel a népesség jelentős
hányadát érinti





KKööszszöönetnyilvnetnyilváánnííttááss

Márialigeti Károly DSc

Felföldi Tamás PhD

Sebők Ágnes PhD

Helenkár András PhD

Gombos Erzsébet PhD hallgató

Jurecska Laura PhD hallgató

A vizsgálatokhoz szükséges anyagi hátteret a 
Magyar-Shenzen OMFB-01676/2009. sz. 

projekt biztosította



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő
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