
Mikroszennyezők előfordulása 
különböző típusú vizekben 

 
Gerencsérné dr. Berta Renáta, dr. Galambos Ildikó 

„XXIII. Konferencia a Felszín alatti vizekről” 
Siófok, 2016. április 6-7. 



Áttekintés 
 

Történelem 

 

Mikroszennyezők előfordulása, 
koncentrációja a környezetben 

 

Határértékek 

 

Eltávolítási lehetőségek 

 

Analitika 
 

 



Történelem 
 

• 1976. tudományos beszámoló 

 Gyógyszerek és metabolitjaik környezeti 
 vizekben 

 

• ’90-es évek második fele 

 Modern műszeres analitika fejlődése 



Mikroszennyezők a vízi 
környezetben 

• Mikroszennyezők (ng/L– µg/L) 

• Feltörekvő szennyezők 

 

• Predicted Environmental Concentration 

  („előre jelezhető környezeti koncentráció”) 

• Predicted No Effect Concentration 

  („becsült hatásmentes koncentráció”) 

• Quantitative Structure-Activity Relationship 

  (kvantitatív szerkezet-aktivitás összefüggés) 

 

Forrás: Verhaar H.J.M. etc.: Classifying environmental pollutants Chemosphere 25 (1992) 471  



Mikroszennyezők a vízi 
környezetben 

 

• Nehézfémek 

 

• Peszticidek 

 

• Gyógyszerek, gyógyszermaradványok 

 

 



Hogyan kerülnek mikroszennyezők a 
környezetben? 

Forrás: http://www.epa.gov/ppcp/pdf/drawing.pdf (2015.10.01.) 



Felszín alatti szennyezések 
előfordulása 

Forrás: Palotai Zoltán, Szigeti Tamás, Wessling Hungary Kft., KSZGYSZ Konferencia 2015.03.24-i előadás 



Mikroszennyezők a vízi 
környezetben 

 

• Nehézfémek 

 

• Peszticidek 

 

• Gyógyszerek, gyógyszermaradványok 

 

 



Peszticidek előfordulása a 
környezetben 

  Példák Toxikus hatások 

Vegyületcsoport     

Organoklór vegyületek 

(halogénezett 

szénhidrogének) 

DDT, lindán, dieldrin, 

klordán 
Karcinogén, hormon agonista, neurotoxikus 

Organofoszfátok Parathion, chlorpyrifos Neurotoxikus, dermatotoxikus 

Karbamátok Malathion, aldicarb Neurotoxikus, dermatotoxikus 

Piretroidok 

Cyfluthrin, 

permethrin, 

fenvalerate 

Valószínűleg immunotoxikus és 

neurotoxikus, hormon agonista, antagonista 

Herbicidek     

Dipyridyl Paraquat, diquat Pulmonáris fibrózis 

Egyéb Atrazin, alaklór Karcinogén 

 



Peszticidek felhasználása  
1950 – 2010 között 

Forrás: Pethő Ágnes, Biokontroll szakfolyóirat - Szakcikkek 



Peszticidek és az ökoszisztéma 
kölcsönhatása 

Forrás: Beitz H., Schmidt H., Herzel F., (1994) Pesticides in Ground and Surface Water Vol. 9,  

Springer-Verlag, Berlin 



Szabályozás 

• 201/2001 Krom. Rendelet (Ivóvíz) 

 

• 6/2009 (IV.14) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

 

Összes peszticid: 0,50 µg/L 

Egyedi peszticid: 0,1 µg/L 

Nevesített peszticidek: 0,030 µg/L 

 

 
 



Mikroszennyezők a vízi 
környezetben 

 

• Nehézfémek 

 

• Peszticidek 

 

• Gyógyszerek, gyógyszermaradványok 

 

 



A gyógyszerek kiürülése a szervezetből 
 

• Veséken keresztül vizelet formájában 

 

• Bélrendszeren át, részben felszívódással, 
részben széklettel 

 

• Mirigyek termékeivel verejték, nyál útján 

 

• Tüdővel a kilégzett levegővel 

 

• Bőrön keresztül párolgással 

 

 



Gyógyszerhatóanyagok sorsa a 
környezetben 

párolgás 

hidrolízis 

fotodegradáció 

 biodegradáció 

humán felhasználású  

gyógyszerek 

szennyvíz 

szennyvíztisztító szennyvíztisztító 

effluens 

felszíni víz 

ivóvíz 

talajvíz 

iszap 
talaj 

mezőgazdasági  

gyógyszerek 

szennyvíztisztító hulladék kezelés 

szennyvíztisztító ivóvíz kezelés 

kiválasztás 

hulladék 

szorpció 

biodegradáció trágyázás 

kopás 

szivárgás 

kiválasztás 

trágyázás 

égetés 

építőipar 



Gyógyszerhatóanyagok 
megoszlása a környezetben 

Forrás: Santos L.H.M.L.M. and co worker: Journal of Hazardous Material 175 (2010) 45. 



Gyógyszermaradványok 
kimutatása az ivóvízben 

Forrás: Helenkár A, Sebők Á, Záray G, Molnár-Perl I, Vasanits-Zsigrai A. 2010 Talanta, 82 600 



Vízi környezetben detektált 
koncentrációk 

Forrás: Helenkár A, Sebők Á, Záray G, Molnár-Perl I, Vasanits-Zsigrai A. 2010 Talanta, 82 600 

komponens 

átlagos (max.) koncentráció (ng/l) 

Ausztria Finno. Franciao. Németo. Svájc Magyaro. 

Bezafibrate 20 (160) 5 (25) 102 (430) 350 (3100) - - 

Carbamazepine 75 (294) 
70 

(370) 
78 (800) 25 (110) 30 – 150 - 

Diclofenac 20 (64) 15 (40) 18 (41) 150 (1200) 20 -150 20 - 931 

Ibuprofen - 10 (65) 23 (120) 70 (530) - 4 - 110 

Iopromide 91 (121) - 7 (17) 100 (910) - - 

Roxithromycin - - 9 (37) <LOQ (560) - - 

Sulfamethoxazole - - 25 (133) 30 (480) - - 



Szabályozás 

• 2013/39/EU direktíva 

• Európai Bizottság, stratégia kialakítása 2015. 09. 
13-ig 

• 2017.09.14. tervszerű határozat tagországok 
feladataival 

• Svájc: 2040-ig 100 telepen nyomelem eltávolító 
műszaki megoldás 

Nincs egységes törvényi szabályozás! 



Javaslatok a mikroszennyezőkkel 
kapcsolatban 

• Szennyezők mennyiségi csökkentése 
• gyógyszerek biológiailag lebomlók 

• mezőgazdaságban a peszticidek ill. a peszticideket tartalamazó 
trágya felhasználásának csökkentése 

 

• Felhasználók tájékoztatása a szennyezőanyag 
ivóvízre gyakorolt hatásáról 

 

• Nagyüzemek, kórházak szennyvizének elkülönített 
gyűjtése, tisztítása 



Eltávolítás lehetőségei 
 

I. Hagyományos szennyvíztisztítás 
• Biológiai szűrés (6 – 71%) 
• Ülepítés (3 – 45%) 
• Homok szűrés (0 – 99%) 
 

II. Biodegradáció 

 

III. Fejlett szennyvíztisztítás 
• Szorpció 
• Membránműveletek 
• Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások 

 
 

 

 

 

 

 

 



Biodegradáció 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mikroorganizmusok  
 - szelektálása, izolálása 
 - tesztelése 
 - optimális arányuk meghatározása 
 - felszaporításuk 
 - visszajuttatásuk 
 
Nyírségvíz Zrt., Leveleki 660 m3/d 
 ibuprofen, a diclofenac, a ketoprofen, 
 naproxen 
 > 90% eltávolítási hatásfokidációs eljárások 

 
 
 

 

 

 

 

 



Eltávolítás lehetőségei 
 

I. Hagyományos szennyvíztisztítás 
• Biológiai szűrés (6 – 71%) 
• Ülepítés (3 – 45%) 
• Homok szűrés (0 – 99%) 
 

II. Biodegradáció 

 

III. Fejlett szennyvíztisztítás 
• Szorpció 
• Membránműveletek 
• Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások 

 
 

 

 

 

 

 

 



Szorpciós műveletek 
 

• Viszonylag gyorsan lejátszódó folyamatok 

 

• Kompetíció történik a vegyületek között 

 

Lehetőség: 

• Aktív szén szűrés 

 

 



Aktívszén szűrés 
 

• Granulált aktívszén (GAK) 

• Por alakú aktívszén (PAK) 

 

Hátránya:  

- aktív szenet cserélni kell a kimerülés után 

- eltávolítás hatékonysága < 80 % 



Szorpciós műveletek 
 

• Viszonylag gyorsan lejátszódó folyamatok 

 

• Kompetíció történik a vegyületek között 

 

Lehetőség: 

• Aktív szén szűrés 

• „molekuláris kapszulázás” – CD komplexek 

 

 

 

 



Ciklodextrin komplexek 

 

• „molekuláris kapszulázás”  zárványkomplex 

 

• vízoldékonysága a komplexnek lecsökken  

  kiválnak az oldatból 

 pl. β – Ciklodextrin gyöngy polimer*  
      eltávolítási hatásfok > 90 % 

 

Hátránya: 

 drága a ciklodextrin 

  

*Forrás: Nagy Zs.M., co-worker: Science of Total Environment 485-486 (2014)  711. 



Eltávolítás lehetőségei 
 

I. Hagyományos szennyvíztisztítás 
• Biológiai szűrés (6 – 71%) 
• Ülepítés (3 – 45%) 
• Homok szűrés (0 – 99%) 
 

II. Biodegradáció 

 

III. Fejlett szennyvíztisztítás 
• Szorpció 
• Membránműveletek 
• Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások 

 
 

 

 

 

 

 

 



Membránműveletek 
 

•Fordított ozmózis (62 – 97%) 

•Nanoszűrés (80 – 93%) 

•Membrán bioreaktor (23-99%) 

 

•Hátránya: 
• Kis szennyezőanyag eltávolítása 

• Magas anyagigény 

• Magas energiaigény 

 



Eltávolítás lehetőségei 
 

I. Hagyományos szennyvíztisztítás 
• Biológiai szűrés (6 – 71%) 
• Ülepítés (3 – 45%) 
• Homok szűrés (0 – 99%) 
 

II. Biodegradáció 

 

III. Fejlett szennyvíztisztítás 
• Szorpció 
• Membránműveletek 
• Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás 
(advanced oxidation process, AOP) 

 1. Fotolízis (52 – 100%) 

 2. Ózonizálás (1 – 99%) 

 3. Fotokatalízis (9 – 100%) 

 4. Ultrahang (24 – 100%) 

 

Hátránya: 
Nagyszámú reakció          Reakcióút nem ismert 

 

 

  



Összetett technológiák 

 

 

Forrás: P. Wunderlin and coworker: Aqua&Gas 2 (2015) 14 



Összetett technológiák 

 

 
Befogadó Mechanikai tisztítás Biológiai tisztítás Szűrés 

Forrás: http://www.arabachwis.ch/bilder/PDF/Prospekt%20ARA_Bachwis.pdf (2015.10.01.) 



Újszerű technológia 
Ferrát technológia 

 

•Fertőtlenítési lépések alternatívája 

•Toxikus fertőtlenítési melléktermék 
mentes 

•Ferrát (FeO4
2-)  ferri-csapadék 

 

Fáziselválasztó művelet 

Forrás: Záray Gy.: Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek fertőtlenítésére, előadás 



Analitika 
 

Nehézség: 

 Kis koncentráció 

 Összetett mátrix 

 Megbízható mintaelőkészítés 

 

Alkalmazott technika: 

 GC-MS, GC-MS/MS 

 HPLC-MS 

 



Összefoglalás 
 

• Gyártás során felmerülő szennyezőanyagok, metabolitok 
azonosítása  

   vegyszergyártás, gyógyszergyár 

 

• Keresztreakciók tisztázása  

   farmakológia, toxikológia 

 

• Környezetbeni koncentrációk meghatározása  

   analitika 

 

• Szennyezés mennyiségének csökkentése  

   gyártó, felhasználó 

 

• Hatékony eltávolítási módszer kidolgozása  

   víztisztítás 

 
 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


