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Cím: Nyomelemek és ivóvíz biztonság

Előadó:Várszegi Csaba
Magyar Víziközmű Szövetség

Az analitika fejlődésével egyre több rendkívül kisméretű antropogén eredetű
szennyező anyag kerül meghatározásra a vízi környezetben. Eltávolításuk a
szennyvízből rendkívül költséges, egész Európa keresi a megoldást. A
szennyezők segítsége már ma is szükséges.

A szennyvízbe kerülő mikro szennyeződések probléma köre

1/ Mik ezek a mikro szennyeződések, esetleges veszélyek?

Tekintettel arra, hogy ezeket kémiai vegyületeket emberek állítják
mesterségesen elő, egyértelműen antropogén szennyeződésnek nevezhetők.
Jelenlétük nélkülözhetetlen a mai ipari társadalom élet színvonalához. Jobb
megismerésüket az egyre finomabb analitikai technika tette lehetővé, mert
korábban kis mennyiségük (nanogramm vagy még kisebb méret tartomány)
nem tudták kimutatni a vízi környezetben vagy az ivóvízben. Különösen azokra
a nyom elemekre kell figyelni, melyek hatással lehetnek az emberi egészségre,
vagy a felszíni vizek minőségére.

Az antropogén nyomelemek közé tartoznak különösen az emberi és állatvilági
gyógyszerek, testápoló szerek, növényvédő szerek, az ipar egyes vegyszerei,
élelmiszer tartósító szerek, stb.
Korábban ezen anyagok jó része még nem létezett, de az is azt a látszatott kelti,
hogy csak az újabb kor egy jelenségével találkozunk, hogy a korábbi mérő
eszközök ezeket az alacsony koncentrációkat nem tudták kimutatni.
Ezen nyomelemekkel az a legnagyobb probléma, hogy általában nehezen
bonthatók le, ugyanakkor vízbe könnyen oldódnak, így közbe avatkozás nélkül
veszélyesek mind környezetre, mind az emberre.
A szennyvíz tisztítók manapság még nincsenek technológiailag felkészülve arra,
hogy ezeket az anyagokat lebontsák vagy eltávolítsák.
Mai napig az emberi egészségre ható kockázat a felszíni vizekben illetve az
ivóvízben mért koncentrációk mellett az általános megítélés szerint
gyakorlatilag nulla. De mind esztétikai okokból, mind a jövőre való gondolás
alapján mindent el kell követni a nyomelem koncentráció minimális szinten
való tartására. Az azonban biztos, hogy a legnagyobb költséggel sem lesz
biztosítható ezen anyagok teljes kizárása a víz körfolyamatból.
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Fentiekből megállapítható, hogy ivóvíz minőség szempontjából  a felszíni
vízművek és a parti szűrésű termelő telepek a legveszélyeztetettebbek az
antropogén nyomelemek oldaláról.

2/ A helyzet megítélése hazánkban és néhány országban

Magyarországon a nyomelemek jelenlétével, szennyvízből való eltávolításával,
lebontásával egyelőre alig foglalkozik a szakma, de szerencsére a közvélemény
is inkább más témákat talál a víziközmű ágazattal kapcsolatban. Szerencsére
azért, mert, mint látni fogjuk később, a nemzetközi megítélés is nagyon
tanácstalan a kérdésben. Hazánkban szimpóziumokon, tudományos
rendezvényeken, szakirodalomban  fehér holló a téma. Csak egyetemi
szaktanszékek tevékenysége ismeretes, közműveink nem foglalkoznak a
nyomelem problémával. Média megnyilvánulással sem lehet találkozni.

A világ különböző mélységig és különböző intenzitással foglalkozik a
nyomelemeknek a víz körforgásban való jelenlét problémakörrel, általában a
gyógyszer(érdekes módon inkább az állategészségügyi )maradványokra
fokuszálva. Európa jobban aggódik talán, mint a többi kontinens. A 2013/39/EU
direktíva konkrét határozatokat tartalmaz. Az Európai Bizottságnak mintegy
előkészítésként 2015.09.13.-ig egy stratégiát kell kialakítania a gyógyszer
maradványok kezelésével kapcsolatban. Ezen stratégia eredményeként
2017.09.14. határidőre pedig egy intézkedés terv szerű határozatot kell
megalkotni, mely tartalmazza a tagországok feladatait a jelenlegi helyzet
felmérése és a jövő érdekében megteendő intézkedések vonatkozásában.
Megjegyzendő, hogy pillanatnyilag nincs semmi olyan EU határozat, mely
kötelezővé tenné a gyógyszermaradványok koncentrációjának a vizsgálatát akár
a tisztított szennyvízben, akár az ivóvízben, így természetesen határértékek
sincsenek.
Az ábrán látható, hogy a világon még alig találtak gyógyszer maradványokat  az
ivóvízben

Gyógyszer maradványok kimutatása az ivóvízben a világ egyes országaiban
(2011. évi tanulmányban szereplő adatok)

Külföldön három európai ország szakembereinek álláspontját próbáltuk
összefoglalni. Kiválasztottunk egy olyan országot, ahol még nem érzik olyan
súlyosnak a problémát, egyet olyat, ahol inkább kérdőjelekkel találkoztunk, de
nagyon sokkal, és egy olyant, ahol már rendelet szabályozza az antropogén
szennyezőkkel elleni harcot.
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Ausztria
Az osztrák vízművek csak talajvizet és forrásvizet használnak. Nincs felszíni
vízmű, parti szűrés is elenyésző. Ezen okból nem érzik olyan nagy problémának
a nyomelemek témát.
2010-ben a Környezetvédelmi Hivatal „Antibiotikumok a talajvízben” címmel
indított egy kutatást. 50 mérési helyen vizsgálták a kutak által termelt vizet, 18
fajta gyógyszerrel kapcsolatban. Alig találtak gyógyszert, és azt is olyan kis
mennyiségben, aminek nem lehet egészségkárosító hatása..
Fentiek ellenére az Osztrák Víz és Gáz Szövetség (ÖVGW) fontosnak tartja a
jövőben a nyomelemekkel kapcsolatos folyamatos kutatásokat, ismeret
bővítést.

Németország
Ez az ország tele van kérdéssel. Mindent tudnak a jelen, vagy inkább a jövő
problémájáról, folyamatosan foglalkoznak a nyomelemekkel, de hivatalosan is
feltették a kérdést: „Legyen, vagy ne legyen 4. tisztítási fokozat?”
Egy felelős szakember véleménye: „ A gyógyszerek sok ember számára
nélkülözhetetlenek-az egyszerű fejfájás elleni tablettától kezdve a súlyos
betegség ellen harcoló komplex készítményekig. Sok gyógyszer azonban
egyáltalán nem , vagy csak nagyon lassan bontható le biológiai szempontból.
Ezen gyógyszerek szakszerűtlen kezelése szennyvizeink terhelésének
legkomolyabb okai közé tartozik”. Egy reprezentatív közvélemény kutatás
szerint a németek 47 százaléka helytelenül „szabadul” meg a folyékony
gyógyszer maradványuktól. Egyszerűen a mosogatóba, vagy a WC csészébe
önti. És mennyi ez a mennyiség? A mintegy 1200 fajta humán gyógyszerből
2012-ben 8120 tonnát (az elmúlt 10 év alatt 20 százalékos volt a növekedés)
vásároltak meg. Ebből becsülten néhány száz tonna felhasználás nélkül a
csatornákba kerül. És ehhez jön még 1600 tonna antibiotikum, amit az
állatorvosok adtak el.
Érthető, hogy a 4. szennyvíz kezelési fokozat, melynek célja a mikro szennyezők
visszatartása vagy lebontása lenne, állandó témája a szakmának. Tekintettel a
magas beruházási és üzemeltetési költségekre, a német jövő kép két fő irányt
követ.
 nagyon komoly nyomást kell azokra az erőfeszítésekre kifejteni, melyek a

forrásoknál akarják visszatartani azokat az anyagokat, melyek végül
mikro szennyezőként kerülhetnek a felszíni vizekbe (mezőgazdaság,
kisvállalkozási, ipari termelő helyszínek, más, koncentrált hulladék
helyszínek, lakossági hatások, atmoszférát szennyező kibocsátások), és
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 ezzel párhuzamosan a kommunális szennyvíz tisztítók 4. fokozatának
legutóbbi álláspontok szerinti kiépítési szükségességét továbbra is
vizsgálni kell. Itt gondolni kell a következőkre:
-a felszíni  vizekben elérhető pozitív hatások mértékére, és
-a negatív kísérő hatások (költségek, CO2 kibocsátások, nem kívánt
anyagok képződése) csökkentésére.

A kérdések mellett azonban folyik a felelet keresés is. Egy kutató intézet már
próbál egyszerű és elviselhető költségű technológiát kifejleszteni. E mellett két
tartományban (többnyire felszíni illetve parti szűrésű a víznyerés) már létezik
néhány nagyüzemi méretű nyomelem eltávolító telep.

Svájc
Ez az az ország, ahol a meditáció helyett a tettek mezejére léptek.
Svájcban 2040-ig a 750 szennyvíz tisztító telepből mintegy 100-ban ki kell
alakítani a nyom elemeket eltávolító műszaki megoldást. Az ehhez szükséges
anyagiakat egy egész Svájcra érvényes speciális finanszírozás és a felszíni víz
védelmi törvény megfelelő módosítása biztosítja. A szövetségi tanácsok 2014
március 21.-én mindkettőt nagy többséggel megszavazták. Az államszövetségi
gyűlés a felszíni víz védelmi törvény módosításának életbelépési határidejének
2016 január elsejét tűzte ki.

A tisztítóművek alapjában véve szabad kezet kaptak a nyomelemeket eltávolító
technológia kiválasztását illetően, amennyiben az hatásos és gazdaságos,
valamint az illetékes kanton megfelelő előírásait és a tisztítási előírásait
biztosítja. Tekintettel azonban arra, hogy a nyomelemeket eltávolító
eljárásokkal kapcsolatban még kevés a tapasztalat, 2012-ben egy platformot
hoztak létre számos hatóság és a szennyvizes szakemberek szövetségének
részvételével  „Mikro szennyezők eljárás technikája” elnevezéssel.

Jelenleg 16 projekt van tervezés, kivitelezés illetve már befejezés állapotban. A
projektek mind meglévő tisztító telepek valamilyen jellegű technológiával való
bővítését jelentik.

Az ismeretek aktuális szintjén megfelel mind a por alakú aktív szén (Közvetlen
adagolás, vagy egy utólag kialakított lépcső a biológiai fokozatba való
visszavezetéssel), mind az ózon adagolás. Más, újszerű eljárások (pl. ferrat
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adagolás)kifejlesztés alatt vannak, és a jövőben megjelenhetnek mint  sokat
ígérő alternatívák. Jelenleg azonban még kevés gyakorlati tapasztalattal
rendelkeznek ezekkel az eljárásokkal kapcsolatban.

3/ Mikro szennyezők és ivóvíz nyerés kapcsolata Magyarországon

Magyarországon a felszíni vizekbe esetleg bekerülő mikro szennyeződések két
víztermelési formánál okozhatnak minőségi problémákat. A felszíni víznyerés és
a parti szűrés az ország ivóvíz termelésének 45 %-t teszi ki. Jelenleg a feladat
első lépcsőben egy vízminőség ellenőrző projekt beindítása. A projekt célja
annak tisztázása, hogy van- e egyáltalán kimutatható mennyiségű antropogén
nyomelem az ivóvízben. Javaslat azon vízművekre, melyek laboratóriumi
felkészültségük és érintettségük kapcsán bekerülhetnének a kiválaszthatók
közé. Az összeállításnál figyelembe vettük azt a gondolatot is, hogy lehetőleg
minél több felszíni víz érintett legyen.

Felszíni Vízmű

 Szolnoki Felszíni Vízmű. Üzemeltető: Víz- és Csatornaművek Koncessziós
Zrt. Szolnok. Nyersvíz: Tisza

 Balmazújvárosi Felszíni Vízmű. Üzemeltető: Tiszamenti Regionális Vízmű
Zrt. Nyersvíz: Keleti Főcsatorna (Tiszából indul)

Parti szűrésű vízművek

 Fővárosi Vízművek Zrt. Duna mellett

 Pannon-Víz Zrt. Duna mellett

 Mura menti Vízmű. Üzemeltető: Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Mura
mellett

 Hernádi csúcsvízmű. Üzemeltető: Északmagyarországi Reg. Vízművek Zrt.
Hernád mellett

 Perenyei Vízmű. Üzemeltető: Vasivíz Zrt. Gyöngyös patak mellett
Svájci szinten még hosszú ideig nem lesz mód a téma kezelésére. Remélhetőleg
még nem is indokolt.

4/ Javaslatok a mikro szennyeződésekkel kapcsolatban

a/ A szennyezők segítsége.
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 a gyógyszergyárak maguk igyekezzenek olyan termékeket előállítani,
melyekben egyre kevesebb legyen a szennyező anyag, vagy biológiailag
lebontható legyen

 egy új gyógyszer engedélyezésénél figyelembe kell venni annak későbbi
esetleges hatását az ivóvízre

 a gyógyszer csomagolásánál tájékoztatni kell a felhasználót annak
hatására az ivóvízzel kapcsolatban

 egyéb ipari tevékenységeknél a kórokozók kibocsátásának akadályozása,
csökkentése. Tekintettel arra, hogy ilyenkor a szennyező anyag
koncentráció lényegesen magasabb, mint a tisztított szennyvízben, a
visszatartás sokkal hatékonyabb

 a mezőgazdaságban minden eszközt fel kell használni a növény
védőszerek, az állatorvos által alkalmazott gyógyszerek, és a mikro
szennyezőket tartalmazó trágyák felhasználási mennyiségét csökkentsék

 innovatív terápia receptek (pl. lassító eljárások) alkalmazása, a kórházi
szennyvizek elkülönített kezelése

b/ A felhasználók felelőssége a gyógyszerekkel kapcsolatban.
 Az orvostól kisebb mennyiséget tartalmazó csomagolásokat kérjenek.

Ilyen módon kevesebb lesz a nem felhasznált gyógyszer
 A felesleges gyógyszert ne csapvíz segítségével juttassák a csatorna

hálózatban hanem:
-szemétben, amennyiben a település vagy a körzet szemete elégetésre
kerül
-gyógyszertárban, amennyiben azok átveszik. Az átvételt a hatóságoknak
minél több gyógyszertárnak elő kell írni.
-káros anyagokat gyűjtő helyen
Egyedül Budapesten 20 tonna gyógyszer kerül a Dunába évente!

c/ A témával kapcsolatos döntéshozók és érdekeltek találkozóinak szervezése
    a gyógyszer maradványokkal való környezet szennyezés csökkentése
    érdekében
    Meghívottak: kormányzat, hatóságok, gyógyszer gyártók, orvosok,
    állatorvosok, mezőgazdasági képviselők, kutatók, környezettel és
   egészséggel foglalkozó nem kormányzati szervezetek, stb.

d/ Mindenfajta tájékoztatás kihasználása a szakemberek és a közönség
     bevonása céljából

-szimpóziumok, konferenciák
-sajtó, televizió
-szórólapok
-szakcikkek
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e/ Minden olyan szakmai kezdeményezés támogatása (esetleg anyagilag is),
mely a tisztított szennyvíz nyomelem szennyezőinek lebontását vagy
eltávolítását  hatékony módon, kis beruházási és üzemeltetési költséggel meg
tudná valósítani.

5/ Összegezés

A problémakör tehát létezik. Annak ellenére, hogy mind a költségek, mind a
ma még nem túl veszélyesnek látszó helyzet következtében azonnali
intézkedésre Magyarországon nincs kilátás,  mikro szennyeződésekkel
folyamatosan kell foglalkozni. Minden lehetőséget meg kell ragadni a
kórokozóknak a vízi körforgalomba jutásának megakadályozására, de legalább
is mérséklésére. Ezzel egy időben támogatni kell az eltávolítással illetve
lebontással foglalkozó minden kutatási, fejlesztési tevékenységet.


