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VIZÉNEK KÉMIAI JELLEGZETESSÉGEI.

Varsányiné Tóth. Irén+

Bevezetés

A Csongrád megyei Közegészségügyi-Járványügyi Ál
lomáson régóta folynak kémiai vizvizsgálatok,- igy a ta
laj vizre telepitett kutak vízminőségére vonatkozóan is 
több tizezer elemzési adat gyűlt össze. Bár ezek a vizs
gálatok kizárólag közegészségügyi célból történtek és az 
ihatóság elbírálását szolgálták, más területek szakembe
rei számára is valószinüleg felhasználhatók lehetnének 
és hozzájárulhatnának a talajvizek sajátosságainak jobb 
megismeréséhez. Mivel a közegészségügyi-járványügyi háló 
zat kiterjed az ország egész területére, éx’demes lenne 
megfontolni a KÖJÁL-okban összegyűlt vizelemzési adatok 
környezetföldtani felhasználásának lehetőségét.

A talajvizek kémiai összetétele rendkívül változa 
tos területi eloszlást mutat. Egymástól kis távolságra i 
nagy összetételbeli eltérések vannak.

+Csongrád megyei Közegészségügyi-Járványügyi Állomás
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Rónai /1958/ vizsgálatai alapján a talajvizek a Duná-Ti- 
sza közén lágyak, csak a löszfelszin alatt nagyobb kemény- 
ségüek /470-700 CaO mgl-1/, mig a Tiszántúlon inkább a 
nagy keménység /800-1500 CaO mgl ^ /  a jellemző.
Molnár /1978/ szerint a legtöbb oldott anyagot tartalmazó 
vizek a leginkább elszikesedett területtel és a vizzáró 
rétegek elterjedésével esnek egybe.
A nagyobb oldott sótartalom nagy Ua+ koncentrációval jár 
együtt, mig a kisebb oldott anyag tartalomra jellemző a 
Ca megnövekedett aránya a Ha -hoz képest.

Anyag, módszer

A talajvizkutak zömmel a csecsemők mathaemoglobinae- 
miás megbetegedésének megelőzése miatt kerültek vizsgálat
ra. Sajnos ezekről a kutakról csak annyit tudunk, hogy 
talajvizre telepitett ásott vagy fúrt kutak, de mélységük
re vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésünkre. A kutak 
döntő többsége a Duna-Tisza között van, mivel a talajviz 
ivóvízként történő hasznosítása főleg ezen a területen, 
a tanyai lakosság körében fordul elő.
Mintegy 2100 ilyen jellegű vizminta elemzési adatait dol
goztam fel, ezen kivül 255 olyan kút vizsgálati eredmé
nyeit is értékeltem, melyek az elmúlt 5 évben kerültek 
vizsgálatra és a kutak pontos mélysége is ismeretes.
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л meghatározások a következőkre terjedtek ki: 
fajlagos elektromos vezetőképesség, kémiai oxigénigán;/
/KOIps/, alkalinitás, összes keménység, vas, mangán, 
üO-, Cl , ЫНд, IíaT , K+ .
Az elemzések a vonatkozó MSZ-oknak megfelelően történtek. 

Eredmények

Kettőezerszáz vizmintá elemzése- alapján megkísérel
tem felvázolni a vízminőség területi eloszlását, eltekint
ve a származási mélységek különbözőségétől. A települések
re számolt átlagértékek komoly szórást takarnak, az azon
ban igy is megállapítható volt, hogy a Duna-Tisza közén 
és a Tiszántúlon eltérő a talajvíz minősége, a Tiszántúlon 
elsősorban a fajlagos elektromos vezetőképesség, alkalini
tás és KOI magasabb mint a Duna-Tisza köze talajvizei
ben. A Duna-Tisza köz Csongrád megyében tálálható részén 
is kissé eltérő volt a Tiszához közel eső települések ta
lajvizeinek minősége, л vizsgált települések közül Dóc- 
Sándorfalva-űpusztaszer-Pusztaszer térségében a fajlagos 
elektromos vezetőképesség, összes keménység, Cl- és líÔ  
koncentráció magasabb, mint a Tiszától távolabb eső tele
pülések talajvíz mintáiban. Ez valószinüleg összefügg a 
Duna-Tisza köz és a Tiszántúl, valamint a Duna-Tisza köz 
magasabb és a Tisza völgyet szegélyező alacsonyabb terület 
legfelső pleisztocén rétegeinek ..iiháltz /1966/ által rész-
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letesen leirt eltérő földtani kifejlődésével, a vizzáró 
rétegek hiányával illetve elterjedtségével, a futóhomok, 
lösz és folyóvizi üledékek előfordulásával.

A talajvizek kémiai összetétele lényegesen eltér a 
mélyebb pleisztocén rétegvizekétől. A Duna-Tisza közén 
minden kémiai paraméter, a Tiszántúlon elsősorban a Cl~ 
és HO“ koncentráció valamint az összes keménység magasabb 
a talajvizekben.

A mennyiségi eltérésektől eltekintve minőségileg 3 
viztipust különböztettem meg. Az első tipusnál jelentősebb 
mennyiségű N0^ és SO^ mutatható ki, mangán.és HH^ azon
ban nem és a vas csak nyomokban. A második tipusra jellem
ző a nitrát és szulfát hiánya, a jelentősebb mennyiségű 
HhJ és vas, illetve gyakran a mangán tartalom. A harmadik 
tipusba a két szélső tipus közötti átmenetet képviselő vi
zek sorolhatók. Ezek az eltérő típusok eltérő oxidációs 
állapotokat tükröznek. Az oxidációs állapotot Alföldi 
/1982/ szerint a talajok vízháztartásának tipusa és a 
mikrobiológiai folyamatok határozzák meg.

Az oxidációs állapot nemcsak a nitrogén, kén, vas 
és mangán vegyértékállapotát befolyásolja, hanem a fajla
gos elektromos vezetőképesség, összes keménység és Cl- 
konSentráció is szignifikánsan magasabb /P = 5 %/ az 
"oxidált" vizekben a "redukáltakhoz" képest.

- 72 -



Ennek alapján valószinü, hogy a talajvizek nagy különbsé
get mutató összetételét nemcsak a felszinközeli rétegek 
anyaga, a vizjáték nagysága /Rónai 1975/ hanem a redox 
állapot is lényegesen befolyásolja.

A redox körülmények szerepe miatt várható volt, 
hogy a mélység a területi eltéréseknél is nagyobb szerepet 
játszik a vízminőség kialakításában. Ezért az egyes kémiai 
komponensek mélységfüggését 255, 2-100 m mélységközból 
származó vízmintánál, korrelációs matrix segítségével vizs
gáltam.
A mért paraméterek a K01j,s és alkalinitás kivételével 
P = 0,1 % szinten szignifikáns mélységfüggést mutatnak.
Ez a mélységfüggés azonban nem lineáris, hanem exponenciá
lis.

A mélységgel a fajlagos elektromos vezetőképesség, 
összes keménység, Cl , HO^ , N02 és SO^ koncentráció 
exponenciálisan csökken, az MH^, összes vas és mangán kon
centráció nő.

Azokat a paramétereket tekintve, amelyek a mélység
gel csökkennek, folyamatosnak tekinthető az átmenet a ta
lajvíz és a mélyebb rétegvizek kémiai vízminősége között, 
azok a kémiai komponensek amelyeknek a mélységgel növek
szik a koncentrációjuk, a maximális koncentrációt helytől 
függően általában a 30-00 m-es mélységközben érik el.
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brdekes, hogy ez a mélységköz kedvező a vizek arzén kon
centrációjának feldusulására is. Az arzén koncentráció 
ebben a mélységintervallumban gyakran a többszörösét is 
eléri a mélyebb vizekben mért értékeknek.

a mélységgel történő változás összhangban van a
2—paraméterek egymás közötti korrelációjával, igy a SO^ ,

H0~, Cl” , НС>2 és keménység között, valamint az , vas
és mangán között pozitiv , a két változócsoport tagjai kö
zött negativ kapcsolat van.

Pontosabb területi eltérések tisztázására három 
olyan részterület vízmintáinak elemzési adatait hasonlí
tottam össze, ahol a minták származási mélységeinek elosz
lása hasonló volt. Az eredményeket az 1. táblázatban fog
laltam össze.

Az 1. táblázat adatai alapján úgy tűnik, hogy a faj-
_ p—lagos elektromos vezetőképesség, KOIpS, Cl es SO^ kon

centráció, alkalinitás és összes keménység. Ny-ról К felé 
növekszik. A Duna-Tisza közének Tiszához közel levő tele
püléseinek kémiai vízminősége átmenetet jelent a Duna-Ti
sza közi hátság és a Tiszántúl talajviz minősége között.
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Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a talaj
vizekben oldott több kémiai komponens előfordulását illet
ve koncentrációját jelentős mértékben befolyásolják az 
oxidációs-redukciós viszonyok. Ennek megfelelően elsősor- 
ban a HCbj, SO^ , 1Ш^, vas, mangán, de ezek mellett az ösz- 
szes keménység és Cl” koncentráció változása határozott - 
nem lineáris - mélységfüggést mutat, amiből az HH^, vas 
és mangán koncentrációja a mélységgel növekszik, a többi 
paraméteré csökken. A KOIpS és alkalinitás értéke nem 
függ a minták származási mélységétől.

A mélységfüggés mellett területi eltérések is ki
mutathatók a Duna-Tisza köze Tiszától távolabb eső illetve 
a Tiszához közelebb levő, valamint a Tiszántúlról származó 
talajviz minták kémiai összetételében.

Mindezek alapján várható, hogy a KÖJÁL-ok rutin elem
zési adatainak nemcsak közegészségügyi, hanem egyéb - föld
tani, környezetvédelmi hasznositására is sor kerülhet, a 
különböző szakterületek közötti jobb adatszolgáltatás, 
adatcsere lehetőségének megszervezésével.
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1. táblázat

A kémiai komponensek átlagértékei Csongrád 
megye három különböző részén

Duna-Tisza köz 
Tiszától Tiszántúl

távolabb közelebb

mintaszám 32 43 33
fajlagos elektromos ve-
zetőképesség uS cm 724 935 1765
KOIps mgl-1 4,5 6,7 9,9
Cl- mgl-1 25 49 126
HO“ mgl“1 22 72 15
N0" mgl“1 0,13 0,17 0,03
»“í mgl"1 1,32 1,83 1,91
alkalinitás mmoll 1 7,4 13,4 13,0
összes keménység

CaO mgl 223 262 275
soa"4 mgl“1 17 20 49
összes vas mgl”1 1,1 1,4 1,4
összes mangán mgl“1 0,1 0,2 0,2
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CHEMICAL FEATURES OF THE WATER OF DUG AND 
DRILLED GROUNDWATER-WELLS IN THE SOUTH OF THE HUNGARIAN

PLAIN

I. Varsányiné-Tóth

More ten thousand groundwater analysis data are collected 
already concerning the county Csongrád at the Station for.Public 
Health and Epidemy. On basis of the data it can be stated that 
the chemical composition of the groundwater is very varying.
For some areas the soft water of little hardness is character
istic while in others the value of gi'eat hardness is prevailing. 
The results of the analysis became processed in the form of a 
territorial limiting of water quality. With this work it is 
intended to promote and to enrich the -knowledge concerning the 
groundwater conditions of the county.
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