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*•/ g. .Я. У. „ft, а. А А 1.9
Ш Ч%Ме8ЖГ9&№$ rnokórtot

“ о folosinl

rdoot as ivóvisasükaáglot» náoróost a kolotkesó 

ooennyvlc mnayisógdnsl: növokeddsdhes da bonyolultért!) 

öcosofÜQi^oonon veoottok." /3/. 

a külünbücü mmz ^oionidsok esartmt a fejlődő orosá-

visА
es&aoo Őülyoo botagság kórokozójának bordosójo. Hyea 

oindonokolött о várboc, ooely dvonto G nillid gyamok 

baldiát okossá» A tracbona, a oson vírusos botogodgo 

korábban nálunk Is ionért volt, а Föld fejletlen or~

vábbi bstagsdgekaЦ a típusát, a kolerát stb. A for» 

táeött viscel való шаокоййй teró esc the ti a leprát, 

lűósljot ölő boigyulladdcokat óa okosba! cyoiaettbdnu- 

lási* A fortósött vicék olyan botegödee&st io tor-
jeccthetnok, nolyoknok kórofcocól a vicben ocaporoOnl
f A лЪ л« *1 л» Am Ata ----- -— — ■ .. ^ 9 ,ъ A, *4 A. , А .г» У?**■ ÖJ^K3 О öl* # 0л..л01к. '.i Ö£jOl& ÍlL «*Дд. vife jöi#*-* -О ít OOiíS -

ria óa sárgáid», bdlfdrgoocdc.

tendenciái vllácseorto, ЗвИмШ kutatás folyik a 

tárd odds nádjának folderitásóra éo oson bőiül a salcao*
cella kürnyosettxm való elóforduldodnak vloegálatdra 

/27/.

\
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Számos irodalmi adat közül as egyik arról szánol be, 
hogy as ivóvízben elszaporodott g^raiU-ourfir; oko
zott járványt*
Be történt 1965-ban a Californiai Biveroide-bon /134 

ahol 16*000 ember betegedett inog visjárvány során, 

noha fekállo szennyeződéet nem sikerült kimutatni a 

szokásos vizsgálatokkal, mégis a nem klórozott háló
zati vizei okolták a fertőzésben# Döntő bizonyltok 

volt, hogy a vízből 1ц és a betegek székletéből is o* 

sonos fágtipusu ő.tvohi-i.m-inao:■ izolálta!':. Az J# -:/p- 

hl-murlum positiv minták esetében érdekes módon az B. 
coli értéke meglepően alacsony volt. Az irodalmi aűae 

tok alapján magállapit ha tó, hogy zalnonellák izolálá
sát ivóvízből meglehetősen ritkán jegyezték fel. Az 

U.coll. valamint Streptococcus faecalls általánoson 

elfogadott volt a fenti járvány ecetén ia, mint а 

szennyeződés jelzője. Ebben as esetben ío a oalmonol- 

lek vísből való kimutatását nagyban segített© a 

bránozüroa ol járás. Est a metodikát Ifuelles* használ
ta 1947-ben a hamburgi visjhánykor. Collöt és mtar* 

i /18/ is hasonlóan jártak el egy fertőzött kutbél 
történő salmonella iámtifikálása esetén.
Seligmaa és Eoitlor /18/ a.:.ic-.;iovldeot izoláltál: ozii> 

tán ivóvízből Oallieában bár coliformokat sike
rült kimutatniuk* Taagyaráaetuk az volt, hogy a eal- 

nonellok az B. colinál jobban ellenálltok ö kiszára
dásnak.
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főbb francia ssorső /Loclerc, li*-Poohot,A.-bavooe, C •-
kOVŐGAnd2deu,S *-!JßUQmotcha|R«/ or; or int viosonylac 

visscátat foclclkocik a sseanyvisoboán előforduld bo
teßödßokosd baktériumok áa fdreopotdk eltárolitácánok 

kérdéseivel* .43 említett ocorsők visocálták a városi, 

valamint q kevert osennyvlseb oikroorcanisauo tartal
mi t, a fertősdo veszélyét. Adataik ssorint ioctübo 

pathogen baktérium éa parazita as iasapban van, keve
sebb а nyerő osennyvisben, о valamivel kevooobb as e> 

folyé asennyvisben*
Eivánotoa tokát a s^o^oorganismusok 

iénő kesoléadnek tekéiétcoltdac, amivel dog lehetne 

elunni q bet оcaéoak rtassté terjedését. 2apnostalata- 

ik alapján a oalnonolla-k különösen nagy gyakoriság
gal fordulnak old a osennyvisben.
Ockort do Geraden /50/ eredményei cser int a városi 
osonnyvisrainták 79 . ~oa, a kdrhási ssenayviminták 

pcdiG 44 . '-oá salmonella positivitáot mutattok*
A Haiiburgi Kórház Fertőző Ocstdlyának oseimyvisét ne.^ 

visocálva recállapi-jötték, /50/ bogy a nagyvárost 
oaonayvis líög biológiai tiostitáfl után is baktérium 

do mindenekelőtt salmonella duoabb, mint a tiostitat- 

Ion kórházi osemy/is*
A bublinban végsott asennyvisvtsegálatok alapján a 

kutatók arra a következtetésekre jutottak, hogy a 

legtöbb posit Lv eredményt a asennyvia üledékéből kap
ták /100 Л/ 06,7 ;>ban a nem tíostitott osennyvisbul,

tőben tör-Г<=М*:>АА№
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75 %-bcm a mechanikailoc tisztított mintákból 41 »7 í5- 
ban as érlelt iasapmintákból és 4,2 í5-bon a osikkacs- 

tóágyakon tárolt iszapokból tenyészett ki salmonella. 

Öoasesen 11 féle sserotipusfc találtak а 120 vizsgált 

mintából, iQGcyakrabban as S.poratyphi-B-t. valamint 

as a .non tov Moot a ikerül t kimutatni.
Gray irt le Edinburg egyik kerülő tóben 1927-ben egy 

paratifusc járványt, ami asután követ ke sett be, ami
kor egy áradás után a szennyvízcsatorna tartalma as 

álővisbe került#
A folyó visbosanának kedvező hatását Pettenkofor fi
gyelte meg /43/# о megállapította act as általános 

érvényű szabályi# hogy szennyezett vicét károsodás 

nélkül be lehet engedni a folyóba, ha annak vishosa- 

legalább 15-20-ssor nagyobb, mint a szennyvíz 

mennyisége és folyása gyorsabb, mint a befolyó osenny- 

visé. A későbbi tapasstalatok asonban asst igasolták, 

hogy általában 30-50-osoros higitás kell a kommunális 

osennyvísck tiostulásáhos.

As d«typhi szennyvízből történő kimutatását 

több kutató is megkísérelte. Joós /42/ szerint asért 

nohóc feladat, mivel a táptalajon kinövő kisérő flóra 

/Coli, Proteus/ elnyomja. Rendszerint különböző,
3.typhi növekedését elősegítő és ugyanakkor a kísérő 

flóra fejlődését gátló anyagokkal készített táptala
jokkal próbálta о nehézséget megoldani.

a
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Rsska szerint eis enterális fertőzések szobának emel
kedése döntően a oalmonsllák világnérotü előretörő- 

sínek jegyében sad ük.

ISSr az ókorban gyanították a szennyezett ivó
vizek járványt törj osztó szerepűt. Hippokratoos 

gyik rnimkájáben ajánlja, hogy a romlott vizet fo
gyasztás elótt szűrjük meg, forraljuk fel.
A szennyvizek kezelése és derítése Európában 1830-tél 
vöt te kezdetét. 1843-ban, Hamburgban építették meg as 

első ülepítővel is ellátott osatomamüvot. A nult 

század közepén, 1843-ban Onow /7/ kimutatta as ivóvíz 

minőségő és a cholera közötti összefüggést. Egyik dol
gozatában leírta, hogy Londonban amióta a vizkivételi 
helyet a feaze alsó szakaszáról a város feletti
koszra helyesték át, a cholera megbetegedések száma a
korábbihoz képest ötödére csökkent, 

i’asteur, Gaertnor, iiiquel és társai a múlt század má
sodik felében kezdtek részletesebben foglalkozni 
sal a kérdéssel, hogy a vízben élő aikroorganismueok- 

aak a különböző fertőző betegségek terjesztésében je
lentős szerepe lehet, főbb kutatónak sikerült igazol
nia, hogy a betegségek átjuthatnak az állatokról, il
letve omberokről-enberelcre a vis közvetítésével. Ш- 

gyarorozágon Fodor József volt az olső, aki tudományos 

érvekkel bizonyította be, hogy az ivóvíznek az enter»« 

1is fertőzések terjesztésében jelentős szerepe van. A
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vis fertőzést közvetítő szerepét véglegesen Eoeh Hó- 

bért tisztázta* amikor 1803-bon egy Calcutta nallet- 

ti víztartályból vett mintából kimutatta a eltolóra 

vitelót,
А ЭШи osásad véráré a csatornázás építése aeggyor- 

suit# В fejlődés mégis lényegesen lassúbb volt, mint 

a vízvezeték hálósat kiépülése* A eoatorrrihálózat* a 

dóritok kopacitásónak növekedése azonban mind dobban 

elmaradt a tényleges szükséglettől о vízvezeték háló
sat fejlődéséhez viszonyítva* A főok tornészelesen 

as, hogy Q szennyvíztisztítók építése eléggé költőé- 

geo beruházást jelent.

nagyarorozágon a szennyvizek elvezetésére csa
tornahálózat először 1750-ben Baján, majd ICOC-bon 

fitagyoséváron létesült, Budapesten os eloó csatorna
rendszer 1840-ben épült.
А II, vlláoháboru után a települések szennyvizének
csak elenyésző hányadát tisztították uqq biológiai
lag, As 1960-as adatok szerint a lakótelepi ззешау- 

vlsekből napi 130 ezer r/-t, 10 évvel később pedig 

G00 ezer ri»t tiszt itattak nag. As előbbi mennyiség
ből lényegében sennit, aig az utóbbi 
ezer eM, azaz ötödét eleveniosmpoo rendszer® tisz- 

titó nüvön sikerült mgtiostitani /8/.
A biológiai asermyviztisztitás a csepegtetőtestek lé
tesítésével kezdődött• As 1950-es években számos kis

'le égből 13D
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lakótslop! szennyvíztisztító berendezés ópült alacsony 

vagy nagy terhelésű, illetve torony ooepegtetétestek 

alkalmazásával* As itt szerzett ш mindig kedvező ta~ 

passtűlatok nagynértókban kossájárultak ahhoz, hogy as 

1950~оо óvok végén as eleveniszapos azemyvistioztiték 

ugrásszerűen elterjedjenek*

As utóbbi érőkben о technika rohanás fejlődésé
vel, a népesség növekedésével és a fokozódó urbanizá
cióval párhuzamoson qs egész világon riasztó jolena in
geknek lehettünk tanúi, mjd mind on ország központi 
problémája lett a levegő, a viz és a talaj szennyesö- 

dósa, a termőföldek csökkenése, a surgárvossély, a 

szilárd hulladékok felbalaosódásat as energiahordozók 

és ásványi kincsek lelőhelyeinek kimerülése, a növény
éé állatvilág pusztulása. 'Üiidost totésik a városiaso
dással járó olyan problémák, mint a városi levegő 

szennyezettsége, az ivóvíz hiánya, annak rossz minősé
ge, a szennyvizek termelése, azok elvezetése és tisz
títása, a zsúfoltság, a zöldfelületek területének 

csökkenése, Szórt lett napjaink egyik legfontosabb
yesos megelőzése és szennye-feladata a környezetsz 

zés ©setén a védőintézkedések megtétele*
.

A szocialista országok tervszerű intézkedéssel 
igyekeznek elkerülni azt a veszélyt, amely az erősen 

iparosodott országokban - USA, Japán, ÜSSE - mar be
következett* A termelés fokozását, a társadalom o—
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nyögi jólétének a novoldsdt a tormdosoti kincsek dca- 

osoríi felbassnáláaával do a természetes környezet 
Összehangolásával kívánják megoldani•

Hanoiikban a könnyesetvódolon oseropdt аз Ш2ИР 

XI# Kongresszusa a casdasági dpitőounka feladatai kö
sd tt jelölte mec* döntő fordulatot jelentett " Аз еа~ 

bori környezet védelméről" ósdid 1976* évi XI.TÖrvéay, 
amely a környezetvédelmet olyan fontos gazdasági ds 

társadalompolitikai föladatnak tokinti, melyet а ges- 

daoág fejlesztésével egyidejűleg, a népgazdasági tőié
vel Összhangban, a népgazdaság fejlődésével da orofov» 

rásaival arányosan kell megyaldoitani.
A kömygsоtvédélni tovdkonyodg irányítását, öoasohon- 

goláöát, ellenőrzését 6a £ojlosstdsdt a itiniostorta- 

nács föladatává toosi*
A Hinisstertonáoa a 2U07/1976. /IV.1#/ 82» szám hatá
rozatával intézkedett a környező tvédölni törvdny vég- 

robajtásárdl, majd as 1035/19TU /VIII.2в./ ПТ* csán 

alatt határozatot hozott a környezőt~, 6a természet- 

vddolon szervezetének továbbiejleast da érői.

Ltagyarországon a folosini vizek eaemyeaődése 

már as ötvesos években elkezdődött. A háború utáni új
jáépítés, ac iparosodás do a nagymértékű városiasodás 

vízminőségi problémák élőidésőjdvé vált* Ugyanakkor

/
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kodvocdtlen as a ШШsóny, hogy ESagyarorscég folosi- 

ni viskósaloténok 95 - 99 fWtt bistooitó vícfolyáook 

külföldről erednek*
A fo lyó~* illetve áüóvisek feríGsüttoégo állandó jáa** 

ványvessólyt rojt maróban a viccel kapcsolatba korü- 

lók ssáraárs* A fekálíc terhelésről különösen sokat 

mond, Ós egyúttal a vis felbaocnálhatóságát la nagy
mértékben befolyásolja a kórokosó baktériumok állcndó 

vagy idéosseteoa jelenléte se óldyicben.

Basánkban jelenlog óvi 5 milliárd tf vicét hasa* 

nálunk,föl ón ugyanakkor 1,5 milliárd в* scermyeaett 
viccel terheljük óid vicéinkét* Ac ember ólote éo te
vékenysége oorán folytonoson boávátkocik a vicék ter
méssel os életébe* óo kisebb - nagyobb váltocáookat i- 

dóc old, asac a vic korábban meglévő biológiai egyen
súlyát moebontja.
,4c ólét minden terülő tón óoslelhotd rohamos fejlődés 

ogyre nagyobb föladat oló állítja visgocdálkodásunkat• 

A visigényefc kielégítése érdekében asükségoo es el- 

haásnált vicéknek a terméssel körforgásába való vicc
ese jut tatása, mégpedig olyan módon, hogy os minőség- 

romlást ne okoccon. röppen eoért ssükséges a ssonnyvi- 

sek tioctitáao, nívói egyre kevésbé ocáni thatunk as 

óid vicok öntioctolására.

’ -»

í

A kösegóasségÖgyi megélésé© korosért* igénye meg
követeli a folocini vicék rendocereo ellendrséaét*
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A folcsini visok bakteriológiai eettttytaettedfee igen 

váltósé lehet, óo ozőnoo tényezőiéi függ. As olcéd- 

legoa fa legfontosabb osennyoséforrást nógio a tiss- 

titatlan vagy ko116on tlostitott ssennyvisek
jelentik, Snellott azonban non hanyagolható Ql a no- 

ségosdasági üsonek szennyesé hatása non* napjainkban 

xaár olongedhoietlon a human pathogenck, elsősorban а 

salmonoXlak kimutatása. A feladni vizekkel sokféle 

önben! kapcsolat lehetséges, éa igy c kórokosé bak
tér ionok jelenlétо járványveasályt ig jelenthet. As 

utóbbi években külföldi, de hasai osersok is agyaráié 

felhívtál: a figyelmet a salmonella csoportba tartósé 

baktériumok eltörjadóséra as élovlsekben. 
Etogyaroroságoa miß napjainkban ia ssámoe nagyvárosban 

nea megoldott a kommunális asennyviaek tiastitása, Így 

pl. Gyérben, ősegeden csak mechanikai tiostitás tör
ténik és utána a Duna, illetve a Tiasa fogadja be a 

megtermelt ssannyvlsot.
1982-ben Komárom megyében össsesen 81 Dililé rf szenny* 

vis kolotkesett, amelybél tisstitást igényel kb. 60 

millió rí. Évente asonban mindösose 6 millió tf-t tiss- 

titónak meg megfelelően, rácslegesen pedig 3? milliót. 

Ebből következik, hogy kosol 17 millió tf évente as a 

ssannyvizmennyiság, .amit egyáltalán nem tisztítanak 

meg,
Eevesetecen Komáromban, Ecstergomban és Tatán csak 

mechanikai tisstiténü működik /45/« В városok kommu
nális és ipari asennyvisoit öookanikal tiostitás után
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közvetlenül, vagy Seta város esetében ас Ál tol őrén 

karoostül, a Dunába vesetik be.

A tatai medence legfontosabb vízgyűjtője as 

Általór-patak, amely Pucctávda térségéből ered do Л1- 

másnessnélynél torkollik о Dunába, Komárom negye kö- 

sápod harmadának déli felére esd rdosán folyik, lé
nyegében a Gerecse éo a Vértes-hegység nyugati olda
lán. Az Általér nagyobb mellékvizei a Galla-patak da 

as Oroszlány-Kecskédi visfolyás. Ilivel as Általár víz
gyűjtőjén több hűtő /Bököd, Tatabánya II. se. Erőmű/ 
tavat, illetve as orsság egyik legrégebbi mesterséges 

tárosé tavát, a tatai öreg-tavat alakították ki, nem 

mindegy, hogy az Általér-patok visminoaégo hogyan 

változik,
A nogy© adottságai éa as itt folyó sokrétű és össze
hangolt környezetvédelmi munka eredményei alapján a 

tatai medencét 1975-ben KGST környezetvédelmi modell 
területté nyilvánították.
Ilivel a tisstitott, de nem fertőtlenített 

szennyvizet is fertősőképosnek kell tekinteni, 

emiatt a befogadónak a szennyvisbeömlés alatti 

szakaszán belül a kontakt fertőzés kockázatával is 

számolni kell. Ahol a befogadóval való emberi 
kapcsolat valéssinüsége nagy, - Így pl. lakott 

területen átfolyó patak, vagy folyócsókaszón 

az élővízbe való ssennyvisbefolyást fertőtle
nit dánok kell megelőznie. As elfolyó szennyvíz fér-
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tőtlenitésc történhet évssakonkánt noghatáronott i- 

dőro, vagy ogóss óvón át. A ssonnyv infer to t leni t dere 

kötelese« sscirayriskiboec,'jtdcooc lében. о 23/197C. 
Ш* rendelőt ssorinti ösennyviEblrságolási eljárás 

oorán a ooliforoasán negha tárcsására csolgáló mintá
zással egyidŐben a csennyvis aktiv klőrtartaloát is 

mérni koll. Gyakori oaot, hogy as adagolt kiár nony- 

nyiságo elégséges, sőt oaotleg túl soknak is látásig 

a behatási Мб viasont elégtelen, podig e két ténye
ző asorsatával arányos a fertőtlenítő hatás. Ahol to
kát a behatási idő kevés /pl. 30 porc/, általában 

caak túl klórosáosal érhető ol megfelelő fortátlőni- 

too.
1970. májusában jolont nog a 28/1973. /V.26./ М2, 
rendelet a ssonnyvisblrságoláosal kapcsolatos ogyos 

jogszabályok módosításáról, valamint a 2/1970./V.2G./ 

OVII. os. rendolot a ösennyvisbiroágoláo továbbiоj- 

lossténéről. A rendolot a bírságolás alá ooő ssony- 

nyoső óo mérgeső anyagokra uj visminőségvédelmi tö
rülő t kategóriájától függő határértókekot állapított 

meg* A bírságolás alá oou ssennyeso anyagok listáján 

sseropol a colifomoaáa is* A via vissgálatát a co
llosára meghatározása céljából annál a ssennyvistisz
títónál koll elvógosni, ahol a területileg illetékes 

KÖJÁL a fertőtlenítést elrendelte. Esek szerint as 

élővicbo történő aserrnyviakibocsáj tás esetén а 

ssonnyvis baktorío. .1 szennyezettsége mér önállóan
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la bírságolható poromét от*
Kivel a kommunális ssonnyvis potenciálisan tartalmas
sá mindazon kórokozókat, amelyeket a területen őlő 

lakosság, vagy os állatállomány ürít, a ssonnyvis és 

a asenryvisot befogadó felssini via a járványügyi 
helyset, a lakooosám éo a terhelőd függvónyóben kü
lönböző nőrtőkben oalnonollával Is fertőzött

b

■

lehet*
?Iiß a tatabányai őo a könnyei ssennyvistisstitó telep
kibocsájtott, tisstitott ssermyvisóvel, valamint a be
fogadó éltalár kémiai viszonyaival különféle köslonő- 

nyok foglalkoznak, addig a hygienés bakteriológiai 
vizsgálatokról ssőló munkák hiányosnak*
Dolgozatomban a kommunális osennyvisek sokrétű kös- 

ogécsségügyi~járványügyi problémaköréből a bakterioló
giai eredményekről kívánok bessánolni as említett két

ösennyviztiüstité telop bakteriológiai vizsgálata a- 

lapján.

■

i-

!• '->
'

......
:' . ' * ;; : -:

: ■ V- 5

*
l •

*?

1 ' . s »
>

í.!

■

■ *» .

'
1 , i \
5 s

'
■*4
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Z./ шаг. án оМрзвгч

A bakteriológiai paraméterek а fol os ini vizek 

melegvérüektől szárassá fcocslio azerniyezoit- 

ságet, illetve 

elképzelés szerint az obiigát faecalia indiká
torok q faecalia coliformok, valamint a faeca- 

lis Stroptococcuook és a kórokozó bélbak térit*» 

nők* aint pl. а salmonella!:. A fakultativ fokd 

indikátorok /coliforn, heterotrof, nosophil 
/37 °C/ baktériumok, a spórás anaerob Clostri- 

diunok/ a melegvérüeken kívül - kisebb márt ék
ben - egyéb szennyező forrásokból is származ
hatnak. A botorotrof, psychrophil /20 °С/ bak
tériumok nem fekális eredőtüek, a melegvérüek 

tosthónérsóklctón általában non io szaporodna^ 

a környezetből származnak ás a felszíni vízben 

valamennyi baktériumnál nagyobb száriban fordul* 

nak elő* A nelogvórüoktol számozó fokálíndiká* 

torok a szaporodáshoz szükséges feltételek biá* 

nyákon /optimális liőnórséklot, 

ben általában non szaporodnak, do egyes cso
portok képviselői /ooliforn, oosophil baktéri
umok/ Q15 opt irjál isboz közeli hőmérséklet on és 

szerves anyagban, tápanyagként hasznosítható 

minerolisácíés termékben gazdag folyóvízben - 

pl. szennyvíz beömlőméi - szaporodnak.

mértékét jelzik. A mi

foc /о via-iS,
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hleostokivonat készítése;

500 g élesztőhöz 500 ed desztillált vizet adunk, majd 

áramló gőzben 30 parole bővítjük.
Ha nagyobb mennyiségű vizet kell feldolgozni, illetve 

ОСУ üvegedénybe beoltani, akkor kétszeres vagy három
szoros töménységű bouillont koll készíteni, vagyis 1 

liter vízre számítva a felsorolt alkatrészek kát- vi^y 

háromszoros mennyiségét vésésük. A táptalaj felhígu
lása az egyoseres erősségű bouillon beoltás után 

legyen több 50 >S«oál.
ne

2.1.4. Harhahuskrén bouillon

’3orhahuskrén 

Pepton /Kőbányai/
Bá triun-klor Id 

Dlná tr iun-hidr ogérv-fo s sf á t ISI^O/ 4 g
Ooapvis 

pH о 7,4

15 g
10 g

3 g

1.000 Cl?

2Лл* 1 égMWáglfrUIGPX
/Baktéi'iumssám meghatározáshoz ás általános 

használatra/
Harhahuokrén 15 g

14-ю e
*

Popton /Kőbányai/ 
nátrium klorld 

Diaátrium-hidrogán-fossfát /1:а2ПН>,. .1211,0/ 4 g
1.000 CE?

10 g
3 g

Csapviz
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Iluckrénoi a visbon forralással oldjak* КИШба után a 

sslrréteg alatti folyadékrésst Xoasivjuk* éa 

1000 co?-r© töltjük fel, majd a többi üsssotevut boc
sásd j ük* Folforraláo után a vegyhatáat pH 7,4-re ál
lítjuk nátriui:*-hidroxIddal* Autoklávosáo 121° C-on 45 

porc, ülepít éa, losslvás, pH kontroll /7,4/* osétoos- 

táo üvegekbe, atttoklávbm 121 °C hánéx’öékletön 30 por
cig cterilisáljuk*

vlssol

2.2.G* l^Prtápiaiaj

/Collosán noghafcárosáohos/
Merbabuakréaagar
/1 %, illetve 1,5 í-i agár iartalossnal/ 1*000 cii 
Laktés
Uá irium-ssulfá t /vismen t оз/

10 g 

2 g
20 ob? dósatilláit visben oldva 

Básikus, alkoholos fükssln /dianant/ oldat 5 cif

Putosinoldal taioaitőaoi.

100 ев? 96 i^-oo о tilalkoholban kb. 11 - 12 g 

fukosint oldunk fel /telített oldat/*
.As 1 \'j-oq Шо táptalaj nedvesebb, Így а шда- 

bránfiltoros eljárás őseién a filtert erre а 

táptalajra bolyossük, nig as 1,5 : Vos Bndo- 

táptalajt a coll tonyéssetek osonod tásáhoc 

használjuk*
i

-
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re állítjuk, do as előzőt iiocasürjük* A osür-
lethoz hozzáadjuk о hiányzó alkatrészeket

?

csövükbe fejtve autoklávbon sterilizáljuk.
da

Btilibolya oldat koszitdae«
0,2 u etillbolyát 100 otl desztillált visben 

feloldunk*

E. - 67 a.-,ar, Sgita-Що

/Streptococcus faocalis kimutatáshoz/ 

Kaihalruokr бпа^аг 

Eátrium-taurocholát 

1 ;j-oo vizes kristályibolya oldat 

Dextróz

2*1*9*

1*000 cg* 
0*5 G 

0,ö Cif 
10 s

Storilizálás áranld созови 30 peroiG* A 45 °ö- 

ra lehűtött táptalajhoz 1 i^-os káliun-tellurit 

oldatból 5 caV»t adunk öntünk.

2*1*10« Slancts-Dartlo.v artar táp talán kószltóso;
/faecalia Streptococcusok me^határózásához/
13 g szálas acart forralással feloldunk 1*000 

crf desztillált vízben, utána honsánc 

20 g Васto-pepton
5 G ólesstokivonat
2 c Glukóz 

4 G KgHPQ4
10 сш5 4 ffeüi Na-azid /tilos szájjal pipettáz-

ni!/
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Lohülóo után 10 ni 1 5^-oa $$C-t adunk hoaaá, 
píí-t 7,2~re beállítjuk, najd ^otricoássákbe 

öntjük, Mtoosekrón^ben tároljuk*

2.1.11. ty&mzgsä&t.&äs.
/Solnonella kimtatáoáhos/ 

Agor táptalaj üsosetáteles

iG gsertéohuokrám 

ipripssirmel о etett kaséin
15-20 c 

1.000 cefCeapvis 

PH* 7,2
Alapfcevorók ösosetótoles 

Bextrós
Dlnátriua-bidroGán-f oosfátAla^IH)*2IIgO/50 ß

50 в

so e

Bissau t-amnóniua-c i trát
Sátrium asuliit /Ue^SO^/ visnenteo
Ferro-amaóMiea-eaulfát

25 e
6.5 6 

0,25 В 

1*075 óé?
Brillantsöld 

Boostilláit vis

t’eljeo táptalajt
öt térfogatrées /800 сшУ, áranló goeben 1-2 

árán belül felolvasstott kb* 95 °G háraárcök
le tü bizmtagarhos egy térfogatodat /IGO ot£/ 
osoböhőmársáklotü, egyenletesre elkevert Ma
mit alapot adunk. A jól elkevert táptalajt 25



- 21 -

cn-enklnt Petriccdocábe öntjük, 

beküldőig о Petricslozdket fedetlenül hagyjuk. 

A kiöntött bisoutlmeeeket ajánlaton an Un
tán napján elhasználni, SBÜkedg esetén hüto- 

osekrényben másnapig /I/ tárolható. Ac alapke- 

verőket hűvös helyiségben tároljuk.

2.1*12. 3rlllantc-öld a :ar

/Salmonella kimutütáouhos/

Alaptáptalaj *

14-17 eAgár
Sripaslnnel endoztett kaséin 

Pepton Alobányai, asulfit tart./
Jloostdfolosin 

Éleostdaejt /elölt/ 

pH 7,2 - 7,4

121 °C hűrnóroákleten 45 pere, ülepitéa, lesai- 

vás. A táptalaj 1.000 ошЧюв a következő sava
nyú fuksBin oldatot teoosüks

7 ß

1 C
15 OS* 

0,7 ctf

0,1-0,15 Q 

kb.25 ев? 

kb.l,5cr/

Savanyu fukcsin 

Desztillált vis 

n ná trlun-hidrosid 

PH 7,3
A táptalajt üvegekbe csőtoastjuk la 121 °0 hő
mérsékleten 30 psroiß autoklávban sterilizál-
juk.
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teljes táptalaj

1 liter felolvasztott forró aiaptáptalajhoz a
1 g vas /II/ - 

fői

kévé tkezo anyagokat adjukt 
amoénium - szulfátot /Ро/НП,/2*6HgO/ 
oldunk 20-30 erf desztillált vízben, ós az ol
datot a felforraláo után a táptalajhoz adjuk, 

majd 1 crf 1 ;j-oo desztillált vizes noutrálvö- 

röo oldatot mérünk /a táptalaj pTI-ja 7,4-re 

száll lo/ hozzá, A DCvlonesek hütoszekrénybon 

legfeljebb egy hétig, szobahőmérsékleten csak 

1-2 napig tárolhatók.

2.1.14* Ilussol táptalaj
/Salmonella, Shigella, E. coli 0124 kimutatá
sához/

Alaptáptalaj s

Pepton /Kőbányai, bárium-kloriddal
tisztított/ 10 Z 

15crf 
0,7 crf

áleostőfelszin 

Élesztősejt /elölt/
Hátrium-klorid
Agár
2 n nátrium-hidroxid 

űoapviz

Autoklávban 121 °C hőmérsékleten 45

5 в
12-17 C 

кb. 3,3 crf 

1.000 crf

percig
sterilizáljuk, ülepítjük. Leszívás után 0,1 - 

0,15 G savanyú fukszint adunk hozzá 1,5 crf n



- 24 -

nátriuo-hidroxldot tartalnaaá kb, 25 erf 
doostilláit visbon oldva5 pH 7,3* 

Sterilisáláo 121 °C liűnórsékloton 30 percig

Eoljea táptalaj
A felolvasztott alapagar 1,000 orf-óhes a kö- 

votkoßo oldatokat adjuk*
Brillant oldat
2 ;>oa vaö/ll/-s3sulfát /?o30., *211^0/

oldat
0,8 , t~oa nátriira-tioosulfát

/1Ia2S3°2 5n20/ oláat 

befőjtáa caövokbo, autoklávban 115 °C
mérsékleten 25 porcig sterilizálás, Ferdí
tés oly nádon történjók, hogy a táptalaj 
alsó /nmaßaou/ része a fordo résszel 
ogyonlű nacaooáoU lo^yon.

50 erf

3 erf

3 erf
hű-

kb.

2,1,15, Ssolonites duóitű táptalaj 
/Salmonella kimutatásához/

Pepton /lohotűlGG Васto/ 

íleastűfelozin
MOnnit
Uátrlum-szolonit 

nátrium-taurocholát 

n sósav

5 e
10 erf

5 ß

4 - 5 c
1 C

kb, 10 cci5
/annyi, hogy аз oldat pll-ja 7,0 1о£уоп/ 

Dlkálium-liidrocőn-foszfát /KglIFO^/ 3 G

\
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Eáliun-dIhidrogán-fо ozfá t /KlIgPO^/ 

Desztillált via

Sav óra hooczot forralj tűi, a pH~t beállítjuk 

7,0-ro, majd Ülepítjük 2-3 árán át. Leszívás 

után a táptalajhoz literenkánt 5 cd* 0,1 ti» 

os vinos brlllantsöld oldatot adunk. Szét
osztjuk kárjcsövokbe. Arnold készülőkben 1 <5~ 

rán át sterilizáljuk*

1,1 g
1.000 orf

2,1.16. Prouoo-fálo kállua-totrathionát-oo dualtó 

/Salmonella tonydeatéohea/ 
üarhahuökráni bouillon 

0,1 ;j-og viaoo kriatályibolyo oldat 

Autoklávbon 0torillaáljuk, majd 1ohül6a után 

20 с káliun-totrathionátot /ГЛего-félo/ adunk 

hozzá.
Steril lombikokba fejtjük. /pH 6,5/

1.000 ев? 

5 őst

2.1.17* Harmaport-félo dualiá táptalaj 
/Salmonella kimutatásihoz/

"4L8U&I
5 gВасto-trlpton 

IJá triun-klorid

Káliira-dihidrogén-íoazfát /КЕ^К)^/ 

Desztillált vis

0 G
16 ß

1.000 Cif

я3» oldat 

Magnézium-klorid 

Deőstilláit via
40 g

lOOCif
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As oldat köoaitdaéhos cook frisson bontott 

imgndsium-klorid haosnálhafcó*

ж „.«Mas
0,4 %*ОШ nalacbitsöld

A báron oldat bál keveréket kőositünks ninden 

1*000 о d nA** oldat bős 100 osf oldatot ás 

30 Ы flG” oldatot teosífck* 115 °C hoaéraék- 

loten 20 porcig Qutoklávban sterilisáljuk, 

najd steril lombikokba fejtjük*
As "A" , 5‘B", «0* oldatok hűtdss okrényben
2-3 hátig tárolhatók*

30ctf

2.1*18* Bufferőit poptonvig
/Salmonella oldduoitáahos/
Popton
HaOl
IlQgHPO ^ 12HgO 

EHgPO^

Boostilláit vis

10,0 e 

5,0 g 

9,0 g 

1*5 ß 

1*000 аш*

A vegyssorokoi a visbon forralással oldjuk* 

A pH-t úgy állítjuk bo, hogy as 121 + 1 °C- 

on 20 percig történd storilisálás után, 20°C 

hunársákletea, 7,0 + o,l legyen*
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2*2. Hetero troff psychrophil 6c mesonbll baktériunob
toloposáraának meghatározása arar táptalajban

/20 6a 3?°-oo bak t éritanosám/

2,2.1. A viaegálai általában 1,0} G,X; 0,01; 0,001 er? 

vízmintából törtélik, A3 1,0 estoál kisebb vi!> 

mennyiségeit vissgálatáhos a 10-, 100- és 1000- 

sseros higitáo 1 erf-ét használjuk fel* A hígí
tás mártáke ás a feldolgozott hígítások ssám 

természetesen a vizsgált víz szennyezőitSágé
tól függ, tehát a tapasztálat alapján lebet

törekedni,
hogy jól leolvashatő ás értékelhető tolepssá- 

aot /30-300/ adá lomotokét kapjunk*

nagyobb vagy кisóbb io* Arra kell

2*2*2. Hígítások készítésű és a minták bemérése*

A3 igen alaposan felráaott minta 1 e*r-ét ste
ril fiziológiás konyhasó oldathoz adjak 

hogy a pipetta csak a kéneső belső oldalát o- 

rintso, de a higitóoldattál ne érintkezzen* 

Ugyanezzel a pipettával 2x1,0 6a 2x0,5 ccf víz
mintát beszámozott steril Petri-cséasékbe mé
rünk, /ез a higitatlan óinto/. Pipettát cseré
lünk és a baktériimok egyenletes elkevorodése 

éltekében a kémesében lévő hígított vizáin tát 

a pipetta végére illess tett gmiballoimal 20-

«ъУ»
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30-Dsor as 1 ól.-ос jelig felasiva jál öoGsokc- 

verjük. Ugyanennél a pipettával as igy 

asült tisasorea hígításból a fenti nődön 1 crf- 

t 9 era* fis. oáhon nérünk 6a a Potri-CGÓanákbo 

2nl,0 őa 2яС»5 útM ráérünk* Pipetta caero után 

a hígítást a ssükadgeo mértékig a fontiok cső
riül folytatjuk.

elké-

A Potri-eaéosékbe nért higitailon őa hí
gított visnintákhos oc. 20 orf 47 °G /-* 1 °C/ 

hónéraékle tü agár /2.1.5*/ táptalajt adunk. A 

Petri-coÓGsáket osonnál cárjuk őa tartalmikat 

alaposon öaosekeverjük, najd megdermedni hagy
juk. A táptalaj Degesllárdulása után о Petri- 

coássóket 37 °ö Liőnároékletü tornoastátbon 4G 

óra /nesofil baktériumok/, 20 °C-oa tcrooas- 

tátban pedig $K> ára /poychrofll bak tár ionok/ 

hoaosat inkubáljuk.

A táptalaj gterűitáoának ellenőrsác őre 

vlminta nélküli kontroll leneseket la öntünk, 
amelyeket a fontiekkel asonoo ideig őa asonoo 

hőfokon lanyéastünk •

■*

2.2.3. jrtákoloc: As agar táptalajban kinőtt
pekot /nellákletí 44. o. 3. se. káp/ - leheto- 

log toloponánlálá /melléklet® 43. o. 2. as.káp/ 

DOgitGágávol - xaegssáaoljuk, A párhusonoa viso-

tele-
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gálatok eredményeit átlagoljuk és bessoroscuk 

a hígítás fokával. As eredményt 1 сшЧрв vo
natkoztatva adjuk meg.

Megjegyzést Mivel as agar táptalaj 
szennyeződik a lövegűben Iává baktériumokkal 
is, q csirassám méghatároságánál 
vigyásni kell a sterilitás szabályainak be
tartására. A minták földolgozását éppon esért 

sárt helyiségben /csukott ajtó ás ablak mel
lett/ végezzük.

A vízminta higitása őa keverése a pi
petta végére husott gumiballon /vagy cső/ co- 

gitoégével történik. Ügyeljünk sírra, hogy a 

visminta, illetve higitása no jusson a bal
lonba? ha mégis megtörténik, akisor uj ballon
nal folytassuk a munkát.

A hígított minták baktérim tartalmának 

egyenletes eloszlatása érdekében a gumibailo- 

nos pipettával történő felszlvás-visosaenge- 

désok /keverés/ alatt a kémcsövet kb. 45°~os 

szögben tartsuk. A minta és a táptalaj bemé
résénél a Potri-c oénzé t csak a szükséges nér- 

tékig, lehetőleg résaylr© nyissuk ki és oson
nál zárjuk# A táptalaj hozzáadásakor a lombik 

száját gondoson leégetjük*

A még meleg táptalajt tartalmasé Petri- 

cséösébon a táptalaj és a vízminta ösosekevo-

könnyen

különösen



- 30 -'

nsocdulc >oa2 vámossal:♦ A táptalaj £otoináa oootlooo* 

вш квДОкмюи tmboc'ákotoat oánlán^sal l#4eot$tili*

А

téod«i* valonint as océss sjuateuolyamt as агат t4p» 
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kit ás nőikül nonjon vőjbo, DOirt a csobab&a&nsóklaí;«!
voxa шз&зазо -uiiíiO a üevyowo aagx^otít еш1£ш; огчэио»
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2.3. i-i

2.3.x. A visszólandó vis aeűnyieőco*
Цбушоаз, nint a 2.1.1. viseßdlat esetiben, de
általában elegendő a coiraosármál eecyel kove-
oobb hígítás looltáoa.

2.3.2. Ilifíitdook kóaciióoQ éa a vizsgálat monetet

Azonos a 2.2.2.-vel 6а a csircasán magbatáró- 

sáshos készített hígításokból - lehetóloc - 

ocyidojtilec vessünk mintát.
A betétcsővel /Durban-oso/ ellátott, steril 

0,5 % laktósí tartalmasé 5 ctf 
/2.1.1 ./a higitatlan mintából, valamink a 10, 
100 éa lOOO-ssei’OS hígításokból 5x1 cif-t 

lünk 6a 37 °C«on 43 óráig inkubáljuk.

bouillonbos

2.3.3. Leolvasás, értékelés*

Pozitívnak tekintjük őst a kémcsövet, / mel
lékleti 44. o. 4. as. kép/ ahol sav / sarca 

csin/és gáz /betétcsőben/ egyaránt képződött. 

As utolsó végig positiv hígításból /mind as 

5 cső positiv/ óű a követkoső hígítások posi
tiv csöveiből 1,5 % ocart tartalmasó 

táptalajra /2.1.С./ osélooctünk és a lenese
ket 24 óra kososig, 37 °C-on inkubáljuk. Co-

Endo I

\
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liforsmak tekintjük an Endo táptalajon nőtt, tipu- 

SOS píron, téü£6nyü telepakol. /rasllákletí 45* o. 

5. os. kép«/ A ooliforrnak bisonyult baktériumokat 

tartalmasé csövei: azáaát figyelombevéve, a etekén ii 

colifoirianámot statioctikai táblásat /MTO-coédesei/ 
segítségével adjuk neg.

У •

4

V

i

i

i

' V

/
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2.4. Pokollá с ..ropfcocooousok ss&ndnak no:;határosána

2.4 A vismlntábél alapos keverés után 10 oa*, do 1 

c: -t ZoiLtaondy-féle szűrén /nelléklett 43. o* 

1. ss* kép./, 0,45 mikron pérusnajysáou 

bránfliterrel szüzünk. A vlsainta ssennyosett- 

ségétől fücßöen termésselas en nagyobb, illetve 

kisebb vismennyisécek ocüréso is indokolt le-

nen-

bet.
As 1 ci3-oa mennyiséget kb* 10 cr steril doast. 

vissol osürjük lo ügyelve arra, hogy a tölcsér 

falára keiült visalntát utána öblítsük.
A osüréshos lehetőleg hálózatos filtert hasz
náljunk, a könnyebb leolvasás céljából. A fil
tert dlonets-táptalajra /2.1.10*/ helyossük, 
és 40 éráig 37 °C-os thermosstátban inkubdljuk,

2.4.2. Leolvasás, értékeién minden ssabadsseanol lát- 

hoté, réssassiatől sötét bordóig terjedő ssin- 

ámyalatu telepeket /mellékleti 45. o. 6.os. 

kép/ negosánoljuk, a két filteren leasáaolt 

értékek átlagát adjuk шее, 1 ct?-re 

tatva.
vonotkos-

/
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S.6. .jabionalla Uoatetáa

A salmonella visszásatok céljából 500-1000 ci? viamizw 

tát eaUrtünk le - ©gy vagy több - 0,45 mikron póruou 

штЬг4п£ literre, о minta sseunyec© ttSágétól függJen.
A í‘11torokat osolonítea /2.1.15./ írouöo-fóle kálium- 

tetrathionátos /2.1.16./, lllotvo Rappaport-fólo 

/2.1.17./ duóitóba helyestilk 16-18 óráig óo 37 °C hu- 

néraékloten Inkubáltuk.
A duóitó táptalajokból 24 ós 40 óra múlva 

holát-citrát, /2.1.13./ bisnutosulfit /2.1.11./ 

brillantsüld /2.1.12./ táptalajokra osólesslettünk, 

moly lemosok©t 24 órán át 37 °0-oo hőmérsékleten ta~v. 
tettük.
A salmonella gyanús /melléklete 47. o. 10. ss. káp/ 

/40. o. 11. ss. kép/ telepeket líuocol-fél© /2.1.14./ 

táptalajra oltottuk át, majd a salmonella törsoekot a 

járványügyi bakteriológiában scokáaos biokémiai, va
lamint ssorológiai reakciókkal asonositottuk.

desoxic-
ós
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2*7# A mintavétel do foit-i. ■■л.'.ца körülmény öl 1
A szennyvizek bakteriológiai vizsgálata а 

nikrobiоlógiai sajátos területe, mivel a szennyvíz» 

tisztítás bonyolult folyamatok Összessége, továbbá
faj- do egyodozána Jelentősen 

megnehezíti a hygienás vicbaktcriolégio1 vissgálatok 

vécsóöót* A osennyviztiastltáö biológiai folyamtat
ban ró őst vovo nlkroorgenimustok méghatárósása azon
ban meghaladja a KÖJÁL laboratóriumok lehetőségeit* 

/524 53*/

a mikroflóra

A ascmnyvistioctitáp osonpontjabol as optimális ál
lapot mikrobiológiai Jellemzőit már osámoo kutató 

tlastásto. Bonodlet /11/, Toorien /76/, Eikelboon /31/ 

őü ciánok as aerob hotarotrof baktériumokat vizsgálták, 

amelyek as elsődlogoa lobontápban voasnok rdost. E 

baktériumok többség© azonban nem tart ősik os un* "in
dikátorbak tóriumok« kösd. /Aoinetobaotar, Alcaligene<% 

űomouonaa, jHavobacterium, Uiorobacterium, Sphaoro- 

tiluo/. Ugyanakkor Soerion /76/ úgy találta, hogy a 

szerves anyagok másodlagos lebontásában olyan bakté
riumok is részt voasnok, mint a conform baktériumok, 
a Gram positiv coccusok, Pseudomonas aeruginosa do a 

Вас Uus-faJ ok.

A bakteriológiai vizsgálatok bonyolultsága nir 

ott általánosan alterjedt, hogy a bakteriológiai
ssannyvistisst 1 tás hatékonyságát fcéaiai paraméterek-
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kol jellemzik* A bakteriológiai vizsgálatok közül а 

kórokozók kimutatása önálló értékű. A többi higiénés 

vizbakteriológiai paraméternek о jelenlegi felfogás 

szerint annyiban van 1 é t jocoóultsága, amennyiben 

korrelációt mutat a kóniai páraméterekkel* Strcokrabo- 

va /65/ aogállapitóttá* hogy a 20°C-on mórt BOI^ érté- 

ko ós a 2G°C-on kapott öooztelepkópzo bektóriumok azá
rna - marhahús poptonagaron - szoros korrelációt mutat
nak*

A hazai ód q külföldi tapasztalatok azt les
zólják, hogy a vicbakterioléglában általánosan alkál

it indlkátorbaktéríunok kvantitatív vizsgálata a 

szennyvíztisztítás haAlfokának jellomzósáre alkalnao* 

A befogadók vódelne non korlátozódhat csupán a scei*- 

vesanyag terhelés csökkentéaóre, honon limitálni kell 
a fokálio terheléecol együttjáró jelentős bakteriális 

szennycsodást is*
A higiénés szennyvlzbakterioldgiai vizsgálatok jelen
tősége nemcsak közegészségügyileg szükséges, de kör
nyező tv ód élni, valamint tiaztitástechnolégiai ssonpont- 

ból is nélkülözhetetlen.
Eörnyezetegéssoégügyi szempontból ismerni kell a be
fogadóként igénybevett ólóvíz szennyeseitségi álla
potát ós terhelne.őségét, valamint 0 további visfel
használás kérdését is. lobból kiindulva szükségesnek 

láttam* hogy az Áltolérbe való szennyvízbefolyas fö-

y
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lőtt, illetve a ssennyvisbofolyas alatti ponton la 

visagáljan a vls minőségét do így nyomon követbe s- 

oon о patak v iminőaégváltosását , valamint as oiiíe- 

rálie pathogenöfckel való esennyesetteégét.

Így került sor a Tatabányai ón KÖmye1 

yvistisstitó telepen as érkező /nyers/, ac el
folyó /tisstitott/, ssennyvisnok do őssel egyidőben 

as Álfcalérnek a asonnyvisboíolyas fölötti, kb* 20 - 

50 m-re levő, továbbá mindkét telepnél a 

alatt kb* 150-200 méternyire lévő pontján mintavé
telre* A befogadónál a partról vettük a mintákat а 

visfelssin alatt 15-20 си-re, As iltaldr 

toli helyeit a melléklet 11. o. 17* as*, 12. о. 19. 
os* da а 13. о. 20* as. képei matatják? Hornyon po- 

dig a 35. o. 13, 14. as. képek.
As említett mintavételi helyeken vett osennyvis 

ás felosini vízmintákat bütőtáskában. szállítottuk - 

osükcég szerint jégakku között - a laboratóriumba 

és ásókat a mintavétel napján foldolgostuk a 2.1., 

2.2,, 2.3., 2.4., 2.5., 2*G pontban leírtak cso- 

rint.

OSI

befolyás

mintává-

\ •.

• • Visogála ta ínka t as OKI Vishygienéo Oostálya 

által kiadott rfIő5dosertanl Útmutató a felosini vi- 

sok hygienós bakteriológiai vizsgálatához” c. se
gédanyagban foglaltak alapján végestük el. 

Figyelembe vettük a vizsgálatok során as Ш2.
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22901-71# as HISS# 260/29-96. ап. szabványok előírása- 

It, továbbá a folcnini vinek minősítésében aa Eü.II. - 

OVIISZ. 141# 2# /72. VIII*/ ágazati Bcabványtervecet 

kategóriáit.
A Streptococcus faecalis kimutatásánál /2,4*/mogjegy
sen, hogy a Litsky-IJallmann-fóle dúsÍróval 6a a Ssito 

félc táptalajjal történő kimutatással is próbáikon tunk, 
majd 1930-tól mix csak a dlanois-félo táptalajt alkal
maztuk о faoc. Jtreptococcucok kinutatánára. Ш£ a ko
rábban alkalmazott mád a ser elsősorban a kösegéscsógtl- 

gyi osempontból logjolentősabb Streptococcus faecalis 

kltenyősstáaóre alkalmas, addig as utóbb bevezetett 

eljárás GGgitságóvol scámos Stroptococcus csoporthos 

tartozó tipuo ísolálható, amelyeket összefoglalóan fó
kái! а 3treptococcusnoi: novon ас irodalom. E baktéri
umok scáma a sseimyvisnal torholt felszíni vizekben
többszörösen is no haladhatja a csupán egyetlen típus 

kimutatását célzó vizsgálat számszerű áriákéi. A kü
lönbség természetesen ávcsaktól, valamint a terhelés
től ia változhat.
A saloonellák kimutatása felsnini vízből ás 

vinból, valamint szennyvíziszapból sokáig nem volt 

rutin feladata /35/ a bakteriológiai laborstériuraok- 

шк. A különféle mintákban lóvó kísérő flóra / coli, 

Proteus, Pseudomonas, stb./ ugyanis a visbakteriolé- 

giai vizsgálatokban használatos táptalajokon nőveke
désükkel elnyomják a kisebb számban jelenlévő calmo-
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nellokat* i!ppen ezért a kutatók igyekeztek olyan el
járásokat találni, amellyel a ealnonollakat о minták
dúsításával, о kiséró baktériumok növekedésének gát
lásával ki lehessen mutatni.
Hasai körülmények küsött i>eák /27. 28. 29,/ saját 

nyagán a különböző módszerek össz©hasonlításával 
lakitotta ki üst a legmegfelelőbb mádöcerkombinaolót, 
amivel felszíni ős ssonnyviaek vizagálatónál Igen jő 

eredményeket ért el és, amelynek átvétele a Klj/L-ok 

t©lépegénsoégügyi bakteriológiai lobom tóriumainak 

munkájában is jelentés előrelépést jelentett a sal
monella izolálása torén,
Pelnerülhet a kérdés, hogy iáiért nem sikerült egyes 

dualtőkat ugyanolyan hatékonynak találni, aint aho
gyan azt egyes vizsgálati anyagoknál leirták. Ander
son és Kennedy /27/ vizsgálatai azt bizonyítják, hogy 

a dusitők hatékonysága a kísérő flórától is függ. 

A felszíni- ős ssennyvlsvisogálatok eredményei a 

Clostrid iunszám esetében 40 erf-re, a salmonella meg
határozásoknál 500-1000 oef-re, a többi jellemzőknél 
pedig 1 се’ vízmennyiségre adtuk neg.
A asennyvIsiazapuintokból 5-20 g-nyí mennyiségeket 
tettünk dusitóba, majd a szokásos inkubációs idő utáz 

oltottunk ki szelektív táptalajokra} a halak bőitar
talmának vizsgálatakor pedig a bélsár 5-10 grammját 
dúsítottuk be többféle duóitóval éo végeztük el а 

salmonella kimutatására szolgáló vizsgálatokat.

'



- 41 -

2.3* A Tatabányai városi sseimyvistisstitő tala
pot a várostői nyugatra telepítették a hegyeshalmi 
útvonal, valamint az L-l-ea autópálya mellé, a város 

ássak! oldalán./ melléklet: 3. o. 1# l/а., G. o. G.aa. 
kép/» Az uralkodó ssél irányé Éasak-Hyugati, amiből 
kövei&esik, hogy a város Dőssakort-I, kort várod, való- 

aint a bánhidai lakőtolopőt őrboti elsősorban a nyári 
hónapokban kellemetlen ssaghatás* A megyében naponta 

kösel 100 ©sor d ascnnyvis kelotkouik. В asennyvis 

mennyiségből tatabányán jelonlcg 22.000 ®’-t tios titá
nok meg biológiai utón és fortőtlonités után engedik 

as /dtalörbe, aint befogadóba. Es a negye napi osetmy- 

vis mennyiségének 23,4 :G-a.
Ismeretes, hogy a kló viskosamu élővisb© tiostitatlan 

osennyviset non lehet bevesstni. (Databányán a városi 
ssennyvist iss t i tő tolop elfolyó ssesmyvisének befoga
dója as /italőr, melynek vicbosana 1 uf/coc. körül so- 

sog. Emiatt a osüksógec mértékű higulácoal аш lehet 

ssásolni, a osennyvisot tlestitatlenül as ólővisbe he
vese tni nm osabad. As 1930-eo ©vekben a napi 2000 d 

mennyiségű osennyvisot, csak időnkint tisstitották 

meg. A osorayvistolep bővítését 1950-ben kösdtők meg.
A teljes berub&sást 6 ütemre bontották, minden egy
ség 2.700 rf/d konounálie osennyvis biológiai tlasti- 

tására volt alkalma. A osonnyvistisstitő telepre a 

városi közcsatorna rondsserből öassegyült osennyvis 

őrkesik, melynek mennyiségét és minőségőt a lakosság
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életvitele továbbá аз ipari üsonak jellene határossá 

nos* Blőssör a biológiai tisstltást a nagytorhelésü 

biológiai csepegtitőteet okke 1 végezték, Hatóbb ará
nyú fejltsatésre a 60-ao években került oor, amikor 

a telepen a következő műtárgyak üzemelése kezdődött 

nogt honokfogé, /mellékleti 4* o. 2. oz. кор/ finom- 

rács, 4 db olőíilopitő nodoneо, /melléklet* 4* о* 3* 

as, kép/ 4 db nagyterhelésü csopegtetőtest / nollék- 

lot* 5» о» 4* cs, kép/ és 0 utóülepítő medence«/mel
léklet* 5. o, 5* os, kép/ А beérkező nyers szennyvíz 

as átemelő szivattyún /melléklet* 3, o, 1, as* kép/ 

át, majd a gépi rácson keresstül a homokfogóba 

ahol a sebesaógooökkenéö következtében a nagyfajsú
lyú osilárd оsennyosőanyagok kiülopodnek, A műtárgy 

alján Sassegyülő iosapot, illetve honokot gépi kot
ró ssorkezot; távolítja ol. A könnyebb fajsúlyú, osá- 

lao, szilárd anyagokat pedig a rács tartja vissza, A 

rács után os ©lőülepitőkben /Вогг-tipuou/ ások as 

anyagok Ülepednek kl, amelyeket a homokfogó a 

látosott cobosaégcsükkonéü követkostében nem válass- 

tott ki* A mechanikai ssennyosodőatől megtisztult 

osermyvis osután a coepegtetőteatekre kerül, melyek 

pórósus töltőanyagán kialakult baktériun flóra /»ak
t-ár lun-hártya/ bontja le a osennyvin sserves anyagát* 

A telep csepegtetőtestes egységei hozzávetőlegesen 

10*300 d/á kommunális szennyvíz tlsstltáoára alkal
masak, Mivel a biológiailag tiastitott visben

jut

kor-

sok
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kolloidálio oconayosudóo található, a oceanyvisot ac 

utóUlopíúJbo válaasfcják la os iosapfrokolátál. A

/nollóklois ?.o. 0. os. kóp/, ahol a foriőtlonltóat 

vácslk, mjd asután a tiostifeott vls m Altalárba 

8оШ* /aollőklofcs 7* o* 9. os* kóp/ G. o. 10* os, 

bW
A város lálökosánánek nüvokodóoo, valamint ac

újabb

dóoóbon la árostotte hatását. SsÜfcnójooaó vált olyan

osarQ torholáookot jobbon kópoa elviselni, nlnt a 

оjopoctotőtoo • ok. Es a folOlotl levecdctetóaool void* 

oltható neg* A tolopon ao «all tett tocbuolóciáju agy* 

oócoMsol kösd tők те о bdvtíóot, о X90G-ban kát lo
ve. veto 6 nodcnoát Ajölldklütj 9. о, 13. се. kóp/ho- 

lyoctok üsonbo oa/osiklnfc 6000 e?/d bopaoltdooal# Нв о
technológiai oljárás annyiban tár о! a rágitól.

ják be da оси Ufo. állandóan bistoaitják a lovoq(j bo- 

keveróuái* a i-áeit do joluoloc ia tteanel# oseuayvis- 

tioetltd - do as uj technológiával ÜsemeXÓ ott tár
csák oonatlkuo rojaa a nolldklot 3. oldalán látható.

1Шосо9 ошХуок a asonnyvleben mcldvo osor-voo 

OOkat baocnálják föl anyaccaorójükbOc• A oconnyocÓ- 

dőo ac olovoniocap folüloKfo odosörböáXódik, шзеЗуе!
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le. Ilyen
módon jelentős mennyiségű iszap is keletkezik.Л fo
lyamat olengedholotion feltátélő ö kellő oxigénel
látás ás q pelyhok lobogóоbon tartása, amit 
gőztető szerkezettel biztosítanak* Ezután a 

titott vizet az utóülepítőkben /melléklet* 10. o. 

14. as. kép/ választják el as iszaptól. ás 

kikerülő szennyvizet as iltalérbe való bevoco tőa c- 

lőtt fertőtlenítik, mivel a nyers szennyvíz sumákén 

kommunális eredetű ás igy szinte nindic fcartalmazhcfc 

human pathogen baktériumokat. I3st a veszélyt felis
merve 02 üsonoltotu vállalat vesetői 0 korábbinál 
lényegesen hatékonyabb for tőt lőni tő műtárgy /mellék*

iovc-
tisz-

let» 11. o. 1G. os. kép/ alkalmazását vezették be,
a collosán érték csökkenését is eredmé

nyezte. Est igazolták a közel négy éven át végzett 
bakteriológiai vizsgálati eredményeink* Bs az Advan
ce tiporni klérosé, amit as OVH. 4950A977. az.alatt 

bejegyzett és hazánkban is számos szeanyviztiastité 

telepen üzemel hasonlóan jé hatásfokkal. Jelentős 

változást, illetve eredményeket hozott e berendezés 

üzembohelyesése ős megfelelő beüzemelése a collfoio-
de az elfolyó, tisztított szenny

víz salmonella eredményeiben is.
A szennyvíztisztítás során a tatabányai telepen kb.

melynek
az elhelyezése hosszú ideig komoly gondot jelentett.
160-100 s’/d issapnennyiség is keletkezik,
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Л szennyvíziszap elhelyezésére 1900-ban kezdődtök 

nsg Q kísérletek, majd est követően q gyakorlati 
kivitelezés. Híg аз 1950-es években a tisztítási 

technológia során keletkezett szennyvíziszapot i- 

csapágyakon szikkasztották, jelenleg a keletkező 

Iszapot víztelenítik,naponta kb. 18-20 a? térfogat
ra tömörítik a naponta keletkező Iszap mennyisógéi, 
ami így könnyen szállítható ón a közeli mezőgazda- 

sági területeken hantnoоitható. /mellékleti 0* o. 

11. OS. kóp/ A víztelenített iszap elhelyezésével 
kapcoolatban több óvoo kiaórletoorozat folyt a 

Kömyoi Hozőgasdasági Kombinát területén. Az ered
ményekből arra a következtetésre jutottak» hogy a 

ösonnyvistisstitő tolep víztelenített iszapjának 

90 t/ha mennyisége használható optimálisan trágya- 

szerként a fortósóo veszély© nólkül. 'neméozeteoen 

ehhez nác orra is szükség van* hogy a víztelenített 

Iszapot 3-5 hónapig deponálják, majd utána szórjak 

ki a mezőgazdasági területre ős est követően be- 

osáatsák.
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napjainkban a természet- do környe
zetvédelem világosért© probléma, ezenbeliil is as d~ 

levizel; tisstóságának megőrzése. Amíg a legtöbb he
lyen cook beszélnek esek azilkoégé ss égéről, a Kör
ijei Líezőgasdaaági Kombinát tett io a térrácsot es 

vicék oconnyoződéso ellen. 1st célozta as 1975-ben 

megépített vágébidi szennyvistioztité telep, ani 
200 и/d kapacitással kezdte meg működését és első
sorban a Kombinát sertésvágójónak szennyvizét ki
sebb mennyiségben pedig a köceli lakételep konauná- 

lio szennyvizét tisztította.

2.9.

A szennyvíztisztító telep Kömye köz
ségtől Északra, ac Oroszlány-tatabányai vasút mel
lett épült fel. /mellékletj 27. o./ A telepre gra- 

vitációsan érkező szennyvíz as átemelő aknán / mel
lékleti 29. o. 1. se. kép/ keresetül ac ivscitáre 

kerül, ahol ac 1 mm-nél nagyobb méretű 

anyagokat választják el a ocennyvistől. A 

darabos anyagok osállltdocalagna kerülnek, 

gyüjtőtartályokba /konténerekbe/, /mellékleti 29.a 

2. ac. kép/ majd a köcsög mellett lévő dögtenotőbe 

szállítják el. As ivseitáréi továbbfolyo szennyvíz 

a zsírfogón át as előlevegostotőbe, majd pedig a 

vegyszeradagoló reaktorba /melléklet: 30. o. 3* ss# 

kép/ jut. Itt keverik hocsá a negfölelő mennyiségű 

kaleiumliidroxidot és a vaokloridot /Са /OII/о*
Cl3/.

f

osonnyeső
kiszűrt

innen
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A vogyssorek adagolására megindul a flokkuláció ás 

as olűülopitőbon /mellékleti 30, o. 4. as, кор/ а 

scennyviset elválasszák as issaptél. Innen a ssenny- 

viset a levegőstető medencébe /31. о* 9. os, káp/vo- 

cetik át, ahol a asorvo oany ag t or tains tovább csökken. 
As optimálta mennyiségben bejuttatott oxigén a füg
gőleges tengelyű levegőstotő kerekekkel /JABTA-rend- 

sserti/ blstositott. A kövotkoső műtárgy as utóülepi- 

tő, ahonnan a ssonnyvis аз anaerob cellákra /mellék
let: 31. o. G.ss. kép/ kerül, ahol a kénial oxigén- 

Igényo tovább csökken. A fertőtlenítő medencében ná- 

ríunhlpokloritos koseléot végesnek és utána a tios- 

tltott scennyvicet kb. 000 n hosssu csővezetéken át 

vesetik as Általérbe.

1902-ben késsült el a telep bővítése, nolyw 

nők eredményeként a napi kapacitást 1000 s’-го növel
ték. Ebből g osonnyvisnennyiaágből kösel 700 t? а 

sertés- és nyulvágéről kikéilllő - erősen véres, ma
gas sslrtartalmu - osennyvls, 190 sf kommunális - és 

a fennmaradó 190 и* a kombinát gépkocsi mosójából 
ssármasé ssonnyvis. A ssennyvistolep bővítése lénye
gében ast jelentette, hogy a már meglévő jél Usenolő 

műtárgyakat is beépítve a technológiai sort negkét- 

asorostók. /melléklet: 20* o./ A jelenlegi tisstitá- 

si technológia Qlső ssakassa a korábbi technológiai 
folyamatokkal megogyocik, a beérkeső nyers ssonny-
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ssennyvisekot előosör ered©töknek megfelelően előke- 

selik. további váltóssá© nég as ic, hogy a vegyszer 

bekeverésénél jelenleg vaossulfátot /Po 30^/f vala
mint máeahldrátot adagolnak* A flokkuláláo után kot 

eloülopitő /mellékleti 32 o. 7. sz. köp/, kát leve
gőztető medenee, kát utóülopitő és kőt anaerob cella 

következik. /melléklets 32* o. 0. es» köp, 33* o. 9. 

os. 1G* ©a* köp/* Ennek előnye, bogy felváltva lehet 

üsonoltetni hol as egyik, hol a Maik lovegosteto me
dencét, utóülepítőt illőtvо as anaerob cellát, о коэ- 

ben a asükoéges karbantartási nunkákat zökkenő men
tősön el tudják vógosni. A asinto minden igónyt ki
öl ági tő technológiái ©or végőre azonban nőst is agy 

meglehetősen egyosorü kivitelű "klórozó műtárgyat* 

építettek be, nátriumhipoklorlt tartályból való cse- 

pogtetőcővel. /mellékleti 34.o. IX.©s. kép/ A tios- 

titott szennyvíz befogadója jelenleg is as általár* 

/mellókloti 34. o. 12. se. kép/.
A keletkeső Issap egy réssét vistelenités után a kő
sóit mezőgazdasági területen hasznosítják9 másik rá- 

océt szippantó kocsikkal kompoast telepre szállítják
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3. 3£9<кЦауе1:}

A tatabányai ssoimyvis t is st i tő tolopon 1970* 

nyarán kosdtük поп a mintavételi és 1902* vé
gén fej estük bo. A négy év alatt üsasaoen 99 

ssennyvis és 90 folssini visminta bakterioló
giai vissgálatát végestük el. A kapott ered
ményeket 1-7. ®s# táblásaiban foglal ltd: bes
äße /melléklet* 14-20. о./

3.1.

3.1.1. 1970-ban a nyers saennyvisnól 4,2.10 do
2,5*10" kösött változott a baktériumosam 37 ftcn
mért értéke, as aátlagérték pedig l,2.lcu-nak
aűédott. A tiostitott osonnyvls esetében 

c 41,2.10' és 1,2.10' volt a maximum, illetve rai- 

nioun érték, as átlagérték G,1.104. A tisztí
tási hatásfok a baktériunosáaot tekintve 

94,79 %9 ami két nagyságrend csökkenést jelent 

OS értékekben. A tiostitott osonnyvls 37 °C-on 

mért baktériumosán értékei nagyságrendben neg- 

ogyosnek as Altelér osonnyvisbefolyás fölötti 

pontján vott és a hasonló hófokon inkubált min» 

tálból kitenyésstett boktériumasám átlagérté
keivel. /ioV. A osonnyvisbefolyás alatti né- 

r upon ton vett minták eredmény ónéi ogy nagyság
rend emelkedés /105/ figyelheti meg.
A coliform értékei a nyers osennyvis esetében
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1.G.105 ás 5.5.102 ártókak WsBtt váltostok, 

tltott oaeanyviánál 3.0.103 áo 3,4.1g1, оаав а Поз- 

titán során egy-két nagyságrend csökkenés tapasztal
ható, a tisztítás hatásfoka 9615 f • А maa±uuQ ás mi
nimum értékek a tisztított saeaayvis, továbbá a be
folyás fölötti nérőponton vett mintáknál nagyságren
dileg megegyeznek. A sseaayvistisztШ telep alatti 

ssekaason - miután a tisatitott vis beönlifc as Által-
V'i* 00 ú>ÖJua*1*0 v' 0--^/t» wi ÖA 0■ ©£K&-<*&« OOxlf

aint a nyers szennyvíz. tJgyanes tapasztalható as át
lagértékeket illetően is.
As említett mintavételi Mocsokban tapasztalatunk 

о sor int a klórozó műtárgy szinte alig működött, a 

labirint medence inkább as utóülepítő ülepítődként 

vagy egyszerű átfolyású medenceként működött ős a 

fertőtlenítő funkcióvá* egyáltalán non látta el* Set 
igazolják a vizsgálatok colifom értékei is as ol- 

folyé szennyvíznél.
A baktériumeaáraot tekintve as Ál tol ér (Tatabányán mért 
adatai as Ágasat! Szabványtervezet minősítése alap
ján III. kategóriájú, a ssermyvisbefolyás alatt már 

IV". kategóriába couosik át, kösel tlasseres a növeko- 

dés a baktéritrascáu átlagértékeiben. A colifom érté
keknél mindkét nórőponton IV. kategóriád viminősé- 

got kaptunk a szennyvíztelep fölött, illetve alatti 
mélyponton noha m átlagórtéfcekaél itt is egy nagy
ságrend növekedés tapasztalható. As eddig elmondotta»

a Üss-
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nonolla visogdlatok eredményeit foglaltai össse.

áltáléi*
bei.
fölött

Atalár 
bef•alatt

Tinatitott
dcvík

llyoro
tun ssvis

VIII* negativ negativ nega viv negatív
m negativ S*typhi- negativ 

muriun
S. typhi*.

rmriun 
3.thonpoon

14.

X* 3 «typbfr» S * typhi» 

3 .dei’by

negativ S.ty phi-17. -___ __аш
negativ 3 »derby

шигш
Ж* 3. derby

negativ negativ negativ negativ11*
Ssoro-
tip*as* 2 2 30

Két esetben fordult elő, hogy a nyerő, a tiostitott, 

valamint a patak aconnyvisbofolyds alatti pontján la 

ugyan as a salmonella ssorofcipus kitonyéosthető volt. 

/3.17* * XI.14./. A leggyakoribb as его típus as 3 * typhi» 

nuriun őa as 3*derby volt.
A faocalio Streptococcus értékeinél általában növeke
dés tapacstálbató, a befogadó ssoimyvisbofolyás alat
ti ssakassán, aconban mindkét nérőponton vett minták 

III* kategóriát mutatnak о paraméter értékei alapján.

3.1.2. 1979-ben a baktóriunssán átlagértékek mind a 

nyers, mind pedig as elfolyó ssennyvisnél egy 

egy nagyságrenddel magasabbak voltak, aint as 

előső években, ugyanakkor as /йtalár mintáinál 
as átlagértékek megegyeznek as 1970-ban kapott



~ 53 -

értékekkel*
A baktériumosán váltosáoa a tiestitás Gorán kát nagy- 

cágrondi ooökkenáot nutat, ш! 33,3 hatásfokot 

nutat*
A nyérc csoxmyvis colifom értékének átlaga 9*4.IC4 

a tisztított csennyvisé poűic 3»7.103, a tisstltás 

hatásfoka 93*9 •

baktériitaasán coli-osáa

44*5.107

l,2.10°-lt2.105

1* Щвгв csv is 
átlag 6•
oaz.-ain.é*

9,4.10
г^ло^ч.эло3

2* Sicstltott 
ssvis 
átlag é.
oos.-nin.é*

5.7.103

2,Ö.104-5,2.102

3,2.1C3

7,2.10^-4,0*104

3. Általár 
csvis.bef• 
fölött 
átlag* á.
xnax*-raln.á.

1,5.103

9,2.1c3 -2,8*1Q3

:1,6*10

5,4.104-2,3.103
4. Általár 

CSVlS.bOf• 
alatt 
átlag á.
nax.-oin.á*

1,0.1g32,7-Ю5

1,6.103-1,6.1027,2.103-1,2.104

../ ■A aalnonellák kiraitatáoánál о követkeső eredményeket 
kaptuk 1979-bon.
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Stai'ór'.' általán
bof. bef.alatt
matt

TisStitOtt 
sav Is

irrere
ssvisDátum

IX, 21, negativ S. typhi-
nur lnn

__________________ 3»ategtt>rí~
111*27. negatív 3* havanna

nógatÍv S.typhi- отгАш
nógat iv S.havanm

¥•22, negatív 3.Infantin nógat Ív nógat Ív

¥1*20. negativ S* infant to S.infan- S. infant isti о
negatív S.typiii- 

nuríum7X1.10. negativ negatív

S•typhi- S.derby 
murium • • , * 

3. derby
negativ negativ

7XII•28• 3.typhi- 3.derby
.mariam

21.15. negativ negativ
Scarotip. 
csórna: 1 35 4

A fentiekből látható, hogy egy ooottul eltekintve, 

/711.10./ as illtalárból ugyanasokat a csórótípusokat 
sikerült isolálni, mint amilyeneket a tiustitott 

esetmyvisbül io. A nyers osennyvisninták 14,3 d-a volt 

nindöcaso calmonella positiv. Ilig a tisstitott áa 

általán osemiyviabofolyás alatti mintáinak 71,4 . -a 

őü a osennyvistelep feletti ponton vett mintáknál cou
pon 20,5 íl salmonella positivitást kaptunk* A leggyako
ribb sserotípusok as м. tyohi-mur-jum. 3.dorby uc . lif ш> 

tio voltak. A legtöbb oserotipuat a tisstitott, elfolyó 

esennyvisból, továbbá a osennyvisbefolyáa alatti által
án mintáiból kaptuk.

*
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3.1*3# A vizsgálatok harmadik évében összesen 56 

ssennyvts, illetve felszíni visnintát dolgos- 

tunk fel és értékeltük ások eredményeit, A 

baktériumosán és coliforoszán átlag és land« 

nur>-mininun értékednek alakulását mutatja as 

alábbi tábla.

bak t ériumssáa coli-ssám
1* Ily O ГС CSV is* 

átlag é# 3,1. Ю7 

X,8.10°-l,3.10°
51,8.10 

1,6.10 -1,6.IO3rácai.-2 jin. é*

2. 2iöstitott 
asvis 
átlag é*
nffic.-nin.-é.

4,3*10G

1,0.107-3,6.105

41,5.10
Г7,9.10‘*-1,5.10

3. Általer 
osvis bef. 
fölütt 
átlag é*
maac.-uin.é.

5,0.105

l.ö.lO^jÖ.lO3

2Д.102

эд.ю^б.ю1
«И——Г

4. általár 
szvis bef. 
alatt 
átlag é.
mer:.-min* é.

: 3,c.l02

1,5.10?-1,4.104 i.a.io^s.io1

1,8.10

äs érkező nyérc szmmyvis baktériunssám átlagértéke 

3,1.10s norfcöselitolöc annyi, mint as eloső évben ka
pott érték éa a tisztítás során csak 86,1 ,3-os hatás
fokot mutatott a osemnyvlstiostitő borendosős a bak- 

tériunssánot illetően. Ennek hatása érosheté a befo-
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&Ш vízndnőüéaébQ is, nívói mind as átlag, niná pe-
die Q naxixiüi><ainlrjum ártőkek enelkedóao a boönlő 

econnyvis hatáoára köveikeshotett be•
Megfigyelhető továbbá, hogy as érkező osonnyvis coli-

a tios-
titáo során - 91*6 ‘,-oa tisstitáal hatásfok mellett 

- agy nagyságrendet csökken as ártok© /Х,5.104/. Elő
fordult olyan eset /11.11*/, hogy a befogadó vis ni-

foro átlagártóke is eléggé oagao l,3.1Cr3 óo

nosége a kopott colifarra értökok alapján 16-nak adó
dott* tehát IX. visiainuoá^i kategóriájú alnősáfíet nu-

köseltetőit* aajd a bevonatott osennyvic hatására 

huasasoroodra emelkedett a collosán órtóke, col egy 

kategória visninősógroolást jelöni a pataknál. Az o- 

aotek többségében III. kategóriát nutat qs általán 

Tatabánya térségében, es látható a osennyvisbefolyáo 

fölött, illetve alatti ponton vett minták eolifom 

órtókoinől. Feltűnően alacsony eolifom áriákét kap
tunk VIII. X—ón, IX. 3-án, X. 14-ón és X. 29-ón vett 

mintákból, es esetekben a eolifom alapján II. kate
góriájú a befogadó vis nínőségo.
A tiastltáa nem kellő voltát Igasolja a oaloonellak 

mennyiségi előfordulása is, amit a követkoső oscso- 

foglaló tábla outat•
*
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talár
be f. 
fűlött

Általár 
bef.alatt

fisat!tott 
sav is

líyeva
oavisDátum

II.6. negativ S • typhi- negativ negatív 
 mariam

negativ negatív negativXI «XI« 3 » s ins— 
torf

V#5* negatív
W.3.

S•typhi- 
muriuia

Svfcyphi-
LTUrlun

S.typhi-
muriunй.

S.typhi- negatív negativ negativ
nuriun

ТГ1.17* S.infan- negatív negativ 3.infantis
... ül

VII.l. negativ 3.StanleyS.Stanley negativ
3 .márthat» >•: .. hattenYII.9. S.manhat- negativ 

tan ШШ
VXII.l. negativ negativ negativ negativ

noga t iv 3 |Шш t-IX.3» S.monhat» S.givo
tan tan

S.givo
S.broüe-

niv
IX.15. negativ negativ negativ negativ
X. 2. negativ negativ negativ nogativ
X.14* S.thonp- S.thonp- negativ S • thompson

son son
X.29. J.iyphl-

nurlaa
Svtypbi- 3•typh1-

nrariua iparina
3•typhi» 

nuriun
XI.2C. 3•infon- negativ S.infantic

tis 3•infan
tis

dsorotlp.
cn.-li: 2 *8 * 55

A nyers ssennyvisainták 57*1 bi sonyult saloonolla
pozitívnak. A tisztítási folyamat során es as 

50 ,t-ra csökkent, majd pedig a befogadd vis alatálnál 
- Tatabánya alatt - ismét 57,0 í>»ra emelkedett.

érték
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iástunk, illetve vizsgáltunk meg egyidojülos. fomó- 

ozetesen Q mintavétel továbbra In a klórozó ntitárná
ból elfolyó osennyvisből törtónt* A baktóriumasón 

átlón* maximui>-iiinxíaura értékűit as alábbi táblában 

foglaltan öoose.

bakt őriumosám coli-osára

i:1.5.107
5,4.107~’,,5.105

2.1.104
1,бЛ05-1,4.103

1* Ily őrs osvis 
átlón ó.
taax.-oiruó.

2. fisat1to 
osvis 
átlag é,
sax •-min. ó*

4* fiV w
7*2.10“

4,5.103-4,5.101

1,1.10 

3*G.10b-l,0.10^

3. /ki tál ón 
osvis bef. 
fölött 
átlac ő.
Oöx.-ain.ó#

6,4*104

3,0.10^-2,4.10^

1,6.102

e.ö.io^i.T.io1

4. Általán 
sav is bof. 
alatt
átlac á.
max.-min.ó.

о
2,0.105

6,C.10S"-5,4.1C4

3,8.10"

196*1<P~7,2*101

A baktériumosán a tiostitdo folyamán ©gy aagyságren- 

döt ooökken átlagártókeiben /92,7 '/, a coliform ér
tékűinél kót nagyságrend о osökkonóo, a hatásfok 

96,u >j. LTocfigyolhetá a baktériumosomnál bisonyoo nö
vekedés as Általár visóbon о bovosetott osennyvis ha
tására, ugyanokkor a coliform értékeknél as nem sson- 

bOwíino.
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to év oánodlk földben végsőtt sorosatvisogálötoknál 
kapott eredményeknél osonbetünő a különbség a régi
én uj tiostitér endss ©ren tévesé Goenayvis tninésége 

küsött. Ugyanis a beérkeso osennyvis baktártoKssáa 

átlagértéke 3*6*10' áriákét mutatott,a levegőstető 

remdeseren /uj tleatitáel technológia/ átvosetett, 

illetve távosé asonnr/vis oson érték© 2,4*104 -ro 

csökkent. /99,3 %/• Ugyanakkor a rác 1- biológiai 
csepegte tátoateo-tjüastitáoi eljárásnál a tiostitott 

©aennyvia baktáriiaaesdaának átlagértéke 5,9.10G,aní 

csak 03*6 :3-os hatásfokot jelent a batetériuoasán 

csökkenésében.

baktérimsaám coli-ss&t
1. liberó ssvia

átlag á*
Ш * -Din. 6,

3,6.103
6,0.107-3,Ö.10

5,9.10ö
1,6.10^-1,9.10'c

вдв

2. Tiostitott 
/uj rondos./ 
átlag ő. 
Dan.-ciin.é.

3,1.10х
9*2.10X-1,3

2,4.104
3,2.104-1,8.104

3. Tiostitott г
/régi rendss./ 5,9*10 
átlag é#
iaasc*««da.é.

I5,3.10

^бло^-э.ало16,2*10G-5,5.106
4. &talár ssvis 

bef.fölött 
átlag é*
шх.-Din.é.

1.0.104

ЭИ.кЛ-З.б.Ю1
G.0.104

i,G.io‘--a,o.io4
5. /0.talár ssvis 

bef.alatt 
átlag é. 
DOSC.-Oin.á.

3,3.1023,5*105
3, 6.105-4,0.104 9,1.102-?, З.Ю1



• Gl •

Hág osoobotünobb a különbség a mért coliíorm értékek« 

cél, ahol а nyere ssennyvis átlagértéko 9*9*10^ és os 

as árfcékcoíHtken 31,0-ro, illetve a régi tisztítási- so« 

non átnőné öseimyvis cet-kánt 3,3.10^ coliformot tar- 

talnasva jut a befogáséba /a tisstitási hatásfok 91

általér Xltalár 
bef»alatt

Slostiiott
ouvis

Uyers
asvisDátum bef.

fölött
1.19* negativ negativ negatív negatív

3*typhi« 
amim

11.24. S«typhi«
ПОГХШЗ

negativ S.typhi« 
auriran

III.10. nógativ S.typhi« negativ S*typhi« 
murlun

III•23. atyphi« negotiv 
imkrium 

3. infaatio
ne,^tiv S* typhi»

„ muritan
3.infantic

negativ 3 *typhi«
. nuriuaa

3, typhi« 
nuritra

3•typhi« 
nurlun

IiM.

IV. 27. negativ negativnegativ 3.typhi« 
йогtun 

S.pnnana
S.typhi« 

rauriun 
3. :1vq

2. -yphi« 
aurltan 

3.Infantio

¥.27. nógativ S.typhi« negativ
murium

S*givo
¥1.1. s.typhi« 3«typhi« negativ

rjuritm шг1ш 
S# infant iS 3. infant is

¥1*13. negativ negativ negativ negativ
uj r* régi»
nag. .ont. negativ 

S.oa«
Int p*

mg* »eg* nego-iv negativ

¥11.17* 8.enter!« 
tidia

negativ

XI#24* negativ

XII.0* negativ nog• nogativ negotivneg.
Ssorotlp. 32 2 £0 0azant
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A salmonella kimutatására irányiad visogálaiok ered
ményeit as olőső oldalon lévő tábla mutatja* A beér- 

leeső nyerő osennyvisnek 30*7 í>a bisonyult qo.lnonel- 

2t. positÍvnak, s '.1 ,^oo volt; g positiv!ids. A rác! 

technológiával .tlostitott osozmyvlsnintdknál» as uj 
tisstitási re; Unseren t.iastitott elfolyó asezmyvls 

mindhárom mintája * valamint as Általán visnlntát io 

salmonella negatívnak bisonyultek a osennyvisbefolyác 

fölött* A ssennyvistelep alatti ''italár mintáinál 
sonban 69.2 ,>os salmonella positivitást kaptunk, ami 
kösel kétesorese a nyerő ssemyvisbŐl kitenyésztett 

aalnonollák mennyiségének*

3*1*5. A 20/1373. L2* es» rendelet a fertőtlenített 

ssennyvisek esetében a ooliformosám értékűt 

önálló biroágtónyesőként értékeli. Aa 1932-ben 

végzett azernyvisvisegála tok eredményeire már 

igen kedvese határú volt, A technológiai folya
matok pontos betartása továbbá a megfelelő idő
ig végsőtt, hatékony kiérősást oljárás eredmé
nyeként kedvesé, többnyire elfogadható bakte
riológiai értékeket kaptunk. A baktóriumssámot 
tekintve mindkét tisztítási rendeseméi három 

nagyságrend csökkenés taposstolható as elfolyó 

ssonnyvlenéi*
A coliform értékeknél jól látható as Adv one o- 

tipuou klórozó mötárgy helyes késelésének és

n

*

»

■
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Üzemeltetésének hatása • A IV. 13-i minta erediaéayé- 

tol eltekintve a biológiai csepegtetőtestes rendszer 

is elfagadbatő coli értékeket produkált, A tisztítási 
hatásfok a baktériumosa:.. csökkenésnél mindkét tisa
tt tási folyamatnál 99*9 %* a coli-szám változásában 

pedig aa uj tisztítási rendszernél kozol 100- 
ért olt q réginél 90*4 v3*ot, ami szintén megfelelő*
A kapott átlag, illetve maxiaucbminisium értékeket 

alábbi tábla tartalmassá.
■ •

coli-szánbaktériumosán

4.G.107

6,2.107-2,2.107
1. Ily or a sav is 

átlag é. 
naz.-min.é.

2,7.10
n

1,3*10' —1,4

2, tisztított 
/uj rendez»/ 
átlag 6•

4,1*104

2,9.105-1,2.1C2

0,2

шаж.-oin.é. 1,1-0,0
3. Sisztitott

/régi rendűd 3,0.10 
átlag é. 
mx»43in»é.

4. Áltáléi' ózván 
bof• fölött 
átlag é.
Ш£*«Сй.П,0.

2,G*103:

i,G*lC-,-3,0.102 .l.G.lö -0.Q
I 0,3.10* 

4,1.102-3,2

5,1.10 

1,3.105-7,2.103
5. áltáléi- sav is 

bof. alatt 
átlag é.
nos.-nin.é.

2,0.105

9,6.X05-3,0,10‘S 1,7.10‘:-1,q

2.8Л03
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A ауегз osennyvlsminták 50 $-a volt salmonella posi
tiv* as uj tiss-jitó rendeseméi as elfolyó oseimyvlz 

minden esetben salmonella negativ, a régi rendeseméi 
pedig 16,6 ,>oo positivitaet mutatott, A ssosmyvisbe- 

veseiée alatt as hltalár visnintáinak 50 f>a Mconyu3i 
salmonella posit Ívnak.

(:

r 5iosiitoci
osvis

/ü talár 
bei.
Ш&L.
negativ

1ШаХег 
bef.alatt

i^ero 
Dátum osvis

3. typhi» uj r. régi r.
neg. S.typhi- 

JMEÜBL

IV. S.typhi-
murium13.

VI.l. negativ neg. neg. negativ S.panama

negativ nag« neg.
fi. r s.brafar*.r"™" **“

donburg neg. neg.

negativ negativ

22. negativ negativ
S.brad-

. S* typhi— 
murium -.typhi*muriunXI. 4 S.typhi-nuriunSneg. neg.

XII*6» negativ neg. neg. negativ negativ
Ssorö-
tip.os. 3 11 20

.
v

■ V•v ; .Э • -

I •

■ »

. ..
•# 1' * ■* .. . .. .. .Vv-. **- •r; ■■.

. .'V
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A Satabányai szennyvíztisztító telepes as 

1900-аз óvókban naponta kb. 10-20 sf lasop kép- 

sődéeóv«! kollott számolni* A nyers- éa qs el
folyó - tisztított - esermyvizek, továbbá a be
fogadó iltalér visónek vizsgálata mellett a te
lepen kópsodő osennyvisissap vizsgálatával is 

foglalkoztam, ássál a céllal, hogy milyen kóro- 

kosók találhatók a saonnyviziozapban* így első
sorban a friss, még вйа keséit vegyszerrel és 

nem ssikkaontott, valamint néhány présozalagozü- 

rón vistelenitott ssennyvisiszapmintát visogál- 

tuk nog ealmonollora• Sár régóta foglalkoztatja 

a osokomboroket, hogy hogyan lőhetne elhelyezni 
és hassnoottani a ssennyvisiszapot a fertőzés 

veszélye nélkül, illetve a legkisebb közegész
ségügyi kockásat mellett. A nagy mennyiségű 1- 

szap képződése felvetette annak kérdését, hogy 

mezőgazdasági célra milyen feltételek betartá
sával lehetne felhasználni, Száma kutatónak az 

volt az eszel kapcsolatos aggálya /Vernes, 

Berki/, hogy a ozennyvisissap károkozó mikroor
ganizmusai révén fertőzi a mezőgazdasági terü
letet* rhhes a kérdéshez saját vizsgálataimmal 
próbáltam kiegészítést adni*

3.2*

1970-tól 1902-ig közel 90 iszapmintát dú
sítottunk be és végeztük el a salmonella kimi-
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tatására irányuld vizsgálatainkat• As eredményeket 
a melléklet 8* 9* 10. se. táblázatában foglalton 

össze. A 44 iszapralntából 33 bizonyult salmonella 

pozitívnak /75 i^/. A mintákat osinto mindem évszak* 

bon vizsgáltuk és őst tapasztaltuk, hogy mind a
nyári melegebb, illetve mind a toli hónapokban ogy 

aránt előfordulnak őo kimutathatók Iszapokból a
különböző salmonella törzsek* Az évenkénti negooz-
lás a következő volt.

vizsgált Saln. 
nintQŰS.

I» Sóim. leggyakoribb 
ozgrotip. szórótipuo szama

Év póz.

6 75..../л;, о 5 3«derby S.newport

1979. 6 83,3 55 S.infantis

1900. 12 9 75 5 O.typhi-
aurium

1901. 10 7 70 5 ö.typhi- 
murium

6 75 G1902. 0 S.typhi« 
natrium

főbb iocapmintából is sikerült kétféle ezerotipuot 

identifikálni* Leggyakoribbak a 3»tr/phi-auritsa ős а 

S.infantis szórótípusok, legritkábban előfordulók az 

0.brandonbnrr; óa S.cubana voltak.
Az iazapnintokból identifikált salmonella törzsek 13 

szerocaoportba tartoznak, melyek gyakorisági sorrend-
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jo a küvelkosós

12 mintából1. 3 • typhi-muríim
2. S. infant in 

3* S.derby
4. S.give 

5* 3.Thompson
6. S. panama
7* 3. havanna
0# S*nov3port 

9« S.oaint-paul 

10* Stanley 

. 11. В.enteritidle
S.brandeaburg 

13. S.cubana

7
3

. 3
3
3
2
2
2
2
2.

• 12 1
.

A saeumyvisek, qs Általár és a semmyvisl- 

asápok vizsgálat kösben felmerült аз a gondolat, 

hogy «rajon a befogadóban, továbbá a tatai örog-tó
ban óo a tatabányai Il-oa JSsGaSl hütótavában élő ha
lok bólcoatornája, illetve ürülóko tartalmas- e oal- 

monollakat, Illetve ha igen hasonló oserotípusok le
hetnek- e ások, mint amilyeneket as említett visók
ból .izoláltunk*

1900-tál esetenként аз említett élővizekből 
fogott halok bólosatornájából, tübbfJle duóitó al
kalmazásával próbáltam salmonellat kimutatni. A ka-

\
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pott eredményeket a melléklet 11-13. táblásatai tar- 

talraasaák. Elsősorban ponty, dévőrkessec 6a kárász 

béltartalmát vizsgáltam. A3 dv alatt ösazamn 

mintát dolgostan föl 6a azok eredményeit értékelten. 

Salmonella posit Ívnak bizonyult 19 minta asas a min
ták 60 j-a. A 19 salmonella törso nyolcféle acorоtí
pusba tartősik. As évenkénti megoszlásuk a következői

32

vissgált Salm. 
£*V min toss. pos.

Leggyakoribb 
tip. s ser о típus

Salm.
$ S:

S* thoopson
S * typhi-durium
jS.lm’rritls
0. typhi-r.iulun

7 77*7 31900. 9

6 46,1 61901. 13

6 60,0 31982. ü. S*typili«cturiis3

A vis egált halak bélosatornájáből kitenyésztett sol- 

zaonellak előfordulási aránya és a oserotípusok aloku- 

- a halak eredete eserint - a követkesői

Sserotípusok 
száma

minta- SaXm. 
szán pos. %

fata oreo-té 17 11 64,7 4

fata к Italár 5 3 60*0 2

fatabánya 
Altalér 7 4 57,1 4

tatabánya XI. 3 
ss.Erőmű-t 6 ■' 1 33,3 2
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As dőső táblásaiból kitűnik, hogy legkevésbé fertő
zött /salmonella/ a Il-es Brumü-tóból kifogott halak 

béltartalma /33*3 %/9 jóval magasabb ez az ártó!: as 

ál talár tatabányai szakaszán, ahol már dóri as 57*1 

i-b*Qt éa még tovább no a salmonella positiv Hinták 

száma as Általór tatai szakaszán - mielőtt a patak a 

tóba ömlik - és itt közel 65 /-os a salmonella £er~ 

tőzöttség, a tóban ólő halok bélcsatornájában# A 11- 

13. táblásat adataiból kitűnik as is, hogy as üreg
tóból származó halak bélesatornájából sikerült kimu
tatni a leggyakrabban valamilyen salmonella ssorotí
pust* Gyakori volt a ő *tr/nhi-murium, est követte a 

w*thoanson 6a as S«infantis.
összegezve as eddigieket, mivel a halak mindenkori 
közege a vís, Így a megye ólővicoíbe a tísstitott és 

tiostitatlan ssennyvisekből bekerülnek a kórokozó 

baktériumok# mint pl. a ealmonellak. A természetes 

vizekben olykor szaporodni le képesek őa Így ebből 
következik, hogy ezekben az élővizekben lévő halak 

tápcsatornájába is bekerülhetnek, illetve a béltar
talomnál üi ülhefcaek.

0

1

» '

«

\
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3.3. . Kürnyel osennyvlstisatitó to лор oro&aSayoi .

A Kömyei Llosogasdaságl Kombinát ssemy 

vistisstitá telepre árkes6 ssezmyvis öosaetá- 

tőidre jellooso, bogy főleg a sertásvágáhld- 

rál ered 6a emek köveikentőben magos ssir- 

tartalnu erősen vérоa ős oősott /náta'iumklo- 

riddal/. As 1979* II* fáiövében megkrosdott 
vissgálatok kösül a 44 °€-oo foocal ooli ез a 

faecal Streptococcus méghatárolását nem vágcs- 

ttfc.
A 37 °C-on mórt baktériumosán átlagár tőke q 

tisstitondó, nyers osonnyvisnok 2,1.10*, amely 

őr tők nőgy nagyságrenddel csökken a tiostitás 

során /a tisstifcási hatásfok 99#9 ^/.általában 

alacsony baktőriunasáaokat kaptunk, különösön 

kováé telop nőtt ki as agar Ionoson an inkubá
ciós idő letelte után, a X. 11-i elfolyó 

osonnyvinniatónál, okkor ugyanis nindöoose 25 

baktáriun telepet tudtunk ssánolai. /i. klóro- 

nott ivóvisoknál a baktériumosára 37 °C-on márt 
határértéke 50!/ A kapott baktáriumasámok 

lapján 2-II. kategóriájú an Általár visminősé- 

go Kürnye társágábon ás lényeges váltósáé, il
letve minőségromlás a befolyó tiestitott 

osoxmyvis hatására nőm követkosik be. A coli- 

fomssán váltosása о sót oboa is hasonló nondha-

3.3.1.

í

■
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ható ©1» mivel a tisstitás carán hárem nagyoágrend 

/99»71 %f Q caökkenéa es átlagértékeket tekintve, As 

elmondottakat es alábbi táblásathan foglaltai ösose*
/

T baktériumosán coli-osán
4

1*\ Ily or a csvis 
atlas <5. 2,2.107

2,4‘107-3,9.105
2#©,104
2,8.104-1,5.104max*-nin*é*

2* íDiostitott 
asvis 
átlag 6,
mffiu-min*é*

1.4.103

5,4.1ü3-2,9.101

S.O.IO1

1в4ао2-1,ЗЛ<Г

3* általár 
acvls bof* 
fülűt t
átlag é*
na£*-nin#é*

3.3.103 3.5.101

1#2.104-3,0.102 ItOmlO1-!,!*!O1

4» A1talár 
osvis bof* 
alatt 
átlag é.
i3ox*-nin*d.

6*8.10?

2»4 • 10't-l f 8 • IQ3

4,7.101

Э.З.Ю^Л.Ю1

A tiostitott ssormyvisnlnták ósdikéból /1Х.20./ S* 

v;ooovi-1 aikerült kimutatni, aal a asonnyvis- 

befolyás alatti mintavételi ponton la megtalálható 

volt as 'ltalár visnintájában* Ekkor as elfolyó 

osonnyvis c^Vként1 coli asáma 100 fölötti értólmok 

adódott* Ilindes nagyarásba.6 о tiostitott asennyvis 

non kellő mértékű klérosáoával* A salmonella visogá- 

lati eredményoka t as alábbi tábla tartalmassá.
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jfitái'ér
bei.
fölött

íPisstitott
osvic

Általőr 
beí.alott

Ь'УОГО
:j4 tun

тПТГ
20.

cuvia

ntgatív•u.a .atus negu Ív 
S.infan-

S. anatom
tls

IX. negativ S.weötlionp- negatív S.neatlmp-20. ton ton
r

27. nője iv negativ negativ negativ

ад. носа tiv neje íiv S .рш-сша S • раааш
• . agatlv negativ negatívneontiv

K.10. 3.suint- negativ
t?a ul

negativ negativ

215. S.typhi- 
*'• J raarium negativ

Улвшаш
- •

negativnegativ

tSÖUO
5 1 1 3tipus 

axisas

3*3.2. A adoodík évben 2G sscunyvis 6a ugyanennyi föl
adni vinnin tát vissgéltoink nog* A baktériur*- 

eoliscán átlag» és шх1гзш>-а1п1пш ér
tékei a küvetkesoképpen alakultak.
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baktdbrtur^sdö coli-ssáa

5,4.107-1,5*Ю5

3,3.104
1,6*105-2,2.102

1# nyers osvis 
átlag á.
ElDS*-‘TiiTl#6«

2* Tisztított
02V Iß
átlag 6. 

max.-ala.d.

6,9.lö3 1.9.102

^О.к/ЧдС.Ю1 1,6.1G3-C,0

3# Altalárssvis bof.
flolütt 
átlag о.

3 2№s«<cdii«é* 1,2*10 -6,G.1G

7,8.1a3 4,3.10i

l,6.102-7,0

4* csviz^bof. 1,0.10 

alatt ■
aas:.-min. d* 6,4.104-1,9.1С3 5,4.102*1,1.101

24 1,1.10

«*£>*»«

A tisztítási hatásfok mindkét paraméternél közel 100 

Д-ofc árt el. Megfigyelhető, hogy akikor a tiootltott 

вашшууХтак magas a colifom értéke, akkor a befo
lyás utáni szokasson a via minősége egy kategéria 

csökkenést eredményes a befogadd visaindadgdbeu. A 

nyers ozonnyvismintáknak kösol 70 f-c bizonyult sal
monella pozitívnak, amely ártdk a tisatitáo, illetve 

fertőtlenít do utáni 7,6 íWa ősökként. A minták kö
zül hát mintánál fordult elő, hogy ugyanazokat a 

ocerotípusokat kitényásstét tűk as .'italárból - a 

osennyv isbef oly ás alatti szakaszon - melyeket a
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ssemyvisben is megtaláltunk* Л ösennyvistiestitó te
lep fölötti mintavételi helyen as Altalér vízmintái
ból salmonollát nem sikerült meghatározni, ugyonak- 

kor a asennyvisbefolyás utáni befogadó vízminták 

69,2 :S-oo salmonella positivitást mutatták.

Általán 
bef • 
fűlött

Általár 
bef.alatt

2iostltott
ssvis

Ilyers 
Dátum ssvis

7.30. 3.derby negativ nógatÍv 3.üerby
negativ71.12. S.panama negativ 

S.ana tum
S.anatum

nega tiv S.typki-
nui’iua 

8«ЪгопДшь»
burp;

711.9. 3.mánkat- 3.mánkattun negativ S.nan!iattan

S.bran- negativ denburg

tan
negativ 3•typki- 

nuriun
 3.mánkattan

VII. 3.typhi- negativ 
muritan23.

7III. negativ negativ negativ negativan.
IX.9. negativ negativ negativ S.give
IX.22. 3*Infan- negativ negativ negativ

tis
nega tiv S . infant io; .7# ü• Xifaii- nega tiv

tis
S.kaidéi-

________ Ь«Б__________
Л. 25* negativ negativ negativ negativ

negativ S.muenster 
S.infantio

ICI.10. 3.typhi- negativ 
murium 

negativ 3.typki-
 aurinm

XI.24. S# typhi- negativ 
auriua

negativ negativXII.3. negativ negativ 

äsero-
\ШяШ 910 0
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3*3.3. 1901-bau ia a baktériumosán ás collosán utlc -
értékei báron nagyságrend coökkonáat mutatnak
a ticstitáo oorán* A III# 30-i tiastitott

2osenayviE mintáitól eltekintve /1,9*10 / öjí а 

ooliform őrtáko/, valeaaonn^i mintánál s határ
ért ák /10 ooli/ccr/ alatti értékeket kaptunk«
A nyers sscnnyv isninták 55 $-*a blsonyult sal
monella ponltivnak, ugyanakkor a tiastitott 

sccnayvic minden ocotbon salmonella negativ 

volt* A befogadó osennyvisbofolyas alatt vett 

mintáinak salmonella positivitáaa 77,7 í -ro 

notv. A kapott eredményeket as alábbiakban fog* 

laltam öooce.

coli-acánbakt áriumssám
1* . уora csvis 

átlag 6•
mc;n.*din.á«

1,4.10?
5f4.107*8,<«104

1,5.10*} 

5,4.10-1,4.10
2, fiastitott 

osvis 
átlag óm
nas.-nin.é.

5,5.10^

2,4Л03-0,0

2,1.1а1

l,9.102-0,0

3* Általár 
ssvis bcf. 
fölött

1,5.1c1

3,a.io1-3,2

,6,1.10 

3,G.10"-3,C.lű2man*-min*á*
4. ÁltüXár 1,C*105 2Д.101csvis bcf.

alatt 
átlag óm
nax*-oin#é* Gt0.103-l,ö.l03 4,5.101-7»ö....**ma
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ÁltalárЪе£.
fölött

Általőr 
bef«alatt

SlsstltottssvicHyers 
Dátua ocvIs

чыа

1*5• S.typM- 
nurium

S* тзадапа
1*2 G. s*infon- negativ negativ negativ

negativ S . typhi-
ШШ

S»typhi«
ourim

tia
II* negativ negativ
IG.
in. S* typhi- negativ

PHOTlm 

nega tiv S*eaint-
mul

S.typhi« 
aurim

S* anatm
2.

negativ8* anatm S« anatm S* anatmIII.
IG.

III* negativ negativ negativnegativ
negativ S.typhi« 

nur im
S.typhi-

murim
¥.11. ncra.lv

¥1,5. S.manhat- negativ negativ 3*xaonhat-
tantan

¥1X1. negativ negativ negativ 8. give 
ИИ-—ИИ11И11<1>11И111Я1Ы1 3* infan tia.7.

Ssero- r 
p.as. G20

w —

3.3.7. .4s 1302. ovi adatokból látható* hogy а Ъак- 

tőrimssánok csCkkenőö© kicobb női tőkü, nlnt 

an elásó övökben, as átlagőrtökökben 

nogyoágrond caökkonőat tapaostoltunk. A coli- 

formosán őrtökei viccont 0,34-0,0 kösött vál- 

tosott. A oalnonella vtiwgálntok ereömányei 
la hasonlóan a colifom őrtákekhos igen jő 

erodaányt mutatnak, a nyerő osemyvis ugyanle

kőt
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71,4 .3*03 calnonella positivitáot nutat, nig os el
folyó ssenayvlsekből oalaonollát non tudtunk kinu- 

tatnl. A eaennyviatolep alatti Altalár visninták po
sitiv! táoa a 15 ;>ot о on őri el, 2emőos 

noncoak a kollo mőrtókü klórosásoal Indokolható, ha
lion ássál la, hogy ennek a asonnyvistiastitó telep- 

nők a Impacitáoa jolGnlog - 6a nóg ronólliotőlog 

liosccu óvókig - jóval novaiad ja a naponta tissti- 

toruló asonnyvis neimyiDögdt. gnellott ac ogyec nü- 

tárgyak nüködőse, a negfelolő vegyoserek adagolása 

a asükoógoo karbantartód! nunkák Időszerű olvőgsáoo 

eredsányosik as elfogadható bakteriológiai orodnó- 

nyok elóróaát. Sajnos non nondható ol mindos a ta
tabányai osonnyvistiastifcó telep nüküdóaóről, illet
ve a mikrobiológiai orednőnyeiről, As 1932, óvi o- 

rednányekot a küvotkeső táblásatokban foglalton
ÜÓSSO,

bak t árinna sán coli-osán
6 41, Uyors ssvis 

átlag ó,
____ ___________________
2, 21ostltott 

sav is 
átlag ó,
nas,»6.

3* Л1talár csvis 
bof,fölött 
átlag o, 
nas.-rdn.ó.

5,3.10 

2.2.107-б.0.105
1,1.10 

1,9.10 -1.2.103

2.9.104

hlü&sSáást
a.s.io3
вл.к^-г^ло2
3.0.103

7.гло3-1.зло3

0,4

О.Э4-о,.о

7.7.101
п,c.io2-;., ло1
0.4Л01

1.?.102-3.б.10^

4. ÁJ. talár osvis 
bei#alatt - 
átlag о.
пад.-аДл.б.
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Altalár
bef.
fölött

Altalár
bof • 
alatt

Sioatltott
osvis

libera
osvisDátum

negativ negatív negativIII. negativ
22.

.negatív, . negativ. negativív* S.giV©
oo£Л~ .
vT. negativ nógat ivnegativS#anatum

S.aaint-
noul

17.

ТИП negativ negativnegativ negativIG.
negativ negativ2.20. S•panama nógat Ív

XT.
IG. D•Infontie nogativ• 3.infan*negativ

tie
XII. negativ negativ3•typhi- 

murium 
3.infantjg

negativ0.

Jaero-
tip.es. 6 100

«.

jsorotípusok arámnak alakulása 

a Kömyoi asonnyvlstiogtitó telepen

Általár 
bef.alatt

Altalár
bef.
fölött

üaas. Ily ere Sficsti-
Ev minta osvis tott

ssviz
31979. 20 15 1
91980. 92 8 01
61901. 3o 205

61902. 28 100

*

-
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'
A Meségasdasági Kombinát tlseoi

sairanyvistisstité telepén a korábbi iecimolé- 

gia ttsemeléoékor naponta 15-20 tf ssormyv isi- 

csap keletkezett, ma^d ac uá teeknoléciat cor 

• kialakításával* a kösel 100G a*/d kapacitásra 

bővített telepen a keletkeső iszapot víztele
nítik, melynek mennyisége naponta 3-5 rf» mit 

* jelenleg e kömmel dS&tonetébe csállltanak.
»I i( ..

Л képsodo issapofc a régi teebnolégia üzemelé
sekor cslkkasetéágyban tárolták, majd

: v
szippantó kocáikkal csállitolták el a Talaj-» 

erogaüűálkodáöi Vállalat keverő telepére* á 

ssennyvisiosapok vizsgálatát 1979. vágón kösd* 

tűk meg és koséi 20 mintát vizsgáltunk 

salnonellára* melynek eredményeit a melléklet 

20. táblázata tartalmassá. 

üogsqcou, 19 iezapminiábél 15 bizonyult mlso- 

nolla positÍvnak, asas a minták 70*9 r-a. A 

salmonella fertoebtfcség tehát kOsel azonos év* 

tékát mutat, mint ami a tatabányai ezemx/vie- 

toloprol kikerülő iszapok esetében kaptunk* 

néhány ozásai ókkal aég magasabb is.'/tatabá
nyán 75 a, Kőmyén 70,9 & a salmonella positi- 

vitás./ ás identifikált salmonella tőrssel; 

nyolcféle szórótípusba tartósnak, szemben a
tatöbányai iszapoknál kapott 13-félével* A
leggyakrabban előforduld oserotípusok as ü.in-

3*4*

t

и

‘•V'- r

mos

/
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fant is, 6a g«t:yphl-£3urlui;« Ugyanakkor három olyan 

oserotipuat le sikerült izolálni, amelyek a tatabá
nyai ssennyvisissapokban пшл fordultak olo, esek as 

S«u ода, S. ада tun« n.:iaibntt::; :> Es raagyaráshatő ás
sál* hogy a vágdhldon vágott aortásokét különböso 

tápokkal otatták, anelyok asános agsotikus, Illetve 

uj aalnonolla 02 ex-о típusokat tartalmasbatnak oa így 

juthatnak bo a vágóhídi esormyviabo 6a onnan а 

azeuuyvisiesapokba•

As előfordult salnonellák gyakorisági sorrendjei

6 mintából3«infапtie 

S.typhi-rruriua 

S«anatun 

3*agono 

3 «раздала

5 » *

3 «

2 «

2 Г»

r>S »падка tton
«S»derby 

S»ouint-paul
1

*
1 « ъ '

<v

iл

*
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ode ißf hissen а osennyesettehb vis eoak пвдроЪТ» 

költséggel tlesüthető 8Я@* n%ebben а tieetifcotfc 

baktériumok /21/t:
ршеtolását többnyire Q befogódéra bUt4, is fil5-

ránt#
да alföld, tiostitott sseanyv lseknél as jelentet»

/

te beossu ideig a nalidsadgeb, hogy olyan adagold
/'

a kiért, lehetett kapni. A
lodes*1a

a a
tételét is

gyeleijbe venni. BASreldpéet jelentett e tekintet-
fi-

ben városi osennyvistisstitd telepeken és felsőin!
viakivdteli rálvateél alkalraasott Mvenoö-tipusu 

kiéretté btrenfettée*

а
<ю addig ol ш távolított teSrotooaé хзШфдадаа!»»*
sok elpusztítása a cél шпак érdekében, hogy о Ъо*

ne kerüljenek.

- Ш8»
; 4 *

\
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tulajdonságai nollett.
A osemyvictíssiitók bakteriológiai vizsgálatakor non

korreláció, főként neo te
oldatban lov6 cseirnyosőenyagok- éa a baktériumosára ér
tékeinek változása kusött. Ssáooo paraméternél szük
ségessé vált о bakteriológiai vizsgálatok eredményének 

önálló ártelmosásé*
A bakteriológiai tiostitáű hatásfokát tekintve irány
adónak vehetjük Csonády éa Deák /22/ által közölt 

tiostitéai hatályért ékokot, amely sserint a colifohm
osán éa a 37°-oa baktériumosán caükkonáse а 90 (>ot, 

de legalább 85 í^-ot érje ol a tisztítási folyamat so- 

rán*
A mikrobiológiai szennyezettség mindon esetben köze
gészségügyi kockása tot jelent a befogadóban, oloaeo,i>- 

ban ая elfolyó szennyvízben megmaradt kórokozó bakté
riumok jelenléto miatt. Geldreich /44/ adatai szerint 

pl. a human faecesből ozenélyenként naponta kb.
1,9»10^ coliform baktérium jut a környezetbe 4e ehhez 

még hossd kell számítani, hogy egyes baktériumok 

szennyvíztisstité berendezésekben ssaporodhatnak is. 

!3c utóbbit Kanpeloacher /44/ oalnonellafc tekintetében 

is igazolta. A befogadó fokozott védelmében a biológia- 

i tisztítás után elfolyó szennyvizet fertőtleníteni 
kell, bár es esetben, de kisebb valósainüoóggel szá
molhatunk bizonyos baktériumok szaporodásával./3buvaly£

a

/3/.
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A saját vizsgálati eredményeim alapján nepáli ар 11 ha 16, 
hogy a szennyvíztisztító telepekre vezetett kommunális, 
illetve vágóhídi szennyvizekkel lehetőség van a külön
böző solmonellok bejutására, amelyek ott a tisztítás 

folyamán vagy elpusztulnak, vagy átmenetileg sublatene 

állapotba kerülnek. Utóbbi eootbon kimutatásuk mester
séges táptalajokon nőm mindig jár eredménnyel, ilyei^- 

kor salmonella negativ eredményt kapunk. Iliután a 

szennyvizet tisztítás után as élővízbe vezetik, a víz
ben lóvó baktériumok kedvező körülmények közé kerülnek 

/optimális honorsól^lűti vi yok, bizonyos mennyiségű
szerveaenyog jelenléte/, óo a scaporodáo lohotőságe
dóit.

Többféle esetet figyelhettiink meg a osermyvis t iss t i tő 

ós velő egyIdőben a befogadó visnintálnak vissgálata-
kor.
Vizsgálataim során olyan eredményeket is kaptam, ami
kor mind a tiastitatlan, mind a tiostitott osonnyvis 

továbbá a ssennyvizbofolyáo fölötti- és a csennyvíz- 

befolyás alatti befogadó vízminta eredménye ооЛлопеЪ- 

la negatívnak bizonyult* Az ilyen eredmények 

ritkábban fordultak ölő, hiszen egyre inkább el kell 
fogadnunk több kutató véleményét, hogy napjainkban a 

salaonollakkal szinte "együttólünk” és éppen az a 

feltűnő, ha valamilyen felszíni, vagy szennyvízben 

nincsenek jelen az ont orális kórokozó!:. 5?omésse to
sen a negativ eredmények még non jelentik őst, hogy a



- a? -

vIcánált minták ara tarialmssák a kórokozó baktérium
mókát, coupon annyit, hogy as általunk vett pontmin-
tából űz adott időben q fölhasznált táptalajokkal az 

általunk biztosított körülmények között jelenlétüket 

non elkerült igazolni.
Ritkábban» da előfordult olyan eset, amikor a nyers-, 

a tiastitott- és a befogadd visaiatái egyaránt sal
monella negatívnak bizonyultok, A klőrosással törté
nő beavatkozással csökken ugyan a salmonella kimutat- 

hölóságának as esélye is, do gyakran sárult visagála- 

tunk olyan erodnénnyol, amikor a nyerő asemayvisből 
calaonollat identifikáltunk, 

osenayvia salmonella negativ volt ős ugyanokkal’ a 

aseimyvisbef olyás alatt a befogadd vlséből ugyanolyan 

salmonella sserotípust határontunk meg, mint amilyet

elfolyó tiastitott

a nyers ssennyvisben la találtunk* Rmok magyarázata,
hogy ilyenkor a fertőtlenítés hatására a salnonollak 

aublateus állapotba kerülnek ős Így a fertőtlenített 

osannyvisből kimutatásuk nem jár eredménnyel*
A salnonollora irányuld vizsgálati eredmények kösött 

nem volt ritka as sem, maikor a tiastitott ssennyvÍz
ből ugyanolyan salmonella osorotípust isoláltunk,mint 

amilyet a befogadd ssonnyvisbofolyás alatti pontján 

vott vismintábdl meghatároztunk, ugyanakkor a nyers 

osennyvisminták salmonella negatívnak bizonyultak. 

Бшок magyarázata as lehet, hogy as érkező nyers 

ssonnyv is összetétele a kommunális szennyvizek eseté- 

bon különösen igen váltósé, non mindig homogének és
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icy a bennük lévő mlkroorganisnuaok küsül a legnagyobb 

mennyioégben jelenlévőket, illetve a logellerjállóbba- 

kat cikerUlt kikutatni éa esek ш mindig a oalaonel- 

lak* Á tatabányai visa gála ti eredményokból kitűnik, 

hogy a legtöbb oalnonolla positiv eredményt as Általár 

visnlntálból kaptuk a osennyvisbefolyáe alatti ponton 

éa valamivel kövesebb volt a salmonella positiv minták 

csórna a nyara asennyvlsekből.

A asennyvistiastitdk kellemetlen melléktermékeként
vislanapokkal kapcsolatosan esánoo kér-keletkoső ss

déo merült fel világszerte. A kos ogossaét#gyi- jdívány- 

ügyi problémák kösül a leglényegesebb, bogy as iesapok
Kükrooreonisnuoainak egyréosc human pathogen a másik 

réssé pedig bisonyoo körülmények kösött válhot kóroko- 

sóvá. Ősért fontos, hogy a asennyvisiosapok elkelyosé- 

öénok kösegécsaégOgyi szempontból elfogadható élbolyé- 

sóséról somiképpen mondjunk le.

A tatabányai osennyvistisstité telepen képsődő osenny
visiosapok kösel 4 éves visagálati eredményéből arra a 

következtetésre jutottam, hogy a selnonellük as iszap
ból ía többnyire kimutathatók. As eredmények alapján 

negálfctpithsfcó, hogy életképeaek lehetnek a osenayvis- 

lösapban a aolmonellak, még as iasap victolenitéao, 

illetve annak depókban történő órlGléco /3-5 hónap/ u- 

tán io. A különböző aaloonella szerotlpusok nonnyiaé- 

ce q vizsgált időssokban 70-03,3 % kösött mosgott.
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Blsőoorban olyan csórótipusokat találtunk as issap- 

mintákban, amelyeket a eseanyvlsekből io kitenyóss- 

tettünk, de elkerült olyanokat le méghatárosul, 

melyek csak a ssemayvisissapban fordultok elő, nint
pl, GS

A balok béltartalmának vlángéintánál a minták kősói 
GO . >-a volt salmonella positiv, a legfertősöttebbok 

- salmon©Hat illetően - a tatai őröltéből osárraaső

.* 8»п©^шгс, S.cnbana,

halak voltak, mai öeesefüggésben van ássál a tény*
nyel, hocу a tó tápláló vise e két esennyviztelep 

befogadójául szolgáló Általór-patak.

A KBrnyoi HosŐcasdaeáji Kombinát esőim;-vi sties ti tó 

telepének bakteriológiai eredményei bizonyon te
kintő tben oltérnek a tatabányai váróéi osermyvio- 

ticstitó telep eredményeitől, továbbá a befogadó 

Altalár kbrnyei és tatabányai szokássának vízminő
sége een asanos a bakteriológiai vizsgálatok alap
ján, Megfigyelhető os a kapott büktóriuassán és 

coliform értékeikben, továbbá a salmonella positiv

г V

'
егошзепуек ssni.iauaL alakulásában is, As eredmények
ast mutatják, hogy a baktériumosára éa collosán ér
tékek a tisztított szennyvíznél alacsonyabbak, mint 

a tatabányai elfolyó ssemnyvls hasonló paraméterei» 

nek értékei, abból következik, hogy a KÖmyéh befo
lyó tisstitott ssarmyvis ш eredményes jelentősebb 

vlzainásácroialást a befogadó vizában, ami sajnos
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пека mondható el a Tatabányai ssemiyvistisstő elfolyó 

visénok esetében, ahol a 37° C-os baktériumasán 6a a 

colifom esáa értékei esetenként néhány nagyságrend
del ia emelkedtek« As Altalémél lényegesen шсу 

differenciák a vishoaonban nem észlelhetők, a hígulás 

lehetőségével tehát ш magyarázható a salmonellak i- 

dőesakonkénti jelenléte, illetve hiánya* Véleményen 

asorint a területen élé ember és állat populáció 

salmonella ürítésével hozható inkább Összefüggésbe a 

befogadóvis salmonella positivitásánok nértéko. As 

Altai ér patakot a Környei ssennyvistiostité telep 

ssennyvicbefolyáo fölötti csókásadig оég aránylag* ke
vés bakteriológiai esennyosódés éri. Est mutatják qs 

Altalámek a kömyoi tiszti tó telop sacnnyv Isbofolyás 

fölötti mintáinak faocolis ssennyesettoég mutatói is*

Magyarországon а lakosság 64 #•« aár vetett ivóvizet 

kap, ugyanakkor a coatomásás országos viosonylatban 

a 40 %~at alig éri el* A Központi Statisztika! Hiva
tal ada ,ai cser int as utóbbi időben évente mintegy 4 

milliárd forintot fordítanak környezetvédelmi beruhá
zásokra, ami a népgazdaság össsberuhásásainak 2 %-át 
jelenti, finnek több mint fele a vizek tiestántartását 

szolgálja.

A visek szennyezése elleni védelmet nemcsak a ssenny-
viatioztitds, hanem egy-egy visgyüjtó területen 

intéskedésok hosssu sora jelenti. Hindes as üzemeknél
as
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a eőlszerÜ vlscasdálkodásoeűL, q szennyvízből történő 

hullod ©kanyar kinyeréssel a helyi vízkezeléssel kez
dődik és a ssönnyvistiastité telepek építésével 
tisztított szennyvizeknek a tornászé ti környezetbe 

való ártalommentes visszavezetésével fedeződik be.

v

*

I'

'

4
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Kapd alakban a tamással ás WhqtuwáUÚu 

vilácozerto probldoa Is osanbalül taiítaüoen aa &- 

lővisak tlastanárak negorsése*
Jelöniqc a saloonolloalook száma tőbbasürSsea nőj* 

haladja a néhány évtizeddel korábbi előfordulást. 

Да újabb sserotipuook megjelenésében aeerepe van 

о takecjoányosási colra importált ha«- о a hualiast- 

nek* molyok a aseanyvieekbe, illetőleg aa élovi- 

aehbo kerülnék*

Bár Pasteur 6a társai a rault ásásodban meg
figyelték nojd poáic igazolták, hogy a азшзпуове-Ь i 

vis betegséget törjoasthet és ossol veszélyezteti 
as ember egészségét* Aa urbanizációval a technika 

rohamos fejlődésével odáig jutottmik, косу a vá-
rosokban illetve Usomekben egyre nagyobb mennyi
ségben keletkező a yvisek megfololő tisztítá
si eljárás után vezethetők a csak termoosotoa vi- 

sekbe.

-*»*■*>■

Komárom megyében as 1900-as években évente 

már 30 millió s? osoxaiyvis kolotkasett, amely meny* 

ayisécből 60 nilliő rib-t kell megtisztítani* A 

gyo több városának kommunális szennyvizét azonban 

jelenleg is csak mechanikailag tioatltjál: meg, 
majd a Dunába vesetik*
1975-ben a tatai modem ót KG&McUrnyezetvédelml
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mintaterülotté nyilvánították. E torüloten folyik ко- 

2*003 tül as Áltáléi* patak, amely a tér обо QG^ik jelen
tős viscyüjtßjo. A patak mollott két jelentősebb 

ssonnyvistisztitő tolop, a tatabányai városi szenny- 

vistlsstlté és Kömyán a IlesuGazdasoGi Kombinát vágé- 

hidl ssonnyvistolepo működik. lündkét Gsonnyvistlosti- 

ténak a boíocodéja as Általár«
A tatabányai ssonnyvistisztító telop építését as 1950- 

oa években kesdték meg, majd folyamatosan bővítették, 

napjainkban már több aint 20.000 Ef/d kapacitással ü- 

sonol és Így а negye boas osennyvlsének Ggynogyodot 
tisztítja nog. Elsősorban koixiunális osonnyvlBot és 

kioobb mennyiségben - Glosolog már kosolt - ipari 
oseimyvisot tiostit.
A másik ssonnyvistisstité tolop Tatabányától kb. О ко
го Kömye község mollott, a patak felsőbb folyásának 

kenőiében működik ahol bovosoti a tisstitott ssennyvi- 

sot. 1975-bon napi 200 и* oortéováGé OBormyvistioztltá- 

sára építették, néhány éwol ezelőtt pedig 1000 nf/nap 

kapacitásúra bővítették.
Ilivel mind a kommunális, mind a vácékidi ssonnyvis po
tenciál loan tartalmazza ásókat a kérokosékat, anelyo- 

kot as adott területen élő lakosság, illotvo az állat
állomány űrit, a szennyvíz és annak befogadója külön
böző mértékben oalnonellaval íertóVdtt lobot.
A Tatabányai és Kömyoi ssonnyvistisstité tolop által 
kiboosájtott ssonnyvis vegyi vizsgálatával továbbá az

» ■«
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Áltólér kémiai viszonyaival többen is foglalkoztak, 

több közlemény jelent mg* bakteriológiai vizsgála- 

tokat eddig nem végeztek. így kerüli sor a tatabá
nyai éo Körayei szonnyviztioztité talapon a telepre 

érkező nyers-, az elfolyó tisztított szennyvíznek 

ős ezzel egyidoben as Általémek a szennyvíz beveso- 

tősek fölötti, valamint mindkét telep küselében а
szennyvlzbef olyas alatti pontokon a patak vízvizsgá
ló tara.

Vizsgálatain célja os volt, hogy felmérjen 

milyen hatással van az enlitett kőt azennyviztiszti- 

tónii, melynek befogadója az ál talár* Д patak vizninő- 

s Ománok Ismerő te ős folyamatos figyelőméi kisérése 

azért is aktuális, mivel a tatai üreg-tó visutánpót- 

láoát részben az áltálén biztosítás. Eteiatt szükség® 

Ismerni az általár vízminőségét, illetve azokat a 

hatásokat, amelyek veszélyeztethetik a té vízminősé
gi állapotát.

1970-1982. között a két szennyvíztisstité te
lepen ős az általárből összesen 428 vízmintát vizs
gáltunk meg, amelyből 171 szennyvíz, 1G2 felszíni viz, 

63 szennyvíziszap és 32 halbóltartalomból származó 

minta volt. Az utóbbiakat csak oalmonellora vizsgáltuk* 

mig a szennyvizeket 6a felszíni vizeket az érvényben 

lévő vízszabványok, valamint az OKI Utuaitatójában le
írtak szerint végeztünk.
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A Eörayoi szennyviztisztitó telep működése azt példád 

20, hogy as igen kellemetlen sertéevágéhldi ssennyvi- 

20t is lobot megfelelően választott technológiával 
kellőképpen tisztítani. VSáx a tervezésnél abból in
dultak ki, hogy a keletkező asennyvic, febenso» vér-, 

és egyéb özorvesanyagtartalma igen magas és ennél 
fogva kitűnő táptalaja lobot a baktériumoknak. Д te
lep kapacitása kosáéitól fogva Jóval meghaladja a be
érkező szennyvíz mennyiségét és a vegyszeres kcselóa 

utáni technológiái sor fölváltva üzemeltethető, így a 

szükséges karbantartási munkák is időben elvégezhetők.

Satabányán a tisztítómű szinte állandóan csúcs- 

kapacitással üzemel, Így majdnem minden időszakban 

túlterhelt. Éppen emiatt a vizsgált mikrobiológiai ér
tékekben is Jelentős eltérések figyelhetők meg a két 

szennyvíztelepen vett tisztított vízminták esetében. A 

két szennyvíztisztító telop tisztított szennyvizének 

caliform értékei és a salmonella előfordulási arányait 

tokintve a következőket kapuul:.

A kifogásolás gyakorisága >S-ban

visagáraliX^züan^ ос^ЗГат 
/tisztított 
ogermyvis/

oaüiioneíla eló-
ssam a- fordulás alap-
Jaaiás ísa
72,2 a 40,7tatabánya 54

30 5,5 íS44,4 %Kömye



- 96 -

Az előzőekből Dog-állapi t ha jó , hocy tatabányán a tiois
ti tot t оzonnyvlamintok jóval nagyobb százaléka esott 

kifogás alá a colifom határértékei /72,2 %/ és а заЪ* 

nonolla positivitáa miatt is /40,7 %/•
A Költői telepen esek a százalékos értékek jóval a- 

lacoonyabbak voltak, különösen a calmonellak esetében 

/5,5 %/• Ilindkét; tisstiténál a salnonellak előfordulá
si ssásaléka jéval alatta marad a collosán százalékos 

kifogásolt sági értékűek. Érdemes negjegyezni, hogy 

Sörök és munkatársai /17/ as 1950-os óvok vécén nóc a 

oertósvácék osormyvisőbül icon ritkán, vagy egyálto- 

• Ián nem tudtak aalmonollat kimutatni.

tapasztalatunk, hogy mindkét szennyviztisztitó 

működésére kedvező hatással volt as 1970-ban aecje
lont 23/1970• A*26./ EJT. rondolot, amely szerint as 

élővisbo történő szennyvízbevezetés osotén a szenny
víz bakterioléciai sscnnyesettsége - a ooliesám határ
érték feletti raenayioége - már önállóan is birságol- 

haté paraméter. Ezt különösen a vizocált két szenny
víz telepnél az utóbbi évek coli vizsgálati értélről: i- 

cazolták. negállapithaOé volt, hocy amikor a határér
téket nem sikerült betartani, annak oka az esetek több- 

oócében a kléredagoXás hiánya, vagy elégtelensége, to
vábbá az azt megelőző tisztítási folyamatok nem kielé
gítő volta okozta.

Vizsgálati eredményein részben alkalmasak voltak
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arra lg, hogy zaecmtaasák* hocy a nscfololu klórosaai 
folyamat, as optimális tiastitáoi technológia eredmé
nyeként a 37°-oo baktériumoséin, illetve collosam ér
tekek 95 íS-oe tiastiiáai hatásfoka ©setén io előfor
dulhatnak a oalnonollak, amelyek jobban о11шгШлаак a 

klórhatásnak, mint pl, a coli, Emiatt kaptunk több 

nacyaágrerkiü coliártok csökkenés mellett la salmonel
la positiv eredményeket as elfolyó tiastitott asomiy- 

visnint ékből.

I
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A vizsgált mintákból kitenyésztett salmonella szerotipusok előfordulása

Általérbőlszennyvízből halbéltar
talomból

szennyvíziszapból
szerotipusok

TbányaTbánya TbányaKörnye Környe Környe

S•typhi-murium + ++ + + + +

S.derby + ++ + + +

3.havanna + ++

S.Stanley +++

S.infantis + ++ + + + +

S.thompson ++ + +

S.give +++ + +

S.bredeney ++

S.sinstorf +

S.saint-paul ++ ++ +

S•brandenburg + ++++

S.manhattan ++ ++ ++

S.enteritidis + ++

S•panama +++ + + +

S.bradford +

S. ne v/p őrt +

S.cubana +

S.anatum +++

S.westhampton ++

S.heidelberg +

S.muenster +

S.agona +

Összesen: 8 8131111 914
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As olőbbi táblázatból kitűnik, hogy aa általunk vizs
gált mintákból 22-fólo salmonella sserotipuot identi
fikáltunk« A legtöbb sserotipus /14-fólc/ a tatabányai 
ssennyvis talap azonnyvisraln tálból éo kosai hasonló 

számú sserotipus о telop ocennyviziszapnintáiből tenyó* 

ocott ki /13-fdlo/. A 8.13rohi-nur lum ós a S«infantla 

oindonütt előfordult a ssexmyvlsekben is* a felszíni 
vizekben is továbbá a szermyvisiosapokban, illetve a 

halak béltartalmában* nindkőt szennyvíztisztító osemiy- 

visóből kimutattuk a S. typhi-auríudot. a.derbit, s«in
fant la-1. S«r:ivo-t. S.oaint-mul-t. S«branügnburn-ot ős 

a 3.manhattanit.
As áltáléi* tatabányai ós környei szakaszán is isolált 

asorotipucokj ägässSa» ЗдМаа&а» Ms.
aaahatton do 3.panama. Uindkét telepről származó szenny* 

vicissapninták oaerotipuoei t S ♦ trohi-murinn. S.derbr. 

ЫдЕавШ» ás a G. voltak.

A oalmonellok kinutatáoát a jövőben is folytat
ni kívánjuk do ássál cseretnánk kiegészíteni a vissgá- 

lati oredmányoket, hogy as élelmiszerből, human anyag
ból kitonydosiett oalnonellakat a felssini vlsekből ki
mutatott törzsekkel összehasonlítva kapcsolatot keres
sünk as egyes sserőtípusok előfordulása őa a aogbetogodd- 

oek között.
Várható, hogy as élelmiszerekből, visokbol kitenydoztett 

salmonellok human anyagban is megjelennek, illetve a hu
man anyaggal a környezetbe juttatott osorotipucok fol-
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