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Víztestek kémiai állapotfelmérése
Kulcsszavak: anion meghatározás, kation meghatározás, kémiai vízminősítés

Kutatási koncepció: A víz alapvető természeti erőforrás, megfelelő mennyisége és
minősége az emberi élet szempontjából kiemelkedően fontos. Az édesvizek számos
felhasználási területtel rendelkeznek, ezek között legfontosabb ivóvízként történő
hasznosításuk, de hatalmas a jelentősége az öntözésnek továbbá a halászatnak, az
energiatermelésnek és a rekreációs hasznosítás is. Felhasználásukhoz azonban
törekedni kell jó állapotban tartásukhoz. A kiegyensúlyozott ökoszisztémában az
élőlények és a környezet jótékonyan hatnak egymásra, a szennyezett vizek azonban nem
ilyenek, bennük az élővilágra káros folyamatok indulhatnak meg. Mára nem kétséges,
hogy az intenzív területhasználat rontja a vízminőséget, azonban sokáig elhanyagolták a
tájhasználat vízkészletre gyakorolt hatását. A tájhasználat és a vízminőség közötti
kapcsolat meghatározása fontos a vízminőséget befolyásoló folyamatok, veszélyek
azonosításához. A gyors társadalmi és gazdasági fejlődés a földhasználat változását
okozza: mezőgazdaság, erdőirtás, urbanizáció külön-külön vagy együttesen módosítják
a földfelszín jellemzőit, ezáltal megváltoztatják a lefolyási viszonyokat, a víz
hőmérsékletét, növelhetik a szennyezettséget. A szennyezések lehetnek pontszerűek,
ide sorolhatók a szennyvízbevezetések, az ipari szennyvizek, valamint diffúzok, melyek
közül a legjelentősebb a mezőgazdasági területről való bemosódás, de ide tartozik a nem
szabályos hulladéklerakókból a csapadék hatására a talajvízbe mosódó káros anyagok. A
víztestek kémiai állapotfelmérésével ezen szennyezések azonosíthatók, csökkentésökre
megoldási javaslatok tehetők.
Kutatási szolgáltatás: Víztestekből történt egyszeri vagy rendszeres mintavétel után
azok lúgosságának, összes keménységének, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+ kation és Cl-, NO2-,
NO3-, SO42- anion tartalmának meghatározása. Mintavételi pontok kémiai
vízminőségének osztályozása a Víz Keretirányelv alapján.
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Kutatáshoz köthető releváns eszközök: HACH H260G ISFET pH-mérő; ODEON RANGE
OPEN X hordozható, terepi vízminőség ellenőrző és adatrögzítő műszer, Buck PFP-7
lángfotóméter, Jenway 6705 UV/VIS spektrofotométer
Mely iparág számára
környezetvédelem
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Szolgáltatáshoz köthető releváns projektek:
 Paleolimnological and paleoecological analyses of lakes and mires in the Carpathian Basin based on
chironomid and pollen remains 2016-2020 (GINOP–2.3.2–15–2016–00019)
 Árvaszúnyog alapú őskörnyezet és paleoklíma rekonstrukció a Kárpáti Régióban 2019-2.1.11-TÉT-201900034
 Water Pollution in natural porous media at different scales 2002-2006 ESF- COST Action 629
 Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében.
OTKA 2002-2005. T38122
 Nehézfémek akkumulációja és remobilizációja hullámtereken, reprezentatív mintaterületek alapján
Környezetvédelmi Minisztérium által a Környezetvédelmi Alap Céleloirányzat terhére a "Környezet- és
természetvédelmi kutatás- fejlesztési feladatok" elvégzésére. 36-0200105_KAC 2003
 Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására OTKA K100180 2012-2015
 NVKP_16-1-2016-0003: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben
található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és
kockázatcsökkentő fejlesztések (2016-2019)
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of the safe operational space

