
DINOX 03 
Klór-dioxidos ivóvízfertőtlenítő-szer 

A DINOX 03 (0,3%-OS KLÓR-DIOXID OLDAT) ALKALMAZÁSA AZ 
IVÓVÍZKEZELÉSBEN:

A  klór-dioxid  (ClO2)  erős  oxidálószer,  amit  az  Egyesült  Államokban  1946.  óta
használnak  az  ivóvíz  fertőtlenítésére  a  klór  alternatívájaként.  A  klór-dioxid  tömény
állapotban  robbanás-  veszélyes,  ezért  minden  esetben  híg  vizes  oldatát  használják.
Előállítása a felhasználás helyszínén történik. Ez kis mennyiségű klór-dioxid felhasználás
esetén könnyen, egy nátrium-klorit oldat és egy aktivátor összekeverésével megoldható.
Ennek  a  módszernek  az  az  előnye,  hogy  így  két,  nem  veszélyes  anyagot  kell  a
felhasználás helyszínére szállítani.
A klór-dioxidot a vízkezelésben a klórral közösen használják. Mivel a klór-dioxid szintén
végez  fertőtlenítést,  ezért  kevesebb  klórt  kell  használni  azonos  hatásfokú  fertőtlenítés
eléréséhez. Ezáltal csökkenthetőek az üzemeltetési költségek.
A klóraminok a felelősek  a jellegzetes  „klórszagért”.  A klóraminok a vízben található
ammónia és klór reakciójában képződnek. A klór-dioxid szemben a klórral, nem reagál
ammóniával és ezért nem képződnek klóraminok. Mivel a klór-dioxid adagolása mellett
kevesebb  klórt  kell  adagolni,  ez  a  klóraminok  koncentrációjának  csökkenését  fogja
eredményezni,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  ClO2  használata  esetén  az  ivóvíz  sokkal
kellemesebbé tehető.
A jellemző víz pH értékeknél (pH 6-9) a klór-dioxid fertőtlenítő hatását a pH változása
nem befolyásolja, ellentétben a klórral. A ClO2 nagyon hatékony az algák, baktériumok és
vírusok  elpusztításában.  Erős  oxidáló  képességének  köszönhetően  képes  a
csővezetékekben  megtalálható  biofilm  eltávolítására.  Ez  a  biofilm  számos  problémát
okozhat:  megnöveli  a  víz  keringetéséhez  szükséges  szivattyúzási  teljesítményt,
kellemetlen  szagot  okozó baktériumok illetve  a  Legionella,  a  Pseudomonas  baktérium
megtelepedését segítheti elő.

A KLÓR-DIOXID TÖBBEK KÖZÖTT HATÉKONY A KÖVETKEZŐ
MIKROORGANIZMUSOK ELLEN

Giardia lamblia
Cryptosporidium parvum
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus
Bacilus subtilis
Salmonella typhosa
Polivírus

Legionella pneumophila
Clostridium perfringens

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Ivóvíz kezelés
Mind  az  Amerikai  Egyesült  Államokban,  mind  Európában  folyamatosan  nő  a  klór-
dioxidot  használt  ivóvizet  kezelő  vízművek  száma.  A  klór-dioxid  használatával
csökkenthető az ivóvízben található káros anyagok (kémiai és bakteriális) koncentrációja,
megszüntethető a kellemetlen (poshadt) vízszag.

Hűtőtorony és légkondicionáló kezelése
A klór-dioxid kiválóan fertőtleníti a hűtővizet és elpusztítja a Legionella bektériumot is. A
klór-dioxid  hatékonyan  eltávolítja  a  csővezetékekben,  hűtőtornyokban  képződött
biofilmet.  Ez  a  biofilm  számos  problémát  okozhat:  megnöveli  a  víz  keringetéséhez
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szükséges  szivattyúzási  teljesítményt,  kellemetlen  szagot  okozó  baktériumok  illetve  a
Legionella baktérium megtelepedését segítheti elő.

Élelmiszeripari használat
Nyers  gyümölcsök,  zöldségek,  baromfi  hús  mosásához  használt  vízhez  keverhető
fertőtlenítés  céljából.  Üdítőitalok  és  sör  tárolására  és  szállítására  használt  tartályok
tisztításához, fertőtlenítéséhez is használható a klór-dioxid híg oldata.

Ipari alkalmazások
Szagok csökkentése: a ClO2 alkalmas a szagokért felelős baktériumok elpusztítására illetve
a  megtelepedésük  megakadályozására.  Ezen  felül  képes  a  szagokat  okozó  vegyületek
roncsolására.
Gáz és  olaj  kitermelés: alkalmas  a  ként  redukáló  baktériumok elpusztítására  és  így a
mérgező és korróziót okozó kén-hidrogén képződésének megakadályozására. 

Különleges alkalmazások
A klór-dioxidot sikeresen alkalmazták 2002-ben az Amerikai Egyesült Államokban a Hart
irodaépület anthrax-mentesítése során.

ADAGOLÁSI ELŐÍRÁS AZ OTH ENGEDÉLY SZERINT:

A klór-dioxid (ClO2) üzemszerűen max. 0,4 mg/l koncentrációban adagolható. Az összes
oxidálószer-tartalom: klór-dioxid, klorit, klór stb. a vízművet elhagyó vízben ne haladja
meg a Cl2 1,0 mg/l-t. Technológiai céllal (nem a kezelt víz fertőtlenítésére) klór-dioxid
jelenleg  nem  használható.  Amennyiben  hígításra  van  szükség,  a  hígítást  végzőnek,
valamint az üzemeltetőnek garanciát kell vállalnia a hígított vegyszer töménységéért. (+/-
0,2%)

Távvezeték üzemeltetéséhez kapcsolódóan a klór-dioxid fertőtlenítőszert az üzemszerűen
engedélyezett  0,4  mg/l-t  meghaladóan,  időszakosan  és  összesen  max.  0,5–0,8  mg/l
koncentrációban adagolva is szabad használni. A vízművet elhagyó víz ellenőrzése mellett
ilyenkor a hálózat közeli és távoli, kijelölt pontjain vett vizet hetente, min. 2 alkalommal
klorit tartalmára nézve fokozottan ellenőrizni kell.  A nyers és kezelt víz minőségétől a
szezontól  és  az  eredményektől  függően  a  hálózati  ellenőrzés  gyakorisága,  spektruma
eltérő lehet. A maradék klór-dioxid a vízműhöz, illetve távvezetékhez közeli fogyasztási
pontokon a  max. adagolás esetén sem haladhatja meg a 0,4 mg/l-t, és a melléktermék
klorit  koncentrációja  a  kezelt  vízben,  ill.  a  hálózati  mintákban  is  csak  max.  0,2  mg/l
lehet.klór mellett adagolva: 0-134 ml/m3 
• önállóan: 67 ml/m3 (éves adagolás: 8 hétig: 0,2 mg/l, 44 hétig negyedére csökkentve: 

0,05 mg/l) 

Mindkét esetben figyelembe kell venni a végponton kialakuló koncentrációt és az adagolást 
ennek megfelelően módosítani.
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