
A sárvár-rábasömjéni termálvíz ásványi alkotóinak
komplex hasznosítása

Írták: Horváth Albert—Dr. Takács Pál

A  magyar gyógyszeripar brómigényének 
biztosításával kapcsolatos importnehézségek 
újólag felvetették a hazai ásványvizekből tör
ténő jód- és brómkinyerés szükségességét, 
melynek előkészítését célzó kutatások megindí
tását a Ritkafém Tárcaközi Bizottság már a 
korábbi években szorgalmazta. (7)

Az I. táblázatban összefoglalt 1971. évi 
helyzetfelmérésünk (3) szerint

kb. 800 t elemi brómot és brómvegyületet, 
valamint

45 t elemi jódot és jódvegyületet 
importáltunk, jórészt kapitalista országokból, 
mely import (1971. évi dollár-, illetve rubel-

I. táblázat

A bróm- és jódimport mennyiségének és értékének megoszlása a tőkés és szocialista szektorok között
1971. évben

Megnevezés

tonna

Tőkés

%
viszonylat 

ezer $ tonna

Szocialista

% ezer $

Elemi bróm 600 100 295,2 _ . _
Ammóniumbromid — — 75 100
Káliumbromid 20 25 73,0 60 75
Nátriumbromid — — 60 100
összes brómvegyület 20 73,0 195 — 101,1
Elemi jód 5 17 14,5 25 83 54,55
Káliumjodid 14 100 — — —

Nátriumjodid — — — — —
összes jódvegyület 14 — 40,0 — — —
Bróm és vegyületei összesen: 620 — 368,2 195 — 100,1
Jór és vegyületei összesen: 19 — 54,5 25 — 54,55
összes érték — — 422,7 — — 155,65

Az 1971-ben mintázott ásványvíz-előfordulások alapadatai
II. táblázat

A vizsgált előfordulás A mintavétel összetétel Meg-
során felvett jegyzés

adatok

helye tulajdonosa jelenlegi V Í Z - V Í Z - össz. B r - J - altot fo-
hasznosítása hozam hőmérs. sótart.

1/min. °C g/1 mg/1 mg/1

Rábasömjén Sárvári _ 3000 85 46,0 103,5 23,9 7.64 1.
Városi Tanács

Győr— Búzakalász kertészet 750 53 2,6 6,5 2,7 8,40
Szabadhegy Tsz 1500 96 11,2 30,5 15,5 8,37
Zalakaros Megyei Tanács fürdő 650 58 7,7 13,6 6,1 8,09 2.
Kiskőrös Községgazd. V. fürdő 1250 75 6,5 16,4 8,1 8,36
Karcag Városi Tanács idényfürdő
Földes Rákóczi Tsz fürdő és 750 67 14,6 32,3 4,3 7,96

hajtatóház 800 60 5,0 11,6 2,5 8,62
Kaba Közs. Tanács fürdő 3500 65—75 2,3 5,8 2,0 9,21 3.
H.-szoboszló Fürdő V. fürdő
H.-böszörmény Városi Tanács fürdő és 360 62 13,5 22,9 4,0 8,10

kertészet

1. A mintavétel idején 300 lit./min. vízkivételre fojtva üzemelt
2. A kút azonosítása bizonytalan
3. A minta, az elfolyó kevert vizéből véve

paritáson számolva) kb. évi 32 millió forinttal 
terheli devizamérlegünket.

A  NIM  Műszaki Fejlesztési Főosztály, vala
mint a KFH támogatásával megindult kutatá
sokban régebbi ismereteken alapuló geológiai és 
hidrológiai szakvéleményekre (8, 1) támaszkod

va, újólag tanulmányoztuk a jelentősebb bróm- 
és jódtartalmú ásványvíz-előfordulásokat. Mun
kánk keretében rögzítettük

—  a rábasömjéni, győr-szabadhegyi, zala- 
karosi, kiskőrösi, karcagi, földesi, kábái, 
hajdúszoboszlói, haj dúböszörményi
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kutak műszaki adatait, jelenlegi állapotát és 
saját mintavételezésünk alapján meghatároztuk 
az egyes ásványvizek kémiai összetételét.

А  II. táblázatban összefoglalt adatok szerint 
jód- és brómkinyerés szempontjából a jelenleg 
hozzáférhető termálvizek közül a rábasömjéni 
előfordulás mutatkozik a legkedvezőbbnek, sőt 
vízhozama, valamint koncentrációja alapján po
tenciális ipari bázisnak egyedül ez tékinthető.

1. A  SÁRVÁR RÁBASÖMJÉNI 
TERM ÁLVÍZ-ELŐ FO RD U LÁS  
ISMERTETÉSE ÉS M INŐSÍTÉSE

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Rá- 
basömjén mellett a kutató fúrást 1964-ben a 
szénhidrogénkutatási program keretében létesí
tette. A  kút, e szempontból meddőnek bizo
nyult, ezért a Vízkutató és Fúróvállalat a 
V ITU K I véleménye alapján a kutató fúrást 
hévízkúttá képezte át, majd 1966— 67-ben vég
zett vizsgálatai során megállapította, hogy az 
nagy mennyiségű sós víz termelésére alkal
mas (10).

A  vízhozamra, a víz hőmérsékletére és ké
miai összetételére kiterjedő vizsgálatok szerint 
az előfordulás lényegében állandó konyhasó-, 
valamint bróm- és jódkoncentrációt mutatott és

a vízkövesedés csökkentésével vízhozama is 
állandósult. A  termálvíz

konyhasótartalmát 30 kg/m'-ben
jódtartalmát 24 g/m3-ben
brómtartalmát 100 g/m3-ben és a
vízhozamot 180 m3/órában

felvéve, az adott kút évi 
60 OOOt konyhasó 

150 t bróm 
36 t jód

teoretikus ásványvagyont reprezentál.
Tekintetbe véve, hogy szakértői vélemé

nyek szerint az előfordulás területén több kút 
létesítése és egyidejű üzemeltetése is lehetséges, 
a lelőhely népgazdasági jelentősége nyilvánvaló. 
Az is nyilvánvaló azonban, hogy a rábasömjéni 
termálvíz nyersanyagkénti hasznosításának fő 
terméke nem a bróm és jód, hanem a —  bár 
kisebb értékű, de több, mint két nagyságrend
del nagyobb mennyiségű —  konyhasó. E főter
mék hazai kinyerését indokolja, hogy a jó minő
ségű asztali só importból történő biztosítása 
ugyancsak növekvő nehézségekbe ütközik.

A  jó minőségű asztali só előállítását azon
ban nehezíti, hogy —  mint az а III. táblázatból 
kitűnik —  a termálvíz száraz maradéka 12,6% 
egyéb —  étkezési sónál szennyezőnek tekinthető 
—  oldható sót is tartalmaz, ezért pl. a nyers só
oldat frakcionált kristályosításával kielégítő

A Sárvár—Rábasömjén-i termálvíz kémiai összetétele 
(Szárazanyag-tartalom: 45,5 g/'lit.)

III. táblázat

Alkotó
Anionok

mg/1 Alkotó
Kationok

mg/1
Számított sóösszetétel 

Alkotó g,/'l %

C l- 24,040,0 Na+ 16,680,0 Ca (HCO.-,)2 0,50 1,10
B r- 103,5 K+ 460,0 Mg (HCO;,), 0,30 0,65
J - 23,9 Ca++ 124,0 (NH4) HCO j 0,30 0,65
s - 2,6 Mg++ 64,0 NaHCO) 2,40 5,34
s o 4 1097,0 (Nem disszociáló alkotók) NaCl 39,60 87,00
F - 56,5 F 62Ü3 9,2 NaBr 0,13 0,29
HCO, 2695,0 S1Ö2 92,0 NaJ 0,03 0,07
p o 4- 0,25 B2o3 97,0 NaF 0,12 0,26

Na.,S04 0,80 1,76
k ,s o 4 1,00 2,20
Na2B407 0,14 0,32

tisztaságban csupán a konyhasótartalom 60— 
70%-a nyerhető ki. Különösen kellemetlen 
szennyezésnek tekinthető az 5,3%-ot kitevő 
nátriumhidrogén-karbonát-tartalom, de kristá
lyosítási szempontból az együttesen 0,4%-ot ki
tevő (NaJ -j- NaBr)-tartalom is zavaró.

Az étkezési sókinyerés szokványos nyers
anyagai az említett szennyezőket nem, vagy 
legfeljebb kisebb koncentrációban tartalmazzák, 
ezért pl. a tengervízből történő sókinyerési 
technológia a rábasömjéni vízre közvetlenül 
nem adaptálható.

Az elmondottak szem előtt tartásával alakí
tottuk ki laboratóriumi kísérleteinkben a rába
sömjéni termálvíz komplex feldolgozási techno
lógiáját, melynél a konyhasótartalom étkezési 
só formájában történő hasznosításának hatás
fokjavítását, ilíl. a bróm- és jódikinyerésnek az 
étkezési só előállítási technológiába tisztítási 
műveltként történő bekapcsolását tűztük ki 
célul. (4)

2. A  JÖD- ÉS BRÓM KINYERÉS  
LEHETŐSÉGEINEK  
K ÍSÉRLETI V IZS G Á LA TA

Az ásványvízből és tengervízből történő 
jód és bróm kinyerésére számos eljárást dol
goztak ki, melyek közül igen előnyösnek és kor
szerűnek tartható a jód- és bróm tartalom ion
csere útján történő kinyerése. Ilyen módszert a 
Karvin Osztrava-i bányavizek jódtartalmának 
kinyerésére az Ustáv Nerostních Surovin (Kut- 
ná Hóra, CSSR) kutatóintézet is kifejlesztett, 
mely módszerrel a Központi Földtani Hivatal 
régebbi megállapodása alapján módunk volt 
közvetlenül megismerkedni és a módszernek a 
Sárvár— Rábasömjén termálvízre történő adap
tálására közös kutatásokat lefolytatni. (5, 6)

Csehszlovákiában kísérleti üzemben kipró
bált ioncserés technológia részei a következők:

—  a víz kénsavas savanyítása 3 pH-értékig
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—  a savanyított víz klóros oxidációja 550 
mV redoxpotenciál értékig (szelektív 
jódoxidáció)

—  az oxidált, elemi jódot tartalmazó oldat
ból a jód megkötése ioncserélő oszlo
pon (Ostion A TP  erősen bázikus ion
cserélő-gyantával)

—  a megkötött jód eluálása kénessavval 
(SCh-gázzal)

—  az eluátum újbóli klóros oxidációja
—  a kivált nyers jód szűrése.

Bróm kinyerésénél a jódmentesített vizet 
1050 mV redox potenciál értékig klórral tovább 
oxidálják, majd az elemi brómot ugyancsak 
anioncserélő-oszlopon kötik meg. Kénessavval 
történő eluálás után, újbóli oxidációval nyers 
bróm állítható elő.

Az UNS által vizsgált bányavizeknél a 
jódon és brómon kívül más értékesíthető kom
ponens nem volt, ezért a feldolgozás előkoncent- 
rálás nélkül történt. Mivel az adott termálvíznél 
a só kinyerése érdekében a nyersvíz amúgyis 
bepárlásra kerül, célszerű a jód- és brómkinye- 
rést is sűrítményből végezni. A  besűrítés jód- 
bróm szempontjából optimális mértékének meg

állapítása céljából különböző sűrítési arányok 
mellett végeztünk bepárlási kísérleteket. Az ol
dat fajsúlyának, sótartalmának és a sókiválás 
mértékének változását a besűrítés függvényé
ben az 1. ábrán tüntetjük fel.

Mint a diagramból látható, kb. 6 : 1 besűrí- 
tési arányig a sókiválás jelentéktelen és össze
tétel-vizsgálatunk szerint elsődlegesen a ke- 
ménységi sók leválásából adódik. A  konyhasó
kiválás ez arány felett kezdődik meg és a besű
rítéssel közel leineárisnak tekinthető,

A  konyhasóval együtt kisebb mértékben, 
jód, nagyobb mértékben bróm is kiválik, így a 
jód- és brómkoneentrálás valamivel kisebb mér
tékű, mint a besűrítési arányból számítható.

A  nagyobb mérvű jód-, bróm- és konyhasó- 
veszteség elkerülése céljából célszerűnek látjuk 
a jód és bróm kinyerés előtti elősűrítésére a 
7,5 :1 arányig történő bepárlást választani, 
amikoris elhanyagolható haszonanyag-veszteség 
mellett a keménységi sók már biztonsággal le
választhatók. Az így nyert elősűrítmény ionos 
elemzését, valamint ebből számított sóösszeté
telét а IV. táblázatban mutatjuk be. Ez az elő
sűrítmény az anyagmérleg figyelembevételével 
az eredeti
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1. ábra: A  fajsúly, a sótartalom és a sókiválás változása a termálvíz besűrítésével.

Elősűrített Sárvár—Rábasömjén-i termálvíz kémiai összetétele. IV. táblázat
(Szárazanyag-tartalom: 3289 g/lit.)

Anionok Kationok Számított sóösszetétel
Alkotó mg/1 Alkotó mg/1 Alkotó g/i %

C l- 179,700,0 Na+ 123,400,0 NaHC03 10,42 3,20
Br— 735,0 K+ 324,0 NaiCO) 3,75 1,15
J - 175,0 Ca++ 19,5 Na-iSO/, 5,61 1,70
s o 4- 7950,0 Mg++ 20,0 NaCl 296,00 90,30
F - 380,0 B2o5 690,0 NaBr 0,95 0,29
HCO - 7580,0 NaJ 0,21 0,07
c o 3- 2105,0 NaF 0,84 0,27

k 2so4 7,20 2,20
CaS04 0,10 0,03
MgS04 0,10 0,03
Na2B/tÓ7 1,00 0,31
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konyhasótartalom 99%-át
brómtartalom 94%-át
jódtartalom 98%-át

koncentrált formában tartalmazza.
A  bepárlás folyamán —  mint az az elemzési 

adatokból kitűnik —  a nátriumhidrogénkarbo-

nát széndioxid lehasadás mellett részben nát
riumkarbonáttá alakul. Ezen anyagveszteség, 
valamint a keménységi sók leválása következté
ben a szennyező sótartalom százalékosan mint
egy 9,3%-ra csökken, vagyis az elősűrítés egy
ben tisztító műveletet is jelent.

pHj 
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2. ábra: Az elősűrítmény savanyítása 3,0 pH értékig

Az ŰNS-technológia —  mint már említet
tük —  az oldat savanyítását kívánja meg. Az 
eredetileg alkalmazott kénsav mellett jelen eset
ben sósav alkalmazása is számításba jöhet, ami- 
koris reakciótermékként a szennyező jellegű 
nátriumszulfát helyett haszonanyag, (konyhasó) 
képződik.

A  sűrítmény savfogyasztását az említett két 
sav esetében a pH függvényében a 2. ábrán 
tüntetjük fel. Sajnos, a rábasömjéni víznek a 
Karvin-i bányavizekhez képest magas szóda, ill. 
nátriumhidrogénkarbonát-tartalma miatt mind
két reagensnél a savfogyasztás kedvezőtlenül 
magas. A  továbbiak folyamán ezért az aikalítás 
csökkentésére külön technológiai folyamatot 
iktattunk be, melynek részleteire a 3. fejezetben 
térünk ki.

Az elősűrítményből kiinduló klóros oxidá
ció redox lépcsőinek kialakulását a 3. ábra 
szemlélteti. E technológiai műveleti szakasz a 
rábasömjéni termálvízre lényegében változtatás 
nélkül adaptálható, mert az oxidáció ezen alap
anyagnál is élesen elkülönülő potenciállépcsők
ben folyik le.

A z ismertetett eredmény birtokában labo
ratóriumi ioncserélő oszlopon vizsgáltuk a jód
tartalom megkötését, amely 543,4 mg jód/ml 
gyanta kapacitással volt elvégezhető. E kedvező 
eredmény alapján a jód kinyerésére az ŰNS- 
technológia átvehetőnek ítélhető.

Vizsgáltuk a jódkinyerés után a brómkivo- 
nás lehetőségét is az ŰNS-módszerrel. Ennek 
során az elemi brómot tartalmazó (a tovább 
oxidált) anyalúgot is adszorbeáltuk Ostion ATP  

3. ábra: Az elősűrítmény oxidációja Cl2-os vízzel műgyantán. M ivel azonban eluálás után a gyan-

3  ábra.
Az elősűrítmény oxidációja os v ín c l.

1200-

1000-  -

800-

6 0 0 -  -

4 0 0 -

200 -  -

r

A jó d  tá r да stlnc.

A bróm sárga színt.

Elősűrítmény i 10ml. 
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Cfj-oí víz-. 2f i  hó jI  Ctz

12  16  

ml. Cl-os víz.
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takapacitást meghatározva mindössze 210 mg/ 
/ml értéket értünk el, brómkinyerésre az ismert 
—  levegővel történő kifuvatáson alapuló — 
Down-eljárás alkalmazását kedvezőbbnek lát
juk, ugyanis az elősűrített oldat 7— 800 mg/liter 
brómkoncentrációja e technológia alkalmazását 
már lehetővé teszi (9).

Saját kísérleteink szerint is az adott jód- 
mentesített elősűrítményből klóros oxidáció 
után a bróm 20 mg/liter maradék brómtarta- 
lomig volt kifúvatható.

3. A Z  ELÖSÜR1TMÉNY A L K Á L IT Á S Á N A K  
CSÖKKENTÉSE

Mint arra már az előző fejezetben rámutat
tunk, a Sárvár— rábasömjéni termálvíz nagy 
szódatartalma nemcsak a konyhasó kikristályo
sodásánál zavar, hanem jód és bróm kinyerésé
hez szükséges savszükségletét is a gazdaságos
ság határán túlmenően növeli. Szükséges ezért 
a savazási lépcső előtt a szóda- és szódabikar- 
bona-tartalom legalább részbeni eltávolítása.

Laboratóriumi kísérleteink során először a 
hidrogénkarbonát szódává történő átalakítását 
és a koncentrált szóda mélyhűtéssel történő ki- 
kristályosítását vizsgáltuk, azonban kielégítő 
hatásfokú eredményt e módszerrel nem értünk 
el. Ezért kalciumkloridos konvertálási módszert 
dolgoztunk ki, amely reagenssel az elősűrítmény 
lúgossága úgy csökkenthető, hogy a konyhasó
kinyerésnél hasznosuló nátriumklorid mellett az 
oldatból kalciumkarbonát csapadék válik ki, 
mely termék (leszűrés, mosás és szárítás után) 
precipitált krétaként értékesíthető.

A  laboratóriumi kísérleti eredmények sze
rint az elősűrítmény kb. 7 g/liter kalciumklorid- 
adagolással semlegesíthető és egyúttal a 3 pH-ig 
történő savanyítás eredeti 8,4 g/1 sósavszükség
lete 3,6 g/1 értékre csökken.

4. A JÓD- ÉS BRÓM KINYERÉS ÖSSZEKAP
CSOLÁSA a z  Ét k e z é s i  k o n y h a s ó  
e l ő á l l í t á s á v a l

Az előző fejezetekben foglaltak szerint a 
végbepárlás alatti jód- és brómveszteség elkerü
lésére a jód- és brómeltávolítást célszerű a 
konyhasó kikristályosítása előtt az elősűrít
ményből végezni Ugyancsak célszerű a savfo
gyasztás csökkentése érdekében a szóda konver
tálási lépcsőt a jód- és brómkinyerési lépcső elé 
beiktatni. A  4. ábrán részletezett technológiai 
folyamat szerint a konyhasó a jód-, bróm- és 
szódamentes elősűrítményből kerül (további be- 
párlás után) kikristályosításra.

A  kristályosítási lépcső megvalósításánál 
azonban további technológiai problémát vet fel 
a szóbanforgó közbenső termék savas pH-ja, 
ezért erre vonatkozóan három lehetőséget vizs
gáltunk:

I. A  savas elősűrítmény mészporral tör
ténő semlegesítése;

II. A  savas elősűrítmény szódás közömbö
sítése;

III. A  savas elősűrítményből a konyhasó 
semlegesítés nélküli leválasztása és a 
sózagy szűrés utáni szódás neutralizá- 
lása.

Véleményünk szerint iparilag mindhárom 
változat megvalósítható; a választást a további, 
most már nagyobb léptékű kísérleteknek kell a 
gazdaságossági szempontok figyelembevevételé- 
vel eldönteni.

Rá kell mutatnunk végül, hogy a szóda-, 
bróm- és jódeltávolítás, illetve -hasznosítás a 
konyhasókinyerés szempontjából hatékony lúg
tisztítási folyamatnak tekinthető, mert mint azt 
az V. táblázatban összefoglalt adataink mutat
ják, a kristályosítást zavaró szennyezők mennyi
sége a nyers elősűrítmény hasonló komponen
seihez képest közel felére csökken. Nagyüzem-

4.вЬгл.
А Эг és Brj mentes alásúrítmény eloáUÍtieánmK folyamai vázlata.
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4. ábra: A I2 és Br2 mentes elősűrítmény előállításának folyamatvázlata.
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V. táblázat

Szóda-, bróm- és jódmentesített elősűrítmények 
szennyezőtartalma.

(Az ossz sótartalomra vonatkoztatva)

Technológiai
variáns

I. a I. b II. III.

Savkomponens kénsav sósav sósav sósav
Semlegesítő
komponens CaO CaO Na2CÖ3 —

a) Eredeti szennyezők % 
K,SO, 2,00 2,10 2,20 2,20
MgS04 — 0,04 0,05 0,05
NaoSO/, 1,20 1,52 1,90 1,90
NaBr +  NaJ 0,02 0,02 0,02 0,02
N&2B4O7 0,30 0,30 0,30 0,30

b)Vegyszeres kezeléssel bevitt szennyezők % 
CaS04 1,90 — —
CaClj — 1,20 — —

HC1 1-- -г- *-- 0,90

összes
szennyező % 5,42 5,18 4,47 5,37

ben a nagyobb lúgtisztaság várhatóan a kristá
lyosítási hatásfok növekedésével fog kedvezően 
érvényesülni.

Értelemszerűen a kevesebb szennyező, va
lamint a kristályosítási hatásfok növekedése 
csökkenti a szennyvízként jelentkező véglúg 
enélkül jelentékenynek várható elhelyezési ne
hézségeit. Elősegítheti továbbá a most már a 
véglúgban koncentrált formában levő bioelemek 
(kálium, bőr) műtrágya ipari hasznosíthatóságát 
is. Ez utóbbi általunk ezideig kísérletileg nem 
vizsgált lehetőség végeredményben teljessé ten
né a rábasömjéni termálvíz által képviselt ter
mészeti kincs hasznosítását.
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DIE KOMPLEXE BENÜTZUNG DÉR MINERALI- 
SCHEN BESTANDTELLE 

DES THERMALWASSERS VON SÁRVÁR— 
RÁBASÖMJÉN

von A. Horváth—Dr. P. Takács

Aus unserem Thermalwásser, — wegen seine 
Wassergiebigkeit und Konzentration, — hat ausschlies- 
slich das Vorkommen in Sárvár—Rábasömjén als 
potenzionelle Basis dér innenlándischen Jód- und 
Bromgewinnung eine industrielle Bedeutung. Das 
Thermalwasser enthált neben etwa 100 g/m3 Brom 
und 24 g/m3 Jód, fást 40 kg/ m3 Küchensalz, darum 
ist zweclmiássig die Jód- und Bromgewinnung zűr 
Gewinnung des Küchensalzes in entsprechender 
Qulalitát zu binden. Die abweichenden Analysedaten 
des Thermalwassers von ausslándischen Rohstoffe, — 
in dér erste Reihe dér Natriumhidrokar'bonat — gehalt, 
— bedeuten Schwierigkeiten bei Jód- Brom- und auch 
bei Küchensalzgewinnung.

Nach Forschungsdaten, — die in Zusammenarbeit 
dér „Forschungsinstitut für Bergbau” (BKI) Budapest; 
und Űstav Nerostních Surovin (CSSR). Kutná Hóra; 
ausgeführt waren, — ist klar geworden, das;s die Stufe 
dér Jód- und Bromgewinnung nach eine Prákonzent- 
rierung und nach dér Entfernung dér Hidrokarbonate, 
aber vor dér Kristallisierung des Küchensalzes ein- 
gebaut werden soll. Aufgrund dér Resültate dér 
Laborversuche scheint fáhig zu sein, de Abscheidung 
des Hidrokarbonates mit Kalziumklorid, — die Jod- 
gewinnung nach Ionenaustausch-Technologie dér UNS; 
die Bromgewinnung nach dem bekannten DOWN- 
Verfahren auszuführen. Die Entfernung dér Hidro
karbonate, und die Jod-und Bromgewinnung können 
wir als ein Prozess dér Laugereimgung behandeln, 
welcher die Ausbeute des Endproduktes verbessert, 
aber die Abführungsprobleme dér Endlauge, — welche 
als Abwasser anwesend ist, — auch vermindern wird.
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