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a vízipari k+F tevékenység: 
kényszerek és lehetőségek  
hálójában 

Az első és legfontosabb tényező a szakadat-
lanul zajló tanulási folyamat, mely során rájö-
vünk, hogy a szerves anyagokat épített tech-
nológiák alkalmazásával, művi környezetben 
kell eltávolítani a szennyvízből, hogy a felszíni 
vizekben ne okozzanak oxigénhiányt és am-
móniummérgezést (múlt század ötvenes-hat-
vanas évek). Ezt követően évtizedes kutatás és 
tapasztalás során született meg az újabb felis-
merés, hogy nemcsak a szerves anyagokat, de 
a tisztított szennyvízben megjelenő növényi 
tápanyagokat is el kell távolítanunk, ha az eut-
rofizációs folyamatokat is szabályozni akarjuk 
(hetvenes-nyolcvanas évek). A nitrogén- és fosz-
fortömegáramok szabályozására ekkor szület-
tek meg a bonyolult, többlépcsős nitrifikációs/
denitrifikációs és foszforeltávolítási rendszerek. 
A későbbiekben fordult a figyelem a szenny-
vízben még mindig fennmaradó szervetlen és 
szerves mikroszennyező anyagok felé, melyek 
eltávolítására „high-tech” szennyvíz-technoló-
giai rendszereket fejlesztettek (membrántech-
nológiák, adszorpciós rendszerek, UV- és egyéb 
kezelések). Napjainkban a még ennél is alacso-
nyabb koncentrációban megjelenő nano- és pi-
ko-szennyezőanyagok kezelésére fejlesztenek 
egyre bonyolultabb technológiai rendszereket 
(hormonok, gyógyszermaradványok, kozmeti-
kumok eltávolítása). Joggal merül fel a fent vá-
zolt fejlődési folyamattal kapcsolatban a fenn-
tarthatóság kérdése, illetve hogy a minden 
esetben korlátos fejlesztési forrásokat hogyan 
allokálhatjuk optimálisan. Milyen módszerek-
kel tudunk értelmes és valós K+F prioritásokat 
meghatározni, hogy azok valóban szolgálhas-
sák a következő évtized víziparának majdani 
igényeit? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre 
igyekszik legalább vázlatos válaszokat adni a ta-
nulmány.

a vízellátás biztonsága
A vízellátás biztonsága tekintetében két slá-

gertémát emelhetünk ki: a biológiai kockázat 

és biológiai biztonság kérdéskörét (biosafety 
és bio security). Az ezekkel kapcsolatos legfon-
tosabb kérdés a detektálhatóság, ami rögtön 
rávilágít a K+F prioritások megfogalmazásának 
másik, egyáltalán nem elhanyagolható tényező-
jére, s ez pedig a társadalmi félelem/előítéletek. 
Igen tanulságos ezzel kapcsolatban az US FDA 
(Food and Drug Administration – Élelmiszer- és 
Gyógyszerellenőrző Hatóság) szervezet által 
folytatott felmérés eredménye, mely során arra 
kérték a laikusokból álló mintavételi sokasá-
got, hogy állítsák fontossági sorrendbe az aláb-
bi, élelmiszerekben, folyadékokban megjelenő 
kockázati tényezőket: gyógyszermaradványok, 
peszticidek, mesterséges színezékek és adalé-
kok, vírusok/baktériumok, zsír- és szénhidrát-
tartalom, kalóriatartalom. A válaszadók a tény-
leges – statisztikailag messzemenően igazolt 

– sorrenddel pontosan ellentétesen jelölték meg 
a kockázati szinteket. Köztudott, hogy a fejlett 
ipari országokban a vezető halálokok a szív- és 
érrendszeri betegségekhez köthetőek, s mint 
ilyenek esetében éppen a túlságos energiabe-
vitel és koleszteringazdag diéta (elhízás) tehető 
felelőssé a mortalitásért (és nem az „E anyagok” 
a porlevesben). Mégis ez a közvélemény-kutatás 
mutatott rá arra, hogy az átlagfogyasztó pon-
tosan azoktól a kockázatoktól tart a leginkább, 
amelyeket érzékszervileg nem tud detektálni 
(peszti cidek, vírusok, mikroszennyező anyagok 
stb.). Ez a fajta félelem tetten érhető a nuk leáris 
energia körül zajló évtizedes társadalmi vitákban, 

illetve „harci táncban” is, mivel hasonlóan a mik-
roszennyező anyagokhoz a radioaktív sugár zást 
sem érzékeljük, legfeljebb a következmé nyeit 
szenvedjük el. Természetesen a szakma nem te-
heti meg, hogy figyelmen kívül hagyja ezeket 
a társadalmi félelmeket, vélt kockázatokat. Ta-
lán nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedben az 
Európai Unió egyik nagyprojektje (POSEIDON) 
pontosan ezt a kérdéskört (gyógyszerek, hor-
monok környezeti sorsa, kezelhetősége, eltá-
volítása) vizsgálta meg minden oldalról. A PO-
SEIDON projekt eredményeinek összefoglalója 
szerint azonban az európai humán populációt 
az ivóvízfogyasztáson keresztül nem éri olyan 
bizonyítottan létező expozíció, amely ok-okoza-
ti összefüggésbe lenne hozható a fejlett ipari or-
szágok férfi népességében megfigyelt sperma-
számcsökkenés jelenségével, vagy más humán 
egészségügyi paraméter kedvezőtlen változá-
sával. Ezzel szemben a vízi ökoszisztémákban 
megfigyelt előnytelen változások (pl. a halak és 
kétéltű-populációk fokozatosan erősödő femi-
nizációja – a hím egyedek visszaszorulása) bi-
zonyítottan a kommunális és ipari szennyvízki-
bocsátásokban megjelenő, hormonháztartást 
befolyásoló anyagoknak tulajdoníthatók. Egy-
szerűbben azt is mondhatnánk, hogy amennyi-
ben a vízi környezetet meg akarjuk védeni, vagy 
a VKI szellemében el akarjuk érni a „jó ökológiai 
állapotot”, akkor ehhez a települési vízgazdál-
kodás eszköztárában lévő utolsó védőbástyát a 
szennyvíztisztító telepek jelentik.

a vízteCHnolóGia
Fejlesztési irányai 
napjainkBan
A víziparban a fejlesztés egyik fő hajtóerejét az állandóan 
zajló jogszabályi változások jelentik. Az újabb előírások, 
szabványok és követelmények az ivóvíz minőségére 
vonatkozóan, vagy az elfolyó, tisztított szennyvíz 
paramétereit illetően évtizedek óta meghatározzák a 
szükséges műszaki-tudományos fejlesztések irányait. 
Továbbgondolva az oksági láncolatot, joggal kérdezzük 
meg azonban, hogy mely tényezők állnak a jogszabályi 
változások mögött. 
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és logisztikai/informatikai problémákat kell egy-
idejűleg megoldani. A méréstechnikán belül 
olyan kutatási kérdések merülnek fel, mint pél-
dául az adott baktérium vagy vírus kimutatása 
a fürdővízben, vízbeszerzési ponton vagy az el-
osztóhálózatban messze nem jelenti azt, hogy 
ott virulens (élő és/vagy fertőzőképes) képle-
tek lennének jelen. Önmagában a potenciálisan 
fertőző ágens kimutatása még nem jelent azon-
nali és közvetlen veszélyt. Mindössze azt tud-
juk kimutatni, hogy a vírus jelen van egy adott 
vízmintában. Ezzel összefüggésben merülnek 
fel további komoly logisztikai nehézségek is, 
amelyek még a kutatás szintjén sem megoldot-
tak, és amelyek ahhoz köthetők, hogy az adott 
módszerrel milyen gyorsan vagyunk képesek 
kimutatni a fertőző ágens jelenlétét. Teljesen 
egyértelmű, hogy még a legkorszerűbb, jelen-
leg bevezetés és fejlesztés alatt álló molekuláris 
biológiai módszerek (PCR, ELISA immunofluo-

reszcenciás és egyéb technikák) felhasználásá-
val is legkevesebb napok kellenek az eredmény 
eléréséhez. A klasszikus, tenyésztésen alapuló 
bakteriológiai és virológiai módszerek időigé-
nye azonban még ennél is hosszabb. Világosan 
merül fel tehát az igény olyan in-situ és real-
time (adott helyen, gyakorlatilag azonnali ered-
ményre vezető) detektálási módszerek fejlesz-
tésére, amelyekkel a kérdéses vízmintáról nagy 
biztonsággal eldönthető, hogy tartalmaz-e ví-
rusokat vagy baktériumokat. Ezzel válik majd 
lehetővé az, hogy a fertőzött vízről ne csak az-
után szerezzük meg a szükséges mikrobiológiai 
információkat, amikor az már elosztásra került a 
hálózatban, vagy valamilyen egyéb vízhaszná-
lat során emberi expozíciókat okozott.

ezerarcú vízkezelési 
technológia

A ma már rendkívülien diverzifikálódott és 
ma is átalakulóban lévő víztisztítási technoló-
giák könyvtárakat betöltő dzsungelében ne-
héz az eligazodás. Az arzén, vas, mangán, bróm, 

ammónium eltávolítására szolgáló technológiai 
megoldások nemegyszer regionális léptékben 
értelmezhetők, ami felveti az EU által is preferált 
együttműködésben kidolgozott technológiai 
fejlesztések prioritását. Ilyen a magyar dél-alföl-
di és a szerb Bácska-Bánát régióban található, lé-
nyegében közös alapokon nyugvó víztechnoló-
giai megoldásokat igénylő metán-, arzén-, vas-, 
mangán- és ammóniumtartalmú mélységi vizek 
kezelése, amelyet egy technológiai K+F IPA-pro-
jekt (Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram) keretében sikeresen valósított meg a Novi 
Sad-i Egyetem és a bajai Eötvös József Főiskola 
az elmúlt időszakban (ARSENICPLATFORM).

Újabban fordult a figyelem a hagyományos 
vízszennyező komponensek mellett a különbö-
ző fertőtlenítési melléktermékek (DBP – disinfe-
ction by-products) eltávolításának lehetőségei 
felé. Ma már nemcsak a közismert (és bizonyí-
tottan rákkeltő hatású) THM (trihalometán) ve-

gyületcsoportról beszélünk, ha-
nem az analitikai módszerek 
fej l ődésével lehetőség nyílik a ha-
loecetsavak, a haloacetonitrilek, a 
haloketonok, a klorálhidrátok és a 
kloropikrin meghatározására és el-
távolítására is. Ezen a ponton azon-
ban nemcsak hazai vonatkozásban 
felmerül a kérdés: mi fog történni a 
költségesen megtisztított, memb-
ránszűrt, UV-fertőtlenített stb. ivó-
vízzel az ötven-száz éves korú, elö-
regedett vízelosztó hálózatokban?

A másodlagos szennyeződés/
hálózati vízminőség romlásának 

kérdése olyan K+F terület, ahol még csak kez-
deti eredményekről beszélhetünk, noha egya-
ránt problémát jelent a csökkenő fogyasztással 
jellemezhető nagyvárosokban és a kistelepülé-
sek esetében is. A kérdés szó szerinti „föld alá 
temetettségét” jellemzi, hogy még a fejlett ipari 
államokban is csak hozzávetőleges becslések lé-
teznek a felszín alatt meghúzódó víziközmű-va-
gyon nagyságáról, értékéről. Technológiai szem-
pontból azonban bennünket sokkal inkább 
érdekelhet a hálózat állapota, sérülékenysége, a 

„forró pontok” azonosítási lehetőségei és mind-
azok a hidraulikai, fizikai-kémiai és nem utol-
sósorban mikrobiológiai folyamatok, amelyek 
az eredetileg megfelelő vízminőség előnytelen 
változásait okozzák. Utóbbiak tekintetében ki-
emelhetők a hálózati biofilmek (csőfalbelsőkre 
kitapadt bakteriális kolóniák) populációdina-
mikájára, megtapadására és leválására irányuló 
kutatások. Hazánkban a Fővárosi Vízművek vég-
zett ezzel kapcsolatosan előremutató és nem-
zetközi szinten is úttörőnek tekinthető kutató-
munkát.

A vízellátás biológiai kockázatának kezelé-
se tekintetében egyre inkább a vírusok kerül-
nek előtérbe a nemzetközi K+F projektekben. 
Az ún. humán enterális vírusok (pl. norovírus, 
hepatitis A vírus, rotavírus) általában kicsinyek 
(15-120 nm méretűek), és számos nagy jelen-
kori európai járványt idéztek elő Katalóniában, 
Észak-Olaszországban és néhány skandináv 
államban is (2005 és 2010 között). Ezek a jár-
ványok szerencsére alacsony halandósággal 
zajlanak le, és többnyire gasztroenterikus tü-
netekkel járnak (hányás, hasmenés stb.). Figye-
lemre méltó tény azonban, hogy már nagyon 
alacsony víruskoncentráció is elegendő ahhoz, 
hogy a fertőzés kialakuljon, így a norovírusok 
esetén 10-100 fertőző képlet már elégséges ah-
hoz, hogy a betegség tünetei kifejlődjenek. Az 
enyhe tünetek és alacsony mortalitás ellené-
re a vírusfertőzések igen komoly egészségügyi 
kiadásokat és munkaidő-kiesést okoznak, azaz 

gazdasági káraik hatalmasok. A patogén víz-
terjesztett vírusok elsődleges forrásai a városi 
szennyvizek. Az emberi székletben akár 107-
1011 vírus/gramm széklet víruskoncentrációval 
is számolhatunk. A vírusok kis mérete és rezisz-
tenciája a hagyományosan alkalmazott fertőt-
lenítési eljárásokat nem teszi alkalmassá ezek 
szabályozására. Membrántechnológiával, szű-
réssel, hőkezeléssel vagy klórozással a vírusok 
nem távolíthatók el a tisztított szennyvízáram-
ból. További fenyegetést jelent, hogy az enterá-
lis humán vírusok nagy többsége képes akár 
hónapokig megőrizni virulenciáját a befogadó 
felszíni vizekben. Legújabban holland kutatók a 
mennyiségi kockázatelemzés korszerű módsze-
reit felhasználva számszerűsítették az árvizek, 
felhőszakadások fertőzéskockázatának növeke-
dését városi környezetben. Ez is olyan probléma 
tehát, amelyre a mikrobiológusoknak és a tele-
pülési vízgazdálkodás szakembereinek együtte-
sen kell majd a jövőben megoldást találni.

A biohazard kérdéskörében a detektálás két 
megoldandó problémát vet fel: mérés technikai 

Mesterséges, szintetizált mikroreaktor mikro szkópos 
képe 100-szoros nagyításban (látható, hogy meg 
indult a gömb alakú reaktorok felszínén a protobio -
film-képződés)

A kép Sphareotilus típusú biofilmrészletet ábrázol 
500-szoros nagyításban
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tekintve azonban számos újabb kérdés me-
rült fel az elmúlt évtized során. „Köztudomású”, 
hogy ma már a legrafináltabb mérgekkel, mik-
roorganizmusokkal terhelt vizekből is lehet akár 
ivóvíz-minőségű folyadékot előállítani. Erre jó 
példa a konténerizált, „high-tech” hadiipari víz-
kezelési megoldások arzenálja. Ezen a ponton 
azonban felmerül a kérdés: érdemes, lehetsé-
ges-e minden szennyező anyagot eltávolítani 
a nyers szennyvízáramból? A nagyobb szenny-
víztisztító telepek LCA-jelentéseiből (lyfe cycle 
analysis – életciklus-elemzés) egyértelműen be-
bizonyosodott, hogy ezekre a kérdésekre a vá-
lasz: nem. Amennyiben túlregulázzuk az elfolyó 
tisztított szennyvízre vonatkozó határértékeket, 
akkor a felhasznált anyagok költsége és az ener-
giaráfordítás növekménye okán indokolatlanul 
és jelentősen megnövekszik az egy köbméter 
tisztított szennyvízre vonatkoztatott fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátás. (Jelentősen megnöve-
kedő szén-dioxid-lábnyoma lesz a szennyvíz-
tisztító telepnek, ami korlátokba ütközik vagy 
fog ütközni a jövőben a várható jogszabályi 
változások nyomán). Nem lehet tehát minden 
környezeti befogadóközeget egyszerre, azonos 
szinten és maximálisan védeni. Új, egymásnak 
kölcsönösen megfelelő környezetvédelmi sza-
bályozási kritériumok közös optimumának ki-
alakítására lesz szükség a közeljövőben.

Számos új kutatási irány mutat afelé, hogy 
a jövőben el kell majd vetnünk azt a régi dog-
mát, miszerint a szennyvízben lévő minden 
anyagot vagy szén-dioxidra és vízre kell lebon-
tani, vagy pedig a legmagasabb oxidáltsági ál-
lapotába kell hozni. Részletes elemzések szü-
lettek nemcsak arra vonatkozóan, hogy milyen 
újrahasznosítható anyagokat és energiaforráso-
kat (hőtartalom, kalorikus érték stb.) tartalmaz 
a kezelendő szennyvíz, de felmerül a szenny-
víztervezés (wastewater design) fogalma is. A 
forrásoldali szabályozás gondolata nem új, gon-
doljunk csak a szelektív vizeletgyűjtés egysze-
rű műszaki eszközeire, melyekkel a teljes nit-
rogénáramnak mintegy 80%-a eltávolítható a 
szenny vízből, vagy olyan létező és a nemzetközi 
kutatásokban megjelenő technológiákra, ame-
lyek a szennyvízből előállított struvitkristályok 
mezőgazdasági hasznosíthatóságát célozzák (a 
svájci Eawag-projektek sora).

Hasonló koncepció mentén haladva indul-
junk ki a következő tényekből: az emberi nitro-
gén-anyagcsere – zömmel a vizeletben meg-
jelenő – végterméke a karbamid (urea). Ez a 
viszonylag egyszerű szerkezetű molekula né-
hány óra leforgása alatt alakul át, bomlik le am-
móniummá a csatornahálózatban. Ez az am-
mónium éri el aztán szennyvíztelepeinket, ahol 
bonyolult és költséges technológiák segítségével 

előbb feloxidáljuk nitráttá (nitrifikáció), majd 
sokszor szerves szénforrás kényszerű adagolá-
sa mellett ezt a nitrátot redukáljuk elemi dinit-
rogéngázzá (denitrifikáció). Nem lenne egysze-
rűbb, ha az eredeti anyamolekulát (karbamid) 
szelektíven kivonnánk a térfogatáramból, és 
közvetlenül műtrágyaként hasznosítanánk? 
Ezek olyan kérdések, amelyek a jövő nem is túl 
távlati kutatásaiban megjelennek. A szennyvíz-
re tehát egyre inkább úgy kell tekintenünk, mint 
értékre, iparinyersanyag-forrásra és nem utolsó-
sorban vízbeszerzési lehetőségre (Szingapúr). 

Hasonló trendeket tapinthatunk ki a szenny-
víziszap-kezelés kérdéskörében is. Kezdetben a 
mezőgazdasági hasznosítás volt a hatóságilag 
és politikailag egyaránt preferált elhelyezési 
módszer, ám ez számos nyitott és igen költsé-
ges problémával terhelt; ilyen a téli tárolás meg-
oldatlansága, a fertőtlenítés kérdései, az adott 
talajtípus terhelhetősége (toxikus nehézfémek, 
szermaradványok stb.) és végül, de nem utol-
sósorban a mezőgazdaság részéről az akadozó 
fogadókészség.  Ezt követően került sor az egy-
szerű és alacsony költségű iszapkezelési techno-
lógiák fejlesztésére (komposztálás, fermentálás), 
de még mindig a mezőgazdasági elhelyezés 
céljával. A következő lépés volt az iszapban lévő 
energetikai lehetőségek kiaknázása, nevezete-
sen a különböző biogáz-technológiák fejleszté-
se. Azt mondhatnánk tehát, hogy kezdetben az 
iszap elemtartalmát (N, P, szerves anyag) hasz-
náltuk fel ameliorációs célokra, a későbbiekben 
pedig a kalorikus értékét biogáz-fejlesztési cé-
lokra. Sarkosan exponálva a helyzetet azonban 
megállapíthatjuk, hogy a Stradivari hegedűnek 
is van fűtőértéke, mégsem emiatt kelnek el a 
Stradivarik az aukciókon több millió dollárért. 
A szennyvíziszapban – különösen a fölösiszap-
ban – a szervesanyag-tartalom döntő hányada 
cellulóz formájában vagy cellulózhoz hasonló 
molekulaszerkezetekben van jelen. A cellulóz 
pedig értékes vegyipari nyersanyag, de ese-
tünkben ezt a nyersanyagot egy fertőző, diverz 
molekuladzsungelből kell szeparálni. Ennek 
a feladatnak a megoldásához az elvi műszaki 
megoldások már ma is rendelkezésre állnak.

Az eleveniszapos rendszerek fejlődéstörté-
nete közel egy évszázadra tekint vissza. A kö-
zelmúltban új felfogásban alakítják át ezeket 
a klasszikus technológiai rendszereket. Megje-
lentek és üzemi léptékben is alkalmazásra ke-
rültek az ún. IFFAS-rendszerek (Integrated Fixed 

-film Activated Sludge Systems). Ezek olyan 
hibrid eleveniszapos rendszerek, amelyekben 
a valódi lebegőanyagként leírható biomassza 
mellett jelentős mennyiségű, biofilmformá-
tumban megjelenő mikroorganizmus van jelen 
egyidejűleg, egy reaktortérben. Természetesen 

a szennyvíztisztítás
fenntarthatósága

A bevezetőben exponált, szennyvízzel kap-
csolatos műszaki paradigma napjainkban jól 
érzékelhetően átalakulóban van. Bizonyos or-
szágokban – részben a vízhiányból fakadó kény-
szertől is hajtva – olyan szennyvíz-újrahasz-
nosítási lehetőségeket fejlesztettek az elmúlt 
évtized során, amelyek nemzetközi léptékben 
előképei lehetnek a jövőbeni szemléletváltás-
nak. Az egyik ilyen példa Szingapúrban a több 
milliárd dollár beruházási költséggel megvalósí-
tott NeWater projekt, melynek lényege, hogy a 
képződő kommunális szennyvizeket fertőtlení-
tés és membránszűrés után közcélokra vissza-
forgatják, újrahasznosítják. Ezzel a beruházással 
Szingapúr azt is elérte, hogy az ország virtuális 
vízgyűjtő területét mintegy 30%-kal megnövel-
te, lévén az adott területre vonatkozó hidrológi-
ai ciklust nem lehet (ma még) megváltoztatni. 
A visszaforgatott és megtisztított szennyvizeket 
öntözésre és egyéb célokra használják fel. Meg-
jegyezzük, hogy már a projekt elnevezésében is 
tetten érhető az a tényező, hogy bár műszakilag 
a szennyvízeredetű fertőzés- és szennyezésve-
szély kizárható volt, azonban a megoldás tár-
sadalmi elfogadtatása már korántsem tekint-
hető ilyen egyszerű feladatnak. (Megjegyzendő, 
hogy a kis trópusi sziget számos pontján üze-
meltetnek olyan, a közoktatás keretében köte-
lezően látogatandó oktatóközpontokat, ahol 
az egyszerű embereknek elmagyarázzák, meg-
tanítják az „újvíz” hasznát, használhatóságát, 
hogy ezzel is formálják a közösségi tudatot és 
a víz helyes percepcióját. Meggondolandó és 
követendő példa lehet számunkra is a jövőben.) 
A NeWater projekt létrejöttét annak is köszön-
hette, hogy a membrángyártás óriási fejlődésen 
ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Koráb-
ban (a múlt század nyolcvanas-kilencvenes éve-
iben) a membrángyártás tipikusan „niche mar-
keting” eszközökön alapult, magyarul néhány 
olyan kisfogyasztót tudott kiszolgálni és ellátni, 
amelyeknek speciális szűrési problémáik voltak 
(gyógyszeripar, élelmiszeripar). Mára ez a helyzet 
gyökeresen megfordult, mivel a vízipar megnö-
vekedett membránszűrési igényei olyan memb-
ránfejlesztéseket vontak maguk után, hogy ma 
már ez a membrángyártási és -tervezési K+F fő 
hajtóereje. A mai membrángyártás környezetba-
rátabb, mint a korábbi technológiák voltak (át-
térés a vizes bázisú szintézisekre), illetve olyan 
alkalmazási megoldásokat kínál, amelyekkel 
megnövelhető a várható membránélettartam, 
illetve jelentősen (akár 30%-kal) csökkenthető 
az üzemeltetési költségek legnagyobb eleme, a 
levegőztetés (LEAP-membránok).

A szennyvíz-technológiák fenntarthatóságát 
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a hagyományos eleveniszapos rendszerekben 
(CAS – conventional activated sludge) is meg-
jelenik ez az egyidejűség, hiszen a pelyhek bel-
seje felé haladva a sejtaggregátumok gyakran 
mutatnak biofilmekre jellemző tulajdonságokat, 
mint például a meredek mikrogradiensek meg-
jelenése a pelyhek szerkezetén belül (oxigén, 
szerves anyag és egyéb gradiensek kialakulá-
sa). Az IFFAS-rendszerekben ezt a kettős meg-
telepedésű mikroflórát azonban még különbö-
ző, lebegő állapotban tartott hordozóanyagok 
adagolásával is elősegítik. Ez történhet semle-
ges (elektromosan töltetlen felületű), szabadon 
úszó műanyag darabkák vagy apró, bakteriális 
megtelepedésre alkalmas hengerek bejuttatá-
sával a CAS-rendszerekbe. Az IFFAS-rendszerek 
az elmúlt évtizedben üzemi léptékben is tért 
hódítottak elsősorban a fejlett ipari államokban. 
A hibrid reaktorok megjelenése ennél régebbi 
technológiai múltra tekint vissza, amennyiben 
a forgótárcsás bemerülő reaktorokat, a CALD-
NESS-rendszereket és egyéb fix-filmes megol-
dásokat is idesoroljuk. Az IFFAS-rendszerek fő 
célkitűzése a kezdetektől fogva az volt, hogy 
biztosítható legyen az év teljes tartamában a 
nitrifikáció, és hogy további kezelőkapacitást 
hozzanak létre az adott reaktortereken belül 
(intenzifikációs lehetőségként). A kétlépcsős 
nitrifikáció megvalósítása azért is lehetséges 
ezekben a hibrid rendszerekben, mert a biofilm/
szuszpendált sejtes kultúrák egyidejű fenntartá-
sával az eltérő környezeti igényű Nitrosomonas 
és Nitrobacter fajok koegzisztenciális feltételei 
megteremthetőek (eltérő szubsztrátkoncent-
rációk és eltérő tartózkodási idők/iszapkorok 
mellett). A nyilvánvalóan előnyös technológiai 
tulajdonságok dacára az IFFAS-rendszerekről 
jóval szegényesebbek a tudományos ismerete-
ink, mint a kevésbé komplex CAS-rendszerek-
ről. Ennek egyik fő oka az, hogy a pelyhek és a 
biofilmek technológiai „teljesítménye” és funk-
ciója jelentősen eltérő az IFFAS-rendszerekben, 
és az a vélekedés, hogy az IFFAS-rendszerekből 
származó pelyhek viselkedése és tulajdonságai 
összehasonlíthatóak a normál CAS-rendszere-
kével, bizonyosan nem helytálló. A CAS- és az 
IFFAS-rendszerek közötti különbségek részben 
élettaniak, részben morfológiaiak, illetve jel-
legzetes eltérések mutathatók ki a mikrobiális 
életközösség összetételében is. Az első ilyen 
összehasonlító vizsgálatsorozatot 2012-ben 
publikálta egy kanadai kutatócsoport, ahol 
összevethető üzemi körülmények között mű-
ködtetett rendszerek (SBR- és folyamatosan el-
kevert anoxikus és oxikus zónákra osztott rend-
szerek) jellegzetességeit vizsgálták korszerű 
mikroszkópos (AFM – atomic force microscopy; 
CLSM – confocal laser scanning microscopy) és 

molekuláris biológiai eszközökkel (FISH – fluo-
rescence in-situ hybridization technique). Az 
IFFAS-rendszerekben lévő hibrid (szuszpen-
dált és biofilmben rögzült) biológiai részecs-
kék között a felületi tulajdonságokat tekintve 
jellegzetes különbségek voltak a felületi töltést 
tekintve (flokkok: - 0,35-0,65 meq/g VSS, biofil-
mek: -0,05- -0,07 meq/g VSS), mely különbség a 
statisztikai vizsgálatok (ANOVA-elemzés) alap-
ján szignifikánsnak mutatkozott. Hasonlóan 
jelentős eltérések mutatkoztak a kétféle rend-
szerben lévő EPS-anyagok (extracellular poly-
mer substances – a szennyvízbaktériumok által 
szintetizált sejten kívüli polimerek) mennyisé-
gében és minőségében egyaránt. Mennyiségi-
leg megállapítható volt, hogy a flokkokban ta-
lálható EPS-anyagok átlagos mennyisége a 116 
és 215 mg/g sz.a. közötti tartományban válta-
kozott, míg a biofilmekben ugyanez az arány 
mindössze 44 és 71 mg/g sz.a. közötti értéke-
ket ért el. Ehhez még annyit lehet hozzátenni, 
hogy a pelyhekben az EPS-anyagokat lénye-
gesen magasabb fehérjetartalom és mellé pá-
rosuló alacsony huminsav-tartalom jellemezte, 
míg a biofilmekben a helyzet ennek a fordított-
ja volt. A vizsgált IFFAS-rendszerek biofilmjei-
ben a CLSM-technikával mért biofilmvastagság 
139 és 253 µm volt. A közölt SEM-felvételeken 
az is nyomon követhető volt, hogy a biofilm-
vastagságot döntően a magas iszapkor folytán 
jelen lévő csillósok (Ciliata) és egyéb egysejtű-
ek (Protozoa) legelése és predációs nyomása 
állítja be. Ugyanezek az élőlények tehetők fe-
lelőssé a biofilmben található pórusok, lukak 
és repedések fenntartásáért, amelyekről azt 
feltételezhetjük, hogy alapvető szerepük van 
a tápanyag és az elektronakceptorok (pl. oxi-
gén, nitrát stb.) limitációjának kialakulásában 
az érett biofilmeken belül. A bakteriális össze-
tételben mutatkozó különbségek ugyancsak 
szignifikánsnak mutatkoztak, nevezetesen az 
AOB- , NOB- és DEN-csoportok (ammonia oxi-
dizers, nitrite oxidizers, denitrifyiers) vizsgála-
ta egyértelműen bebizonyította, hogy a biofil-
mekben ezek aránya rendre 33–51%, 19–42% 
és 21–40% volt, míg ugyanezen csoportok je-
lenléte a pehelyképző mikroorganizmusok kö-
zösségeiben alacsonyabb arányú volt (AOB 10–
22%; NOB 7–17% és DEN 7–16%). Mindezek a 
jellegzetes eltérések szükséges feltételei annak, 
hogy ezekben a hibrid rendszerekben haté-
kony és folyamatos nitrogéneltávolítás legyen 
megvalósítható. Megjegyezhető ugyanakkor 
az is, hogy a denitrifikáló baktériumok jelenlé-
te megmutatta, hogy a biofilmes hibrid rend-
szerek bizonyos mikrorégióiban oxigénhiányos 
környezet állt fent, ami kedvezett a DEN-szerve-
zetek elszaporodásának és működésének.

Hasonló, nanotechnológiai fejlesztéseken 
alapuló mikroreaktorokat hazai kutatóműhe-
lyek is megkíséreltek fejleszteni, azonban a lép-
téknövelés a későbbiekben elmaradt, így a gya-
korlati bevezetésre sem került sor.

a hazai vízipar előtt álló 
k+F lehetőségek és kihívások

A hazai vízipar előtt álló feladatok óriásiak 
és költségesek. A kutatás-fejlesztés tekinteté-
ben a jelenlegi hazai helyzet rózsásnak semmi-
képpen nem nevezhető. Az egyetemi, akadé-
miai és a vízipari kutatóhelyek száma és híre 
egyre fogy, és ezzel együtt erodál az a szakmai 
kvalitás, amely a hazai K+F érdemi folytatásához 
szükséges kritikus tömeg eléréséhez szükséges. 
Ezt a helyzetet a kutatóhelyek kedvezőtlen de-
mográfiai helyzete tovább rontja (elöregedés, a 
fiatal vízipari kutatók hiánya). Bizonyos elmoz-
dulás azonban érzékelhető, mivel jelenleg már 
zajlik a felsőoktatás és a vízügyi ágazati igények 
összehangolása, illetve a hazai K+F igények új-
rafogalmazása. 

A közeljövőben megjelenő hazai és euró-
pai uniós pályázati lehetőségek egyfajta fogó-
dzót biztosíthatnak, amennyiben hatékonyan 
jelenünk meg a pályázati láthatárokon. A látó-
határ (HORIZON 2020) pályázati gigacsomag 
első tenderei 2014 első felében már megjelen-
tek. Itt sem beszélhetünk azonban változatlan 
prioritástengelyekről és célokról. Az Unió fel-
ismerte, hogy bár az európai tagállamokban 
meglévő tudományos potenciál nagysága (a 
megjelenő tudományos eredmények, publi-
kációk, tudományos fokozattal rendelkezők 
aránya a teljes népességben stb.) összemér-
hető a kompetitív térségekével (Észak-Ame-
rika, Délkelet-Ázsia és Japán), azonban az in-
novatív termékek száma a versenytársainktól 
messze elmarad. Éppen ezért a HORIZON 2020 
keretében megjelenő új K+F pályázatokban 
rendkívül erős hangsúlyt helyeznek arra, hogy 
csak olyan európai kutatásokat támogassanak, 
amelyek végeredménye, kimenete feltétlenül 
piaci termék, legyen az akár know-how, pro-
totípus, szoftver stb. Nehezen lesz szerezhető 
európai támogatás öncélú és kizárólagosan 
alapkutatási témákban. Különösen igaz ez a 
vízszektorra és a környezetvédelemre, ahol bár 
rendkívüli nagyságúak az állami, önkormány-
zati és egyéb beruházások, az ezekhez szüksé-
ges technológiákat gyakran Koreából, Japán-
ból vagy az USA-ból kell megvenni, még akkor 
is, ha az eredeti ötlet itt nálunk, Európában szü-
letett. A jövő vízipari technológiáit együttmű-
ködésben az európai partnereinkkel nekünk 
kell megtalálnunk, és piacképes termékekké 
fejlesztenünk.
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