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AQUANES PROJEKT – TERMÉSZETES 
FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA A VÍZKEZELÉSBEN

kivonat A 21. század első évtizedeinek egyik hívószava a fenntartható fejlődés lett. Látva, ta-
pasztalva, hogy a Földön egyre többfelé és egyre növekvő mértékben jelentkezik a vízhiány, 
amely lassan krízishelyzetet eredményez, fontossá vált, hogy a vízhasználat és vízkezelés te-
rületén is előtérbe kerüljenek a víz- és energiatakarékos, természetes folyamatokon alapuló 
technológiai megoldások. A műszaki fejlődésen túl megoldást jelenthet az alacsony energia-
igényű, természetes folyamatok alkalmazása az ivó- és szennyvízkezelés során, valamint a je-
lenleg túlhasználatban lévő vízbázisok irányított visszapótlásának esetében. Az Európai Unió 
által támogatott AquaNES projekt a fejlődés ezen irányát támogatta azzal, hogy a már ismert, 
természetes folyamatokon alapuló módszerek kombinálhatóságát vizsgálta a víz- és szenny-
vízkezelésben alkalmazott ipari technológiai megoldásokkal. A projekt során született kutatási 
eredmények nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetők, ezáltal a jövő innovációit támogatják. 
A program eredményei között számos nemzetközi publikációt, valamint kockázatkezelési 
módszereket és döntéstámogató rendszereket találunk.
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szerek és technológiák lehetséges kombinációit. A projektben tíz ország 
mintegy 32 résztvevője dolgozott, állami víziközmű-vállalatok, kutatás-fej-
lesztéssel foglalkozó, nemzetközi színtéren tevékenykedő cégek, valamint 
felsőoktatási intézmények működtek közre. A projekten belül munkacso-
portok alakultak, és „demo site-ok” kerültek kijelölésre többek között az 

Bevezetés
2017-ben indult el az AquaNES – „Demonstrating synergies in combined 
natural and engineered processes in water treatment systems” elnevezé-
sű nemzetközi projekt, amely azt tűzte ki célul, hogy átfogó kutatásokban 
vizsgálja a vízkezelésben alkalmazott természetes és mesterséges mód-
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fizikai-kémiai és biológiai folyama-
tok zajlanak, amelyek következtében 
többek között a felszíni víz lebegő- és 
szervesanyag-tartalma csökken jelen-
tős mértékben, valamint mikrobioló-
giai paraméterei akár több nagyság-
renddel is javulhatnak (2. ábra) [4].

 Ideális körülmények esetén a par-
ti szűrésű kutak által termelt nyersvíz 
paraméterei megfelelnek a jelenleg 
érvényben lévő, szigorúnak mondha-
tó ivóvízszabvány feltételeinek, azaz 
az így termelt víz akár további keze-
lés nélkül – esetleg utófertőtlenítés 
után – továbbítható az ivóvízelosztó 
hálózatba. Ez azonban ritkán valósul 
meg, jellemző, hogy a termelt nyersvíz 
valamilyen utókezelést igényel, mielőtt 
továbbítják a fogyasztó felé. A munka-
csoportunkban dolgozó magyar, né-
met és lengyel kutatók a természetes 
folyamatokon alapuló parti szűrés 
membrántechnoló giákkal és elekt-
roklórozással történő alkalmazásának 
lehetőségeit vizsgálták. Drezdában a 
parti szűrésű kutakat ultraszűrő be-

rendezésekkel kapcsolták össze, míg 

 Berlinben és Poznańban nanoszűrés működött. Budapesten és Baján a 
parti szűrés, valamint a fordított ozmózis elvén működő membránrend-

szer vizsgálatát folytattuk (3. ábra). 
A Fővárosi Vízművek a Szentendrei-szige-

ten és a Csepel-szigeten működő vízbázison 
folytatott kutatásokat. Ezek kiterjedtek a parti 
szűrés hatékonyságának vizsgálatára, különö-
sen a szerves mikroszennyezők tekintetében. 
Az üzemelő parti szűrésű kutak által termelt víz 
egy többlépcsős membrántechnológián esett 
át kezelésen, melynek utolsó lépcsője a fordí-
tott ozmózis elvén működő szűrőrendszer volt.

Parti szűrés laboratóriumban
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudomá-
nyi Karának laboratóriumában a parti szűrés fo-
lyamatait egy lassú homokszűrő  segítségével 

Egyesült Király ságban, Hollandiában, 
Németországban, Lengyelországban, 
Görögországban és Magyarországon 
(1. ábra) [1].

A projektben hazánkat két szervezet-
tel képviseltük, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem és a Fővárosi Vízművek 
színeiben. Két kutatási helyszínt hoz-
tunk létre, az egyik Baján, az egyetem 
víztudományi karának campusán, a 
másik pedig Budapesten, a vízművek 
káposztásmegyeri telephelyén léte-
sült. A két projektpartner egymásra 
épülő kutatásokat folytatott 3 éven 
keresztül. A projekt különböző mun-
kacsoportjai a természetes folyama-
tokon alapuló szennyvízkezelési, csa-
padékvíz-kezelési és ivóvízkezelési 
módszerek kutatása köré szerveződ-
tek. Utóbbi munkacsoportba tartozott 
a két hazai kutatócsapat, a drezdai Mű-
szaki és Gazdasági Főiskola, valamint a 
poznańi illetőségű Adam Mickiewicz 
Egyetem, akikkel a munkacsoportban 
együttműködve az ivóvízszerzésben 
előszeretettel alkalmazott parti szűrés 
folyamatait vizsgáltuk.

A parti szűrés folyamatainak kutatása
Hazánkban a víztermelés közel harmada parti szűrésű víz-
bázisokon alapul, amelyek közös jellemzője, hogy valamely 
felszíni víztesttel – Magyarországon kivétel nélkül folyóval 

– közvetlen és dinamikus kapcsolatban állnak, és ez mind a 
kitermelhető víz minőségére, mind pedig a mennyiségére 
hatással van [3]. Parti szűrésű vízbázis létesítése esetén a 
termelőkutak a folyómederhez közel – 50–100 méteren be-
lül –, a folyó által lerakott, jó vízvezető képességű kavicste-
raszon kerülnek kialakításra. A parti szűrés folyamata során 
a felszíni víz a mederágyon átszűrődve jut el a víztermelő 
kútba. A folyó vizének a mederágyba történő beszivárgása 
és a kút irányába történő áramlása a természetes mozgások mellett a 
víztermelés hatására következik be. A szivárgás során főleg mechanikai, 

1. ábra: Összesen 15 helyszínen folyt kutatás 
3 éven keresztül [2]

2. ábra: A parti szűrés folyamatai [4]

3. ábra: A WP1 munkacsoport kutatásainak áttekintése [5]
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természetes szűrési folyamatok, így a parti szűrés különösen hatékony, 
amiben jelentős szerepe van a kialakuló biofilmrétegnek. Ezt a haté-
konyságot a mikrobiológiai paraméterek változásában is sikerült meg-
figyelnünk, ahol a 22 °C-on és 37 °C-on vizsgált összcsíraszám csökkent 
jelentősebb mértékben (4. ábra).

 A biofilm képződését laborkörülmények között is megfigyeltük. A 
parti szűrés folyamatait modellező lassú homokszűrő felületén több hó-
napnyi folyamatos működés során a néhány centiméter vastag biofilm 
kialakulása már üzem alatt is valószínűsíthető volt a homokszűrőben 
mért nyomásesésből és annak változásából. A szűrő víztelenítését köve-
tően a biofilm szabad szemmel is látható volt (5. ábra) [6].

A fordított ozmózis (RO) elvén  működő szűrők a nyersvíz egyes pa-
ramétereinek változására érzékenyen reagálnak, de par ti szűrt vízzel 
stabi lan és hosszú ideig képesek dolgozni. Kísérletünkben hosszú időn 
keresztül homokszűrőn átszűrt, előkezet vízzel üzemeltettük az RO-szű-
rőt, közben folyamatosan figyeltük a membrán áteresztőképességét, va-
lamint a transzmembrán nyomás és a fluxus változásait (6. ábra). A mo-
dellberendezés üzemeltetése alatt egy alkalommal a szűrt felszíni vízhez 
felszín alatti vizet kevertünk, ami a magas vastartalom miatt a membrán 
gyors eltömődéséhez vezetett.

 Laboratóriumi kísérleteinkkel párhuzamosan Budapest üzemelő 
víztermelő kútjain, azaz egy élő rendszeren vizsgálták ugyanezen fo-
lyamatokat a vízművek szakemberei is, és hasonló eredményeket tud-
tak felmutatni. Sikerült tehát alátámasztanunk, hogy a természetes és 
mesterséges rendszerek gondosan megtervezett kombinációjával az 
ivóvíztisztításban jelentős létesítési és üzemeltetési költség takarítható 
meg. Bár a parti szűrés és a fordított ozmózis kombinációja hazánkban 
nem mondható általánosnak, és a hazai ivóvíztisztító üzemekben nem 
is indokolt, alkalmazása egyes esetekben – mint havária, tartós vízhiány, 
ideiglenes vízkivételi módok – indokolt lehet.

Hasonló szempontok, párhuzamos kutatások
Az AquaNES projekt abban mindenképpen egyedülállónak tekinthető, 
hogy ekkora volumenű és ennyire szerteágazó kutatás ebben a témá-
ban még nem volt. Magyarországon a parti szűrés folyamatát vizsgál-
tuk fordított ozmózissal összekapcsolva, Németországban és Lengyel-

modelleztük, utókezelésnek pedig egy fordított ozmózis elvén működő 
szűrőt alkalmaztunk, ezzel egy természetes és egy mesterséges folya-
mat kombinációját létrehozva. Az így kialakított, teljesen egyedülálló 
modellberendezés valamivel több mint két éven keresztül üzemelt, ami-
vel kiérdemelte a projektben a leghosszabb ideig futó kísérlet címet. A 
technológia több pontján rendszeresen vett vízmintákban szerves mik-
roszennyezőket, valamint mikrobiológiai paramétereket vizsgáltunk a 
Fővárosi Vízművek akkreditált laboratóriumának közreműködésével. 
Mértük a rendszer kapacitását, energiafogyasztását, valamint több alka-
lommal előidéztünk szélsőséges és extrém körülményeket, hogy meg-
tapasztaljuk a technológia korlátait és gyengeségeit. Kutatásunk során 
rávilágítottunk arra, hogy egyes szennyező anya gok eltávolításá ban a 

5. ábra: Nyomásesés szűrőn és az annak felületén kialakult biofilm [6]

6. ábra: A transzmembrán nyomás, a fluxus és a permeabilitás 
változása a membránon

4. ábra: Az összcsíraszám és a kóliform baktériumok számának változása a szűrés 
folyamatában (saját ábra)
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Összefoglalás
Az AquaNES projekt 2019 májusában lezárult, jelenleg az eredmények 
további publikálása és megosztása zajlik. A projekt zárásával azonban 
nem tervezünk megállni. Az általunk összeállított egyedi modellberen-
dezés különleges darab, amely remekül teljesítette a feladatát, így hiba 
volna a projekt zárását követően mellőzni a használatát. Terveink szerint 
további, az eddigiekhez nagyon hasonló kutatási tevékenységet foly-
tatunk majd vele. Megfelelő előkészítés és némi átalakítás után egyes 
szerves mikroszennyezők, peszticidek, gyógyszermaradványok, esetleg 
mikroműanyagok eltávolíthatóságának hatékonyságát tudjuk majd 
kutatni. Ezeknek az igencsak aktuális témáknak a kutatása olyan ered-
ményeket hozhat, amelyek területén jelenleg nem vagy csak igen kevés 
adat áll rendelkezésünkre. Ha zöld utat kap a folytatás, akkor a 3 éven át 
zajló AquaNES projekt egy nagyon izgalmas és érdekes kutatássorozat 
biztató kezdetének tekinthető.
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országban ugyanezt ultra- és nanoszűréssel kombinálva kutatták. 
Görögországban és Franciaországban főleg szennyvíztisztítási folyama-
tokkal foglalkoztak, Hollandiában pedig a vízadó rétegek utánpótlási 
lehetőségeit vizsgálták. Azaz egy időben és hasonló feltételekkel foly-
tak kutatások, így jelentős mennyiségű, egymással összevethető kuta-
tási adat gyűlt össze, ami nyilvánosan elérhető a tudományos közönség 
számára. [7] A három év alatt tucatnyi publikáció született, és számos 
workshop és konferencia zajlott az AquaNES projekthez kapcsolódóan.

2019 áprilisában a projekt keretén belül egy záró nemzetközi konfe-
rencia került megrendezésre, amelynek a Berlin-Brandenburgi Tudomá-
nyos Akadémia adott otthont. A Blue Planet konferenciasorozat jelmon-
data ezúttal az „Inspired by nature” (Természet által ihletve) volt, ezzel 
utalva a projekt szemléletére. A konferenciára Európa minden szegleté-
ből érkeztek a víz- és szennyvízkutatásban, technológiai fejlesztésben 
érdekelt mérnökök és kutatók. Az előadások részben a projekt eredmé-
nyeit foglalták össze, részben pedig ezek jövőbeni felhasználhatóságát, 
valamint más tudományterületekhez való kapcsolódási lehetőségeit 
mutatták be. A munkacsoportunk tevékenységét több poszter és előa-
dás formájában foglaltuk össze.

7. ábra: Nádtelepes szennyvíztisztítás és ózonizálás Berlin közelében [8]

szágon a csapadékmaximum-, pontosabban az IDF-függ-
vény? A cikkben ezekre a kérdésekre adunk választ. 

Az IDF-görbe (IDF: Intensity-Duration-Frequency = 
Intenzitás-Tartósság-Visszatérés) a méréstechnika és a 

hidrológiai szemlélet fejlődésének eredménye, amelyet a nagy városi 
vízelvezető rendszerek fejlődésének megindulása révén a XIX. század 

Bevezetés
A vízrendezési feladatok megoldásához, elsősorban a 
vízrendezéshez lényeges eszköz az IDF-görbe, avagy Ma-
gyarországon meghonosodott nevén a csapadékmaxi-
mum-függvény. Miért nevezzük így a világszerte IDF-görbeként ismert 
függvényt? Ki volt Montanari, és miért Montanari-függvény Magyaror-

IDF-GÖRBE VAGY MONTANARI-FÉLE 
CSAPADÉKMAXIMUM-FÜGGVÉNY? 
A MAGYAR ELNEVEZÉS TÖRTÉNETE 
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