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AZ ARSENICPLATFORM PROJEKÁT INDÍTTATÁSI OKAI
Ezen kutatási program az Eötvös József Főiskola (Baja, Magyarország) és az Újvidéki
Egyetem, Természettudományi‐matematikai kar által kezdeményezett, tudatában annak, hogy a
talajvíz magas lúgossággal bír illetve magas az arzén, bór, nátrium és ammónia tartalma is,
kiterjedve Csongrád és Bács‐Kiskun megyékre (Magyarország), valamint Bácska és Bánát (Szerbia)
településeire is, olyan ivóvíz forrást biztosítva így 1,8 millió embert illetően, melyek ezen
jellemzőkkel bírnak. Az ammónia és az arzén problémákat okoz több vízellőállítás esetében is,
olyan ivóvizet biztosítva, melynek ammónia és arzént tartalma magas, meghaladja a napi beviteli
koncentrációs határt is (0,5 mg/l i 10 µg/l, sorban). Szerbiában a populáció kb. 40%‐a (>800,000
lakos) olyan vízzel érintkezik, melynek tartalma magasabb, mint 10 µg As/l. Az arzén mennyisége a
vízben 50‐től 100 mg/m3 közé határolható be, de vannak városok, ahol a tartalma 150 és
250 mg/m3 közé esik. Az arzén mellett, a felszínalatti vizekben, melyeket különböző észak‐ és
közép‐bánáti, valamint nyugat‐bácskai településeken használnak fel, természetes szerves anyagok
is találhatóak 5 mg/l TOC koncentrációt meghaladva, akár 13 mg/l TOC‐ig is kiterjedve. Ugyanígy
megállapított az is, hogy több mint 70%‐a az ivóvizeknek ammóniát tartalmaz, meghaladva a
megengedett mennyiséget.

A PROJEKT ÁTTEKINTÉSE
Az arzén és ammónia koncentráció csökkenésének céljából meghatározott technológiák
különböző mechanizmusai és hatékonyságai lettek kivizsgálva ezen a projekten belül,
laboratóriumi kivizsgálások által, azon vizekben, melyeknek a természetes szerves anyag tartalma
igen magas. Ugyanígy, a feldolgozás után fennmaradt iszap összetétele is ellenőrzött, más‐más
technikák használatával (pl. koaguláció, flokkuláció), a környezetre való kihatásának
csökkentésének céljából a további feldolgozás és eltávolítási folyamatok során. A vezetett kutatás
alapjául szolgál környezeti tényezők meghatározásához és azok szerepeinek a megállapításához,
különböző szennyező anyagok, ammónia és arzén eltávolításaihoz. A kapott eredmények
különböző célcsoportoknak lettek bemutatva (oktatók, kormányzati tisztviselők és szakértők,
vízpolitikai, helyi és regionális önkormányzati közösségek, stb.), azzal a céllal, hogy a vízellátás
módszerei mindenki számára érthető és egyben elérhető is legyen, az ivóvíz ekonómiáját is
figyelembe véve, beleértve a kiválasztási és optimálási folyamatokat is megfelelő vízkezelések
esetében is.
A Platform által szerzett tapasztalatok terjesztése, széleskörben belüli biztosítása a
hozzáférési lehetőségeknek a következő elemeket foglalja magába:
1) Interdiszciplináris kutatási programok a kritikus problémák megoldására a térség
ivóvízfeldolgozásain belül, beleértve annak kérdését is, hogy milyen technológiát
alkalmazzunk az ivóvíz előkészítéséhez
2) Képzési programok a Platform tagjai számára az ivóvíz feldolgozásához, így növeljve a
környezetvédelmi és egészségügyi témakörökön belüli kapacitást, a vízfeldolgozás
függvényében
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3) Műszaki képzés és a szolgáltatások kapacitásnövelése, így támogatva közümi vállalatokat
illetve más szakértőket is, kormányzati tisztviselőket, akik felelősek az ivóvíz biztosításáért

A PROJEKT CÉLJA
Az Arsenicplatform projekt célja az arzén és ammónia eltávolításáról szól a Platform
végrehajtásával, biztosítva a szükséges szakértelmet és képzést az infrastruktúra fejlesztéséhez a
helyi ivóvízellátását illetően. Ennek elérése érdekében a Platform véghezvitele mellett, a projekát
sok más aktivitást is felölel:
• egy közös adatbázis létesítése a vízminőséggel kapcsolatban, azon területeken, melyeket a
projekát felölel,
• a labor helyek felújítása és a szükséges berendezések biztosítása (mobil kisérleti feldolgozó
egység az oxidációs, alvadási és flokkulációs folyamatokhoz, valamint membrán szűrés),
• As i NH3 eltávolítási folyamatok fejlesztése,
• As‐t tartalmazó iszap stabilizálása,
• természetes szerves anyagok hatásainak kivizsgálása az As eltávolítását követve,
• konferenciák és műhelyek megszervezése az ötletek és a kapott eredmények közlése
céljából, valamint
• egyéb formai terjesztések (célok és kapott eredmények a véghezvitt kutatásokon belül,
melyek a média bevonásával érték el a nyilvánosságot)

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA
A projekt céljai különböző tevékenységek által valósúltak meg.

1. A Platform közös megvalósítása
A projekát által felölelt vajdasági és magyarországi területek vízminőséget illetően egy
közös adatbázis lett létrehozva.
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2. Berendezési és infrastruktúrális fejlesztés
2.1. A környezeti kivizsgálásokra alkalmas laboratóriumok felfejlesztése
Az Arsenicplatform projekten belül lett létrehozva a "Dr Dalmacija Milena, egyetemi
docens" környezetvédelmi laboratórium. A laboratórium az Újvidéki Egyetem,
Természettudományi‐matematikai kar, Kémiai biokémiai és környezetvédelemi‐Kémiai technológia
és környezetvédelmi tanszéken található meg. A laboratóriumban jelenleg megtalálható ión
kromatográf, környezetből vett minták anionos és kationos kivizsgálásához, gáz kromatográf
tömegspektrométerrel, mely nélkül ma már elképzelhetetetlen a szerves szennyeződések
kivizsgálása, valamint cetrifuga is található, nagy kapacitással és nagy forgási sebességgel, így
biztosítva egy hatalmas előrelépést az Arsenicplatform projekt mintáinak a kivizsgálásához.
Hamarosan a laboratóriumban megtalálható lesz még egy folyadékkromatográf is, induktív
csatolású plazmával, tömeg szpektrométerrel felszerelve. Az íly módon felszerelt laboratórium
lehetőséget nyújt a ezen tanszék hallgatóinak, hogy a legidőszerűbb kutatási technikákat
elsajátítva analizálják vizsgálják ki a környezetből vett mintákat (víz, levegő, szediment, föld).

Környezetvédelmi célokra használt modern kutatói laboratórium „Dr Dalmacija Milena, egyetemi docens“

2.2. A berendezések beszerzése
Kulcsfontosságú felszerelések lettek biztosítva, melyek nélkülözhetetlenek az arzén,
ammónia és a természetes szerves anyagok kivizsgálásához. Egy mobil kisérleti üzem lett
létrehozva, lehetőséget biztosítva különböző technológiai folyamatok kivizsgálásához. Ezen
kisérleti létesítmény tartalmazza az oxidációs folyamatokhoz, a fejlettebb oxidációs
folyamatokhoz, a koagulációhoz és flokkulációhoz, a központi ionizálás folyamataihoz szükséges
berendezéseket, valamint membrán szűrőt, adszorpciós folyamatokhoz is lehetőséget nyújtva a
granulált aktív szénen, illetve ioncserélő egységet is, valamint adszorpciós eljárásokhoz szükséges
felszereléseket is az arzén eltávolításának céljából, stb. Továbbá, a projekten belül nagy kapacitású
és forgás sebességű centrifuga is biztosított, mely elengedhetetlen a környezeti minták
előkészítéséhez.
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Mobil, félig ipari moduláris létesítmény az ivóvíz ellőallításához (2m3/h kapacitással)

3. Az As és NH4 eltávolításának fejlesztési folyamatai
A projekten belül laboratóriumban történő kutatásokkal más‐más techológiai folyamatok
különböző mechanizmusait és hatékonyságait vizsgálták ki:
• koagulációs és flokkulációs folyamatok a vason és alúmíniumon alapú
koagulószereken,
•

vas‐oxiddal bevont homokos adszorpcióa – IOCS,

•

oxidációs folyamatok továbbfejlesztése (Fenton folyamat, UV/H2O2),

•

aktivált szénporon történő adszorpció,

•

ioncsere

az arzén mennyiségének csökkentése céljából a természetes szerves anyagokat tartalmazó
vizekben. Mindemellett, a felsorolt folyamatok mellett, kivizsgált még a természetes szerves
anyagok hatásmechanizmusa is, az As eltávolításánál koagulációs, flokkulációs, adszorpciós és
ioncsere folyamatok esetében.
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valamint a képzettségük fejlesztésének érdekében az ivóvíz költséghatékony kezeléseinek
függvényében, mint például a megfelelő vízfeldolgozási módszerek kiválasztása vagy épp az
optimalizálása az ivóvíz előkészítéshez szükséges erőmű működésének. A szemináriumon részt
vett több mint 400 szakértő Szerbiából és más országokból egyaránt (Magyarország,
Németország, Olaszország, Hollandia, Montenegró, Bosznia és Hercegovina, stb.).
I szeminár – A pilot projekt szerepe az ivóvíz kivizsgálásában, és az ivóvíz előkészítéséhez
szükséges létesítmény tervezése, Nagykikinda (Kikinda), 2012.02.23‐24.

II szeminár – Az ivóvíz ellátásánál jelentkező problémák, jogi kérdéseket is belefoglalva,
Újvidék (Novi Sad), 2012.09.04‐05.

III szeminár – Fenntartható technológiai megoldások az arzén, ammónia és természetes
szerves anyagok eltávolítását illetően a talajvizekből, Újvidék (Novi Sad), 2013.06.06‐07.
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IV szeminár – Megoldási lehetőségek az ivóvíz előkészítésénél jelentkező hulladékokra,
Újvidék (Novi Sad), 2013.09.05‐06.

V szeminár ‐
Az esetek kivizsgálása – megoldások a regionlis vízellátásra,
Újvidék (Novi Sad), 2013.10.21‐22.

Emellett, az Újvidéki Egyetem, Természettudományi‐matematikai kar, Kémiai, biokémiai és
környezetvédelmi tanszék kutatócsoportja aktív résztvevője volt a Magyarországon (Baja)
megrendezésre kerülő szeminárokon is, melyeken ötleteiket illetve az addig kapott projekt
eredményeiket oszthatták meg a közönséggel.
I szeminár – Közös megvalósítási Platform, Baja, 2012.01.24.
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II szeminár ‐ A projekt eredmények bemutatása, Baja, 2013.03.11‐12.

III szeminár – A projekt lezárása, Baja, 2013.10.24.
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A szórólapok mellett, a szakmai közönség részletesebben megismerkedhetett az
Arsenicplatform projekt céljaival és eredményeivel a bajai és újvidéki kutató csoportok tagjai által
létrehozott munkákban, melyek a Vízminőség (Kvalitet voda) nevű újság egyik számában jelentek
meg, ami külön, csak erre a projektre és az ivóvízben lévő arzén, ammónia és természetes szerves
anyagok által okozott problémákra tért ki. Az egyik legjelentősebb terjesztési anyag a Lehetséges
megoldások a bácskai, észak‐ és közép‐bánáti mikro‐ és makro‐regionális rendszerek vízellátását
illetően (Moguća rešenja vodosnabdevanja Bačke, severnog i srednjeg Banata na bazi mikro‐ i
makro‐regionalnih sistema) publikáció, melyben feltüntetettek az Arsenicplatform projekt
eredményei, s javasoltak a problémás területek vízellátási problémáira való megoldások is. Ezen
dokumentum összefogja a Vajdaság területén található ivóvízforrásokkal kapcsolatos problémák
adatait is, melyeket az arzén és a természetes szerves anyagok jelenléte okoz, és hasznos
információkkal bír szakemberek részére ezen problémákkal kapcsolatban is.
Mint kiegészítő anyaga az Arsenicplatform projektnek, blokkok, mappák, zacskók,
névjegykártyák, USB‐flash‐tárolók és a projekt logójával ellátott bannerek nyomtatása is
megtörtént.
5.2. Weboldal
Annak érdekében, hogy az Arsenicplatform projekttel kapcsolatos információk elérhetőek
legyenek, s egyben a láthatóséga is minél nagyobb, az Újvidéki Egyetem, Természettudományi‐
matematikai kar kutatócsoportja weboldalt hozott létre, tartalmazva minden információt a
projekttel és a projekt partnereivel kapcsolatban, beleértve a projekttel kapcsolatos történéseket
is, képeket, újdonságokat, stb..

http://www.arsenicplatform.pmf.uns.ac.rs
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5.3. Iskolákban és fórumokon való terjesztés
Az Arsenicplatform projekt keretein belüli népszerűsítve lettek a projekt céljai és
eredményei középiskolás diákok részére is, így felhívva figyelmüket az ivóvízben előforduló arzén
által kiváltott problémákra. Tudományos és ismeretterjesztő előadásokra került sor több mint
tizenöt középiskolában Nagykikindán (Kikinda), Nagybecskereken (Zrenjanin), Zomborban
(Sombor), Hódságon (Odžac), Szabadkán (Subotica), Topolyán (Bačka Topola), Törökkanizsán
(Kneževac), Zentán (Senta), Csókán (Čoka), Szenttamáson (Srbobran), Verbászon (Vrbas), Versecen
(Vršac), Magyarcsernyén (Nova Crnja) és Újvidéken (Novi Sad), melyeken középiskolások vettek
részt.
Mindemellett, a projekt csapatának tagjai tudományos előadásokat tartottak fórumokon is,
a projekt céljait és eredményeit terjesztve a szakmai közönségnek.

Nagy érdeklődés volt a megtartott tudományos és ismeretterjesztő előadásokon

5.4. Terjesztés a médián keresztül
Az Arsenicplatform projekt céljai és eredményei terjesztve lettek Szerbia és Magyarország
médiavilágát is bevonva (televízió és rádió műsorok a helyi és országos frekvenciákon,
újságcikkek). Minden szeminár, a projekten belül, a média által is követve volt. Ugyanígy, a projekt
csapatának a tagjai különböző információs vagy edukatív műsorokon való részvétel után
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értesítették a médiát, annak érdekében, hogy a nyilvánosság is értesüljön a Vajdaság területén
jelentkező vízellátási prolémákról és azok lehetséges megoldásairól is, s így akár hozzászólás
lehetőségét is biztosítva az adott problémákhoz, mihamarabbi megoldásokat találva.

5.5. Tudományos és szakmai konferenciákon való terjesztés
A közvélemény tájékoztatását az arzén, ammónia és természetes szerves anyagok
ivóvízforrásainál
jelenlétkező
problémákkal
kapcsolatban
az
Újvidéki
Egyetem,
Természettudományi‐matematikai kar kutatócsoportja által valósult meg, valamint a tudományos
konferenciákon való részvételükkel terjesztették azt, Szerbia, Magyarország, Németország,
Szlovénia és Bosznia és Hercegovina országokban, többek között.
A csapat tagjai ezen találkozókon ismertették az Arsenicplatform projekten belül kapott
eredményeiket, előadások és poszterek kiséretében. Fontos kiemelni Prof. dr Dalmacija Božo
előadását, melyet Magyarországon, a Magyar Tudományos Akadémia – Vízgazdálkodás‐tudományi
Bizottság meghívását követve tartott meg.
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5.6. Publikációk tudományos folyóiratokban
A tudományos konferenciák keretein belül megjelent munkák mellett a kutatócsoport
tagjai kutatási eredményeiket kiemelkedő tudományos folyóiratokban is megjelentették, mint
például a Journal of Environmental Menagement, Chemical Engineering Journal, Water Research
and Management, Voda i sanitarna tehnika (Víz és egészségügyi technikák).
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A nemzetközi és hazai konferenciákon való részvételeikkel, illetve a munkáik nemzetközi
tudományos folyóiratokban való megjelenítéseivel, a kutatócsoport nagyobb érdeklődést
eredményezett a tudományos közönségen belül, nemzetközi szinten is, az ivóvíz forrásainak arzén
és a természetes szerves anyagok által kiváltott problémákkal kapcsolatban a függvényében ezen
területeken, beleértve a lehetséges megoldásokat is.
A megjelent munkák listája a következő:

Tudományos megjelenések és munkák
1. Agbaba J., Molnar J., Tubić A., Dalmacija B., Maletić S., Watson M., Krčmar D. (2012) Effects of matrix
and ozone dose on trihalomethanes precursors content in groundwater, 6th IWA Specialist Conference
– Oxidation Technologies for water and wastewater treatment, Book of Abstracts, 7‐9 May, Goslar,
Germany, pp 23.
2. Molnar J., Agbaba J., Dalmacija B., Dalmacija M., Tubić A., Bečelić‐Tomin M., Tričković J. (2012)
Comparing the effects of selected advanced oxidation processes on natural organic matter content and
structure in groundwater, 6th IWA Specialist Conference – Oxidation Technologies for water and
wastewater treatment, Book of Abstracts, 7‐9 May, Goslar, Germany, pp 70.
3. Molnar J., Agbaba J., Dalmacija B., Tubić A., Watson M., Krčmar D., Rajić Lj. (2012) Effects of Pre‐
Ozonation on the Removal of Natural Organic Matter and Haloacetic Acids Precursors by Coagulation,
Water Research and Management 2(3), 21‐28.
4. Agbaba J., Dalmacija B., Molnar J., Krčmar D., Tubić A., Watson M. (2012) Karakterizacija prirodnih
organskih materija u podzemnoj vodi na odabranim lokalitetima u Vojvodini. Voda i sanitarna tehnika
42(2), 43‐52.
5. Zbiljić J., Vajdle O., Guzsvány V., Molnar J., Agbaba J., Dalmacija B., Kalcher K. (2012) Optimization and
application of an amperometric method for monitoring of H2O2 residual by MnO2 modified carbon
paste electrode during natural organic compound removal from groundwater by fenton process, Book
of abstracts from the thematic workshop Instrumental analythical methods for environmental
monitoring, 22‐23 June, Nova Gorica, Slovenia, pp 30.
6. Zbiljić J., Vajdle O., Guzsvány V., Molnar J., Agbaba J., Dalmacija B., Kalcher K. (2012) Monitoring of
H2O2 residual by MnO2 modified carbon paste electrode during natural organic compound removal
from groundwater by fenton process, Book of abstracts from the Conference 19th Young Investigators’
Seminar on Analytical Chemistry, YISAC 2012, 27‐30 June, Nova Gorica, Slovenia. pp 31.
7. Molnar J., Agbaba J., Dalmacija B., Tubić A., Watson M., Krčmar D., Rajić Lj. (2012) Poređenje uticaja
ozonizacije i perokson procesa na promenu sadržaja prekursora halosirćetnih kiselina i ahaloacetonitrila
u vodi, Zbornik radova “Voda 2012”, 05‐07. jun, Divčibare, 365‐370.
8. Molnar J., Agbaba J., Dalmacija B., Watson M., Tubić A., Kragulj M. (2012) Primena fenton procesa za
uklanjanje prirodnih organskih materija i arsena iz podzemne vode, Zbornik radova međunarodne
konferencije „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“, Pale 22‐24. maj, Udruženje „Vodovodi republike
Srpske“ i Udruženjem za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo‐Beograd, str. 12‐16.
9. Watson M., Tubić A., Agbaba J., Dalmacija B., Molnar J. (2012) Ispitivanje interakcija između arsena i
prirodnih organskih materija u vodi Zbornik radova međunarodne konferencije „Vodovodni i
kanalizacioni sistemi“, Pale 22‐24. maj, Udruženje „Vodovodi republike Srpske“ i Udruženjem za
tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo‐Beograd, str. 17‐22.
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10. Tubić A., Agbaba J., Dalmacija B., Molnar J., Maletić S., Watson M., Ugarčina Perović S. (2013) Insight
into changes during coagulation in NOM reactivity for trihalomethanes and haloacetic acids formation,
Journal of Environmental Management, 118, 153‐160.
11. Molnar J., Agbaba J., Dalmacija B., Tubić A., Krčmar D., Maletić S., Tomašević D. (2013) The effects of
matrices and ozone dose on changes in the characteristics of natural organic matter, Chemical
Engineering Journal, 222, 435‐443.
12. Dalmacija B. (2013) Challenges in water supply management, Book of Abstracts from XVII Országos
Víziközmű Konferencia, Sopron, Hungary, 11‐13. June 2013, pp 19.
13. Agbaba J. (2013) Arsenic removal from water rich in natural organic matter, Book of Abstracts from XVII
Országos Víziközmű Konferencia, Sopron, Hungary, 11‐13. June 2013, pp 20.
14. Watson M. (2013) Potential of Iron Oxide Coated Sands for removal of arsenic from water, Book of
Abstracts from XVII Országos Víziközmű Konferencia, Sopron, Hungary, 11‐13. June 2013, pp 19.
15. Agbaba J., Tubić A., Ivančev‐Tumbas I., Molnar J., Watson M., Dalmacija B. (2013) Presence of arsenic in
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16. Molnar J., Agbaba J., Watson M., Dalmacija M., Tubić A., Dalmacija B. (2013) The effect of the Fenton
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of Abstracts from 8th International Conference of the Chemical Societies of the South‐East European
Countries, Belgrade, Serbija, 27‐29 June, pp. 67.
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