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Az ultrahangos kavitáció széles körben alkalmazott módszer elfolyó vizek tisztítása céljából. Szakirodalmi 

adatok alapján a kavitációs reaktort alacsony frekvencián (20-35 kHz) működtetve is jelentős mértékű 

csírátlanítás érhető el. A módszer hatékonysága egyéb kémiai (például hidrogén-peroxid adagolása) vagy fizikai 

(például UV sugárzás) eljárás alkalmazásával növelhető. Munkánk során elfolyó termálvizek 

csíraszámcsökkentését célozzuk meg. Dolgozatunkban ismertetjük a kavitációs eljárásokat, kutatási tervet és 

előzetes eredményeket mutatunk be. 
 

Acoustic cavitation is an useful tool for disinfecting effluent waters. Based on former investigations, lower 

operating frequency (20-35 kHz) is able to reduce the amount of CFUs in water. The efficiency of the method 

could be increased using further chemical (e.g. hydrogen-peroxide) or physical (e.g. UV irradiation) tools. We 

aim to reduce CFUs of effluent thermal water. In this study, we present cavitation methods, research plan and 

preliminary results. 

 

Bevezetés 

 

A kavitáció inkompresszibilis közegekben általában hirtelen nyomásesés hatására pontokban létrejövő 

jelenség, melynek során a közegben annak lokális "szétszakadása" során többnyire mikroszkopikus, néhány vagy 

néhány száz mikrométer átmérőjű üregek képződnek. Ezen üregek a gerjesztésüktől függően hosszabb-rövidebb 

ideig léteznek, vizes oldatokban ez az időtartam tipikusan néhány mikroszekundumtól másodperces 

időtartamokig terjedhet [1.]. A kavitációs üregek összeomlása során általában magas hőmérsékletek (~10 000 K) 

és nyomások (~500 bar) állhatnak elő lokálisan, melyek a folyadékban fizikai és kémiai változásokat 

eredményeznek [2.]. A jelenség széles körű alkalmazásai közül egyik a fertőtlenítés, melynek során a kavitációs 

mikrobuborékok összeomlásával pusztítunk el különböző mikroorganizmusokat. Ennek jelentősége főleg abban 

áll, hogy az eljárás nem csak optikailag átlátszó folyadékokra alkalmazható, mint az általában jóval kevésbé 

költséges UV fertőtlenítés, hanem kolloid oldatokra, sőt, teljesen átlátszatlan (pl. szennyvíziszap) oldatokra is. 

Az eddigi tapasztalatok [3., 4.] azt mutatják, hogy ultrahangos kavitációval hatékonyan csökkenthető a 

szennyvizek, fürdővizek csíraszáma, illetve a kavitáció alkalmazásával a fürdővizekben fertőtlenítésre 

alkalmazott klór vagy más fertőtlenítőszerek mennyisége. Ultrahangos kezelést jellemzően előkezelésként 

alkalmaznak az elfolyó szennyvizek tisztításakor, például kombinált eljárásokban a nagyméretű szilárd 

alkotórészek eltávolítására használt homokszűrők kiváltására. 

 

A kavitáció jelensége, a kavitációs eljárások technológiai háttere 

 

Ugyan a kavitáció jelenségének kutatása több mint száz évre tekint vissza, elméleti leírására való első, a 

fenomenológia szintjén próbálkozás pedig még a múlt század elején történt [1.]. Ennek ellenére az azóta eltelt 

idő sem volt elég egy egységes, a tapasztalt jelenségeket leíró, átfogó mikroszkopikus elmélet megalkotására 

(hasonlóan a klasszikus sokrészecskerendszerek elsőrendű fázisátalakulásaihoz). Az évszázad során 

felhalmozódott tudás azonban mégis közelebb vitt bennünket a jelenség jobb megértéséhez és sokrétű 

alkalmazásainak vált alapjává. 

A kavitáció során a folyadék belsejében kisebb üreg, buborék keletkezik, mely vagy gyorsan, pár mikro-vagy 

milliszekundum alatt bezárul (tranziens kavitáció), vagy a környezeti feltételektől függően akár hosszabb ideig, 



esetleg másodpercekig is képes fennmaradni. Ez utóbbi, stabil kavitációnak nevezett jelenség számunkra nem bír 

további jelentőséggel, ezért a tranziens, átmeneti kavitációval foglalkozunk. 

A tranziens kavitációs üreg esetén nincs idő a folyadék molekuláinak, vagy más, a folyadékban lévő 

részecskéknek gőz, vagy szilárd formában nagyobb mennyiségben bejutni a kavitációs buborék belsejébe, ezért a 

buborékot létrehozó feltételek megszűnése után az rendkívül gyorsan, néhány mikroszekundum alatt bezárul. Ez 

az összeomlás (implózió) általában a folyadékban található inhomogenitások következtében mintegy "spontán 

szimmetriasértés" mellett kis tűszerű nyalábbá alakulva megy végbe (1. ábra). A nyaláb sebessége a mérések 

szerint a normál állapotú vízben is kb. 100 m/s nagyságrendű [5.], ami hatalmas mechanikai nyírást 

eredményezve roncsolja el a környezetben található mikroszkopikus és makroszkopikus struktúrákat. A tranziens 

buborék gyors implóziójának másik eredménye a hőhatás, melynek során az összeomlás kis környezetében, 

néhány milliszekundum ideig akár több ezer Kelvin hőmérséklet is előállhat [1.]. Ezek a hatások a folyadékban 

szabadgyökök (például vízben hidroxilcsoportok) keletkezéséhez vezethetnek, melyek további kémiai reakciók 

során stabilizálják újra energiaállapotukat. Az így katalizált reakciókkal a szonokémia tudománya foglalkozik, 

hiszen a kavitációs buborékok keltésének egyik leggyakrabban alkalmazott módja az inkompresszibilis közeg 

hanggal, vagy ultrahanggal való besugárzása (akusztikus kavitáció) [6.]. Az iparban szintén gyakran alkalmazott 

típusa a hidrodinamikai kavitáció (nyomás hatására gerjesztett); további kevésbé ismert típusai az optikai 

kavitáció (nagy intenzitású fény hatására gerjesztett) és a részecske kavitáció (nagy energiájú részecskék 

bombázásával gerjesztett) [6.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. Összeomló kavitációs buborék [7.] 

 

A kavitációs buborékok összeomlásának egyik mechanikai oka a buborékok szférikus szimmetriájának 

megszűnése, mely jórészt a folyadékban jelen lévő inhomogenitásoknak, határfelületeknek köszönhető. Ilyen 

inhomogenitások lehetnek egy emulzió vagy szuszpenzió részecskéi, melyek irányából a folyadék a buborék 

méretcsökkenési szakaszában lassabban áramlik vissza a buborék középpontja felé. Ekkor a buborék két végének 

sebességkülönbsége miatt a szférikus szimmetria sérül és a gyorsabb vég folyadékrészecskéi behatolva a 

buborékba kis folyadéknyaláb (jet) formájában mintegy átdöfik a buborékot a lassabb vég (vagyis az 

inhomogenitás) irányába (2. ábra). 

 

 



2. ábra. Kavitációs buborék roncsolási iránya [8.] 

 

A buborékok ezen okból tehát elsősorban az inhomogenitások irányába "sülnek el" vagyis a nagy sebességű 

(például normál állapotú vízben 90-110 m/s) jet keltette mikroáramlások éppen ezen inhomogenitásokat fogják 

szétroncsolni. A jelenség közismert a szivattyútervezőktől a hajócsavar-konstruktőrökig viszonylag széles 

körben, hiszen nem megfelelő kialakítás esetén a kavitációs károk bemaródások formájában a legkeményebb 

fémötvözeteket is képesek tönkretenni. Azonban ez – a mérnöki gyakorlatban általában nem kívánt mechanikai 

hatás – például a mikroorganizmusok elroncsolására rendkívül hatékony. 

 

A kavitációs eljárás hatásfokának növelése 

 

A kavitáció jelenségét a kezelendő folyadéktest összetétele, hőmérséklete, az ultrahangos kezelés időtartama, 

a kezelés folytonossága (folytonos vagy szakaszos), a kezeléskor alkalmazott frekvencia és intenzitás, továbbá az 

ultrahangos kezeléshez csatolt más addicionális fertőtlenítő eljárás (például H2O2, NaClO, O3), katalizátor 

(például TiO2, CuO), UV sugárzás, elektrolízis, valamint az ultrahangreaktor felépítése befolyásolja [9., 10., 11., 

12.]. 

Az ultrahangos kezelés alkalmazása (önállóan vagy kombinált eljárásban) az oldatot alkotó szilárd 

összetevők dezaggregálása követeztében a szemcseméret csökkenését eredményezi [4.]. Ez a módszer egyik 

előnye, hiszen az eltömődés ("fouling") mértékének csökkentése nyomán nagyban hozzájárul a további csatolt, 

kis szemcseméret-tartományban alkalmazható membránszűrési műveletek hatékonyságának fokozásához. A 

módszer nagyméretű részecskék (>50µm) dezaggregálására már kis intenzitású ultrahang alkalmazásával is 

kiválóan alkalmas [4.]. Alacsony, valamint magas intenzitású ultrahangos kezelések esetében csekély különbség 

mutatkozik az átlagos szemcseméret-csökkenés tekintetében. Ez a megfigyelés kiemelt jelentőséggel bír, hiszen 

a kavitáció épp az alacsony frekvenciájú ultrahangos kezelés esetében nagyobb mechanikai hatásfokú: nagyobb 

átmérőjű buborékok képződnek, melyek összeomlása mikroszkopikus méretű, de rendkívül intenzív 

folyadékáramlást idéz elő. A nagy energiájú áramlás hatására mechanikai igénybevétel éri a szilárd részecskék 

felületét, mely sérülést okoz, megbontja azokat. 

A mikroorganizmusok kavitáció útján történő roncsolása több tényező függvénye: függ a koncentrációjuktól, 

a morfológiai jellegüktől, a sejtfalvastagságuktól [13.]. A mikroorganizmusok roncsolása a gázbuborékok 

robbanása következtében támadó nyomás, a sejten belül kialakuló nyírófeszültség, valamint szabadgyökök 

okozta kémiai oxidáció együttes eredménye [12.]. A mikroorganizmusok számának csökkentésére az alacsony 

frekvenciájú (20-35 kHz) ultrahangos kezelés bizonyul hatásosnak [11.,14.], hiszen ebben a 

frekvenciatartományban dominál a termikussal szemben a mechanikai hatás. Egyes esetekben a kezelés során 

megfigyelték, hogy a csíraszám a besugárzási dózis függvényében nem lineárisan csökken. A részleges 

csíraszám-növekedés a szilárd alkotórészekből és mikroorganizmusokból álló aggregátumok megbontásának, 

majd a csíraszámcsökkenés a mikroorganizmusok roncsolásának tulajdonítható [12.]. 
  



A fertőtlenítés mértékének fokozása céljából további fizikai vagy kémiai kiegészítő kezelést alkalmaznak. 

Ezek közül a hidrogén-peroxidos kezelés széleskörűen elterjedt. Hidrogén-peroxiddal kezelt kútvíz vizsgálata 

alapján kimutatható, hogy már igen kis mennyiségű (5 mg/l) hidrogén-peroxid adagolásával is jelentős 

hatásfokjavulást lehet elérni ultrahangos kavitáció alkalmazása esetén (nagyobb mennyiségű (150 mg/l) 

vegyszeradagolás esetén nem mutatkozik jelentős hatásfok-növekedés) [15.]. Szakirodalmi adatok alapján [15.] 

ultrahangos kavitáció alkalmazása nélkül adagolt 5 mg/l hidrogén-peroxid 15 perc kezelési időt követően közel 

10-20%-al, 60 perc kezelést követően közel 20-30%-al képes csökkenteni az összes coliform, fekális coliform, 

illetve fekális enterococcus csíraszámát. Ultrahangos kezelés (20,5 kHz) mellett adagolt 5 mg/l hidrogén-peroxid 

ugyanakkor jelentősebb csíraszámcsökkenést (65-90%) eredményez a nevezett törzsekre nézve már a 15. 

percben, majd a 60. percben azok teljes elroncsolását eredményezi a mintában. 

 

Ultrahangos kavitáció alkalmazása a termálvízkezelésben – a kutatás célja 

 

Termálvizek vizsgálatakor kulcsfontosságú paraméter a víz viszonylag magas hőmérséklete. A kezelt közeg 

hőmérsékletének növelésével a kavitáció intenzitásának növekedése mutatható ki [10]. Ennek oka elsősorban a 

víz viszkozitásának erős hőmérsékletfüggésével magyarázható a 278-293 K hőmérsékleti tartományban. A 

kavitáció jelenségének hőmérsékletfüggéséről termálvizekben rendkívül kevés megfigyelés született. Ez alapján 

iránymutatóak lehetnek a termálvízminták csíraszámváltozására irányuló vizsgálataink. Kísérleteink során 

célunk az elfolyó, terhelt termálvizek csíraszámcsökkentése vegyszeradagolással kombinált kavitációs eljárással, 

melynek során vizsgáljuk: a hőmérséklet, a hullámhossz-változtatás, a kavitációs kezelés időtartam-változtatás, 

valamint a kiegészítő vegyszeradagolás hatását a terhelt vizek mikrobiológiai összetételére. Hosszútávú céljaink 

között magas hőmérsékletű közegben történő kavitációs eljárással működő csíramentesítő prototípus-fejlesztés 

szerepel. Vizsgálatainkat laboratóriumi, majd félüzemi méretben tervezzük folytatni. Laboratóriumi 

körülmények között egy dunántúli gyógyfürdőből származó elfolyó termálvízminták kezelését kezdtük meg. A 

kavitációs reaktorban kezelt minták spektrofotométeres fényintenzitás-elemzését és zavarosságmérését végezzük 

el az összcsíraszám meghatározása mellett.  

Kísérleteink első szakaszában az ultrahangos kavitációnak önállóan, illetve a hidrogén-peroxiddal és UV 

sugárzással együtt kifejtett hatását tanulmányozzuk különböző kezelési dózisok és vegyszer-koncentrációk 

alkalmazása mellett. A hidrogén-peroxid alkalmazása fürdővizek csírátlanítására azért előnyős, mivel jobb 

tárolhatósága mellett munkavédelmi szempontból a klórgáznál jóval kisebb kockázattal jár. Széles körben 

elterjedt az UV sugárzás alkalmazása az ultrahangos rendszerben, melynek hatásfokát nagyban befolyásolják a 

nagyméretű szilárd alkotórészek, (i) melyek felületén szóródnak az UV sugarak, továbbá (ii) a szilárd 

alkotórészek aggregátumokat képezhetnek biológiai szennyezőkkel (pl. baktériumok), ezáltal gátat szabhatnak az 

UV sugárzás és a baktériumok közvetlen érintkezésének, így feltétlen szükséges az aggregátumok ultrahangos 

előkezelés során történő megbontása [13.]. 

Első eredményeink alapján – összhangban a szakirodalmi adatokkal [12.,15.] az ultrahangos kezelés (30 °C 

vízhőmérséklet, 40 kHz frekvencia, 90 perc kezelési idő) a baktériumtelepek számának csökkenését 

eredményezi, míg hidrogén-peroxid (5 mg/l) adagolása mellett a fertőtlenítő hatás nagyban fokozható. Különös 

figyelmet érdemel, hogy önállóan alkalmazott ultrahangos kezelés esetében a vízminta zavarosságának 

nagyságrendi növekedését tapasztaltuk (3. ábra), mely okának feltárására mikrobiológiai vizsgálatokat 

tervezünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. Termálvízminta zavarosságának növekedése (bal oldal: Erlenmeyer lombikban nyers víz; jobb oldal: 

kavitációs berendezésben kezelt víz) kavitációs kezelést követően 

 

Összefoglalva elmondható, hogy a kezdeti kísérletek alapján a kavitációs eljárás alkalmazásával a felhasznált 

fertőtlenítő vegyszer adagolása csökkenthető, a kavitáció optimális műveleti paramétereinek meghatározása 

további vizsgálatokat igényel. 
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