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Szennyezőanyagok a talajvizekben 

• A környezetbe kikerülő mesterséges vegyületek 

• Talajvíz→felszín alatti víz→vízbázisok 

• Jelentős részük perzisztens szennyező 

• Halogénezett szénhidrogének 

• Eltávolításuk:  

- Talajlevegőztetés 

- Irányított biodegradáció 

- Kémiai oxidáció 

  (klór, ózon, UV, ferrát) 
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Ferrát (FeO4
2-) 

• Mesterséges vegyület, Fe(VI)-t tartalmaz 

• Ferrát-sók: nátrium-ferrát (Na2FeO4) és kálium-

ferrát (K2FeO4) 

• Erős és multifunkcionális oxidálószer és mellette 

koagulálószer (Fe(III)) 

• Környezetbarát 

• Nagy redoxipotenciál 
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Ferrát előállítása és stabilitása 

Ferrát előállítása: 

• Száraz oxidáció  

• Elektrokémiai eljárás 

• Nedves oxidáció  
– Nátrium-ferrát előállítása 

 

Ferrát stabilitása: 

• Lúgos közegben a legstabilabb, savas közegben 

maximális a redoxipotenciálja 

• Mélyhűtőben eltartható 

• Foszfát pufferben alkalmaztam 
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Ferrát alkalmazása 

 

• Kevesebb halogénezett szerves vegyület 

keletkezik, mint klórozásnál 

• Szervetlen szennyezők eltávolítása: 

cianid, fémionok és ammónia   

• Szerves vegyületek eltávolítása: alifások 

és aromások  

• Hatékony fertőtlenítőszer 
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Célkitűzés:  
      Munkám során az egyik leggyakoribb szerves 

talajszennyező, a TCE eltávolítását tűztem ki 
célul különféle típusú vizekből 

 

• 1. Nagytisztaságú, ioncserélt víz: Pur1te Still Plus 
típusú készülékkel előállított 

• 2. Modell talajoldat:   
– talajmintavétel  

– átlagminta készítése  

– áztatás (1 kg talaj,1 liter víz, 1 nap)  

– centrifugálás (Jouan CR 4 22, 5000 RPM, 30 perc)  
– szűrés (0,45 μm Millipore üvegszűrő) 

• 3. Halogénezett szénhidrogénekkel szennyezett 
talajvíz 

– szűrés (0,45 μm Millipore üvegszűrő) 
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Triklór-etilén (TCE) 

 

• Mesterséges vegyület 

• Az egyik leggyakoribb illékony szerves 

szennyező a talajvizekben 

• Lefelé vándorol a talajvizekben 

• Természetes biodegradációja lassú folyamat 

• A TCE és bomlástermékei toxikusak és 

potenciális karcinogének 
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TCE meghatározása 

• Párhuzamosan folyó kutatásban kidolgozott 

meghatározási módszer 

• Nagyobb mintatérfogatra és zárt rendszerre volt 

szükség:  szeptummal lezárt mikrokozmosz, 

     8:3  folyadék-gőztér arány 

• Hewlett Packard 5890 gázkromatográfiás készülék 

elektronbefogásos detektálással (GC-ECD) 

• HP-1 Agilent oszlop 

• „Headspace” injektálás, injektálási mennyiség: 200 μl 
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GC-ECD módszer 
• Injektor hőmérséklet: 250°C 

• Detektor hőmérséklet: 300°C 

• Split arány: 20:1 

• Hőmérséklet program: izoterm program, 60°C 6 percig 

HP 5890 GC-ECD 
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Kiegészítő vizsgálatok 
 

• IC (Inoroganic Carbon) – szervetlen széntartalom 

• TC (Total Carbon) – összes széntartalom 

• TOC (Total Organic Carbon) – teljes szerves szén tartalom 

• TN (Total Nitrogen) – összes nitrogéntartalom 

 
  Talajoldat Talajvíz 

  
átlag 
(mg/L) 

szórás 
(mg/L) 

átlag 
(mg/L) 

szórás 
(mg/L) 

IC (mg/L) 19,7 0,3 91,7 1,0 

TC (mg/L) 40,8 0,6 119,5 0,4 

TOC (mg/L) 21,1 0,8 27,8 1,1 

TN (mg/L) 2,1 0,1 4,5 0,1 

  Talajoldat Talajvíz 

Fajlagos vezetőképesség  

(μS/cm) 700 1034 

pH 8,41 8,16 
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Ferráttal történő mintakezelés 

• 8:3 folyadék-gőztér arány, szeptummal 

lezárt mikrokozmoszok 

• Végig zárt rendszerben dolgoztam 

• Ferrát hozzáadása, majd 30 percig 

keverés 

• Kénsavval 7-8 pH-ra állítottam 

• 60 perc állás szobahőmérsékleten 

• Injektálás 
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TCE eltávolítása nagytisztaságú 

vízből 
TCE eltávolítása nagytisztaságú vízből
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80 ppb TCE tartalmú kiindulási oldat 

7 ppm ferrát  →  48% eltávolítás 

28 ppm ferrát  →  72 %  eltávolítás 
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TCE eltávolítása modell 

talajoldatból I. 

80 ppb TCE tartalmú kiindulási talajoldat kromatogramja 

TCE 

Állandó szennyezés 



14 

TCE eltávolítása modell 

talajoldatból II. 

56 ppm ferráttal kezelt modell talajoldat kromatogramja 

 

56 ppm ferrát → 35% TCE eltávolítás 

 

 

TCE 

Állandó szennyezés 

Oxidációs melléktermékek 
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TCE eltávolítása talajvízből I. 

Kiindulási talajvíz minta kromatogramja 

TCE 

Állandó szennyezés 

Azonosítatlan 

halogén tartalmú 

vegyületek 
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TCE eltávolítása talajvízből II. 

7 ppm ferráttal kezelt talajvíz kromatogramja 

 

7 ppm ferrát → 42% TCE eltávolítás 

TCE 

Állandó szennyezés 

Azonosítatlan 

halogén tartalmú 

vegyületek 
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Összefoglalás  
 

• TCE eltávolítása ferrát alkalmazásával különböző víztípusokból: 

     Nagytisztaságú víz →  72 % 

     Modell talajoldat →  35 % 

     Talajvíz →  42 % 

• A ferrát alkalmas a TCE  vizes közegből történő eltávolítására 

• A TCE eltávolításának mértékét befolyásolja az oldatok összetétele  

     (mátrixhatás) 

• A ferrát nem csak szelektíven a TCE-vel reagál, hanem egyéb szennyezőkkel 

is ami a TCE eltávolításának hatásfokát csökkenti 

• További vizsgálatok szükségesek: oxidációs melléktermékek azonosítása 

(GC-MS), komplexebb mátrixú talajvizek TCE tartalmának eltávolítása 
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80 ppb TCE tartalmú 

kiindulási talajoldat 

kromatogramja 

Kiindulási talajvíz 

minta 

kromatogramja 


