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PhD munkám célja különböző minőségű ipari szennyvizek újra használatát lehetővé tevő, 

oxidáción alapuló víztechnológiai műveletek kidolgozása. A téma aktualitását alátámasztja, 

hogy napjainkban egyre nagyobb szükség van olyan környezetbarát technológiák 

alkalmazására, amelyek az ipari vízhasználat során a környezetszennyezést és egyúttal a 

természetes erőforrások – vízbázisok - igénybevételét mérséklik. Számos iparvállalat termelés 

bővítésének gátja a vízkivételi korlátozás, ezért szükségessé vált az ipari szennyvizek 

tisztítása és újbóli felhasználása. Az ipari vizek kezelésére kialakított, jelenleg működtetett 

tisztítás-technológiai műveletsor kiegészítve a ferrát-eljárással sok esetben az egyébként nem 

könnyen teljesíthető minőségi előírásoknak már megfelelő vizet eredményez, ill. esetenként 

további műveleti lépést is beiktatva az így kezelt vizek újra-használatát is lehetővé teszi.  

Doktori munkám első évében elvégeztem a ferrát gyártásával illetve a különböző ferrát 

kezelési technológiákkal foglalkozó szakirodalmi cikkek áttekintését. A ferrát a jelenleg 

ismert leghatékonyabb, mégis környezetbarát oxidáló- (perzisztens vegyületek lebontását 

elősegítő), és egyben fertőtlenítőszer, melynek ható komponense a Fe(VI). Ez a vegyület 

multifunkcionális, többféle szennyezőanyag koncentráció csökkentésére alkalmas, ivóvíz és 

szennyvíz kezelésére egyaránt alkalmazzák. Oxidáló képessége révén sok szerves és 

szervetlen szennyező eliminálására, fertőtlenítő képessége révén pedig különböző 

fertőzőképes biológiai ágensek eltávolítására is alkalmas. Használata során a ferrát 

redukálódik (nem toxikus Fe(III)hidroxid vagy ferri-oxid keletkezik) miközben az oxidáció 

mellett, a keletkező termékek révén csapadékképző (pl. foszfátmentesítés), lebegő anyagokat 

eltávolító koagulációs és flokkulációs folyamatok is lejátszódnak. Mivel a ferrát e többlépcsős 

derítési művelet megvalósítására önmagában is képes, ezért világszerte terjed az alkalmazása.  

Számos tudományos cikk jelent már meg a ferrátról, szennyezőanyag-eltávolító 

hatékonyságáról, hatásmechanizmusának tudományos háttere azonban még a valós, 

bonyolultabb összetételű mátrixok, így pl. ipari szennyvizek esetén nem kellően ismert. A 

ferrát-technológia eddigiekben feltárt sajátságai alapján a nehézségek a gyakorlatban való 

használatkor a ferrát instabilitásából, a helyszínen történő előállítás és adagolás 
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körülményeinek megválasztásából adódnak. Ezek mellett az ipari víztípusok nagyon összetett 

tulajdonságú szennyezőanyag tartalma, a szerves és szervetlen komponensek változó arányai, 

mind a modellrendszerben történő paraméter-optimált technológiai megvalósítást, mind a 

rendszerek működtetésekor a folyamatok követésére alkalmas analitikai vizsgálati módszerek 

részletes kidolgozását igénylik. 

Kutatásaim első évében elsajátítottam a ferrát nedves oxidációval történő előállítását. 

Kísérleteim során nátrium-azid modellvegyületek és ezt az anyagot tartalmazó komplex 

mátrixú szennyvizek oxidatív eljáráson alapuló kezelését végeztem el a már ismertetett 

ferreát-eljárás és egy ózonizációs technológia segítségével. Az oxidatív kezelések előtt 

kidolgoztam egy nátrium-aizd meghatározására alkalmas spektrofotometriás módszert. Ezt 

követően optimáltam a kísérleti körülményeket, majd különböző mintaoldat, ferrát és ózon 

koncentrációk alkalmazásával valósítottam meg az oxidatív kezelési eljárásokat. Kísérleti 

eredményeim alapján magállapítottam, hogy a ferrát-eljárással 45%-os, az ózonizációs 

technológia segítségével 90%-os nátrium-azid eltávolítást értem el. 

Doktori munkám során további céljaim, különböző kémiai minőségű modellvegyületek és 

komplex mátrixú szennyvizek oxidatív kezelése, valamint eltérő összetételű ipari hulladékok - 

primer kommunális szennyvíztelep iszap és vegyes élelmiszerhulladék - biokémiai 

lebontásának vizsgálata enzimadagolás segítségével. 

 

Konferencia részvételek az első éves PhD munkám során: 

 

 Dobosy Péter: Biofilm kolonizáció vizsgálata műszál alapú hordozókon, Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2013 (3. 

helyezés) 

 

 Dobosy Péter – Jurecska Laura –  Barkács Katalin – Fenyvesi Éva – Andersen Endre – 

Záray Gyula: Módszerfejlesztés ciklodextrinnel módosított speciális hordozók 

hatóanyag tartalmának meghatározására, Első Környezetkémiai Szimpózium, 

Mátraháza, 2012  

 

 Jurecska Laura – Barkács Katalin – Dobosy Péter – Lőcsei Róbert – Törő Balázs – 

Kovács Róbert – Záray Gyula: Mesterséges hordozók vizsgálata félüzemi élőgépes 

szennyvíztisztító rendszerben, Első Környezetkémai Szimpózium, Mátraháza, 2012 

 

 Dobosy Péter – Jurecska Laura – Barkács Katalin – Fenyvesi Éva – Andersen Endre – 

Záray Gyula: Vizek mikro-szennyezőinek eltávolítására kifejlesztett nanoszűrők 

szorpcióképes ciklodextrin tartalmának vizsgálata, Környezettudományi Doktori 

Iskolák Konferenciája, Budapest, 2012 

 



 3 

Publikációk az első éves PhD munkám során: 

 

 Laura Jurecska – Katalin Barkács – Péter Dobosy – Éva Fenyvesi – Endre Andersen – 

Gyula Záray: Removing micro-pollutants from wastewater applying cyclodextrin 

based nanofilters, IWA 4th Eastern European Young and Senior Water Professionals 

Conference, St. Petersburg, Russia, 2012 

 

 Dobosy Péter – Jurecska Laura – Barkács Katalin – Fenyvesi Éva – Andersen Endre – 

Záray Gyula: Vizek mikro-szennyezőinek eltávolítására kifejlesztett nanoszűrők 

szorpcióképes ciklodextrin tartalmának vizsgálata, Környezettudományi Doktori 

Iskolák Konferenciája konferenciakiadvány, Budapest, 2012, ISBN 978-963-284-242-

4, 192.-202. 

 

Kutatási jelentések az első éves PhD munkám során: 

 

 Barkács Katalin - Jurecska Laura - Dobosy Péter - Záray Gyula: Szintetikus alapú, 

nagy fajlagos felületű biofilm-hordozók baktérium kolonizációjának vizsgálata 

félüzemi kísérleti rendszerben (ELTE, 2012) 


