
Halogénezett szerves vegyületek lebontása termikus plazmában 

 

Doktori kutatásaim kezdetén olyan vegyületek vizsgálata mellett döntöttünk, amelyek 

valamilyen módon környezetkárosító hatásúak, és szerkezetük egymástól jelentősen eltér. 

Tekintetbe véve a termikus plazmák magas üzemeltetési költségeit, olyan modellvegyületeket 

választottunk ki, amelyek hagyományos égetéses vagy pirolízis alapú technológiák 

segítségével nem bonthatóak le kielégítően. Számos esetben számol be arról a szakirodalom, 

hogy termikus kezelés során olyan stabil végtermékek, például dioxinok, keletkeznek, 

amelyek az egészségre és a környezetre ártalmasak, sokszor a kiindulási anyagoknál is 

jobban. 

A plazma előállításához egy rádiófrekvenciás elven működő Tekna PL 35-ös plazmaégőt 

használtunk. A plazmaoszlopot optikai emissziós spektrométerrel elemeztük a különböző 

plazmahőmérsékletek kiszámításához és a jelen lévő kis molekulák és gyökök azonosításához. 

A véggázt acetonos-szárazjeges csapdában, toluolban fogtuk fel, majd gázkromatográfia-

tömegspektrometriával (GC-MS) elemeztük. A keletkezett korom felületén adszorbeálódott 

vegyületeket pirolízis GC-MS-sel elemeztük. Vizsgáltuk a plazma teljesítményének, a 

lebontandó anyag adagolási sebességének hatását neutrális és oxidatív atmoszférában a 

lebontás körülményeinek minél jobb optimalizációja érdekében. 

A monoklórbenzolt a halogénezett gyűrűs vegyületek modelljeként választottuk ki. 

Leginkább szigetelőanyagként, hőcserélőként és oldószerként használták, de a trópusokon 

rovarirtóként is bevetették. Intermedierként fordult elő fenol és DDT szintéziseiben. 

Városokban és ipari telepeken még betiltása után is mérhető koncentrációban mutatható ki. 

Negatív hatással van a vízi élőlények növekedési, fejlődési és szaporodási képességeire, 

valamint lipofil tulajdonsága miatt felhalmozódik a táplálékláncban. Égetése során keletkező 

véggázból 114 féle, főleg klórozott fenol, furán és PAH származékokat sikerült kimutatni a 

szakirodalom szerint. Kísérleteinkkel megmutattuk, hogy termikus plazmában történő 

lebontás során PAH vegyületek, azok monoklórozott származékai, valamint 

poliklórozbenzolok keletkeznek. Oxigén jelenlétében az előbbi csoport koncentrációja 

drasztikusan lecsökken, de az utóbbié csekély mértékben megemelkedik. Oxigén tartalmú 

molekulákat, például dioxinokat, nem sikerült detektálnunk. 

A poli(vinil-klorid) a világ harmadik leggyakrabban használt szintetikus polimere. Előnyös 

fizikai tulajdonságai miatt előszeretettel alkalmazzák nyílászárókban és csövekben, de 

adalékanyagokkal rugalmasabbá tehető. Inert tulajdonsága miatt nem bomlik el a 

természetben, ezért mennyisége a Földön folyamatosan növekszik. Fizikailag aprózódva 

olyan szemcseméretet érhet el, amely víziállatok számára felvehető. Mivel azok nem tudják 

megemészteni, felhalmozódik az emésztőrendszerükben és ez pusztulásukat okozhatja. 

Lebontásának vizsgálata emiatt is indokolt. Pirolízis hatására sósav és toluol kilépése mellett 

benzol képződik belőle, ez indokolja lebontásának vizsgálatát termikus plazmában. A 

telítetlen gyűrűk kialakulásának visszaszorítása érdekében hidrogén hozzáadásának hatását is 

megvizsgáltuk. A kísérletek lezajlottak, jelenleg a termélek elemzése zajlik. 
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