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PhD munkám célja különböző minőségű víztípusok újra használatát lehetővé tevő, 

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. 

Doktori munkám első évében nyers kommunális szennyvíz szerves szennyezőinek lebontását 

vizsgáltam enzimatikus módszerek segítségével, valamint elvégeztem a ferrát gyártásával 

illetve a különböző ferrát kezelési technológiákkal foglalkozó szakirodalmi cikkek 

áttekintését. A ferrát a jelenleg ismert leghatékonyabb, mégis környezetbarát oxidáló- és 

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

többféle szennyezőanyag koncentráció csökkentésére alkalmas. Oxidáló képessége révén sok 

szerves és szervetlen szennyező eliminálására, fertőtlenítő képessége révén pedig különböző 

fertőzőképes biológiai ágensek eltávolítására is képes. 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. Kísérleteim folyamán azid tartalmú 

vizek kezelését valósítottam meg különböző ferrát koncentrációk alkalmazásával. 

Másodéves munkám során az egyik leggyakoribb talajszennyező a triklór-etilén (TCE) 

eltávolítását tűztem ki célul ferrát technológiával különböző víztípusokból. A TCE a víznél 

nagyobb sűrűségű (1,43 g/cm
3
), rendkívül illékony, vízben korlátozottan oldódó (20°C-on 

1000 mg/L) klórtartalmú szénhidrogén származék. Korábban rendkívül sokféle célra 

alkalmazták pl. extraháló-, fertőtlenítő- és altató- szerként, sőt még kávé koffeinmentesítésére 

is. 1977-ben káros hatását felismerve élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazását azonban 

betiltották és manapság általában csak száraz vegytisztításra és gépek zsírtalanítására 

használják. A TCE egészségügyi szempontból rendkívül káros vegyület, mivel potenciális 

karcinogén és neurotoxikus hatása van. Apoláris jellegéből adódóan lipidekben jól oldódik, 

így felhalmozódhat az emberi zsírszövetben. 



A TCE különböző víztípusokból történő eltávolítására sokféle eljárást fejlesztettek ki. Ilyen 

típusú például a talaj levegőztetése, az irányított biodegradáció, valamint kémiai eljárások pl. 

nanovassal végzett redukció vagy ózon illetve ferrát segítségével különböző oxidációs 

módszerek alkalmazása. 

Kísérleteim során TCE-vel adagolt nagytisztaságú ionmentes vizet és modell talajoldatot, 

valamint klórozott szénhidrogén tartalmú környezeti talajvízmintát vizsgáltam. Célom volt, 

egy olyan eljárás kidolgozása, mely hatékonyan képes a TCE eltávolítására különböző 

mátrixú vizes közegekből. A TCE koncentráció nyomon követésére egy GC-ECD módszert 

optimáltam, a minták gőzteréből történő „headspace” injektálást alkalmazva (alkalmazott GC-

ECD program: izoterm 60°C 6 percig, TCE retenciós idő: 4,6-4,8 perc). A TCE tartalmú 

modell talajoldat és környezeti talajvízminta esetében több kiegészítő vizsgálatot tettem a 

ferráttal való mintakezelés előtt (összes szerves szén- és nitrogén tartalom, pH, fajlagos 

elektromos vezetőképesség meghatározása). 

7 ppm ferrát koncentráció alkalmazását követően megállapítottam, hogy a TCE tartalmú 

nagytisztaságú víznél 48 %, míg a modell talajoldat és a környezeti talajvízminta esetében 

rendre 5% illetve 42% szennyezőanyag eltávolítást sikerült elérni, mely különbség a modell 

talajoldat és a környezeti talajvíz minta nagyobb összes szerves anyag tartalmával 

magyarázható. Mivel a modell talajoldat és a talajvíz több szerves összetevőt is tartalmazott a 

TCE-n kívül, így a ferrát az oxidációs hatását nem szelektíven csak a TCE-re fejtette ki, 

hanem a mintákban található egyéb szerves komponensekre is. Méréseim során továbbá 

kimutattam, hogy a modell talajoldat és a talajvíz esetében is a ferráttal történt oxidáció 

hatására, különböző halogén tartalmú metabolitok keletkeztek, mely melléktermékek 

azonosítására egy napjainkban indult kutatás során szeretnék információt nyerni GC-MS 

valamint GC-FID analitikai módszerek segítségével. 
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