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Halogéntartalmú szerves vegyületek

Növényvédő szerek (peszticidek)

 Poliklórozott-bifenilek (PCB-k)

 Vegytisztító anyagok (zsíroldó szerek)



Növényvédő szerek

1; http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/pesticide-jj-001.jpg

dieldrin

4; http://www.chem.unep.ch/pops/alts02.html

DDT

3;  http://www.tc.umn.edu/~allch001/1815/pestcide/sim/ddt.jpg

2; http://www.learner.org/courses/envsci/unit/text.php?unit=7&secNum=5
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PCB-k

Vegytisztító anyagok (zsíroldó szerek)

1; http://www.infoplan.hu/gfx/pub/kolozsvar_elemei/kep002n.jpg

(1)

2; http://www.envirotools.hu/images/dexsil/DEXSIL_transformer_oil.jpg

3; http://www.bufearu.hu/images/termekek_02.gif

(2)

(3)

tetraklór-etilén triklór-etilén 



Szennyvíztisztítás

Fogalma: a keletkező szennyvíz szennyezőanyagainak olyan 

mértékű eltávolítása, illetve minőségi átalakítása, melynek 

során a tisztított víz a természetes befogadókba kerülve ott ne 

okozzon károsodást 



Szennyvíztisztítás – Első fokozat

Szennyvízrács

Homokfogó

Ülepítő 
Hosszanti átfolyású

Sugár irányú átfolyású



Szennyvíztisztítás – Második fokozat

Csepegtető testes eljárás

Eleveniszapos eljárás



Szennyvíztisztítás – Harmadik fokozat



Adszorpció

Adszorpció alatt a folyadék-szilárd fázis érintkezésének  

azon műveletét értjük, melynek során a szilárd anyag 

felületén (ez esetben aktív szénen) folyadékok 

komponenseit lehet megkötni .

http://www.waterprofessionals.com/wastewater/activated_carbon_filters.html



A. Porlasztott (d < 0,18 mm)

B. Granulált (d > 0,18 mm)

C. Pelletizált (0,8mm < d < 4mm)

Kémiailag aktivált

Gőzzel aktivált

Az aktív szenek típusai:

AB

C

http://www.silcarbon.eu/activated_carbon.php



Ozonizálás

Ózon megsemmisítés

szennyvíz

Ozonizáló medenceÓzon előállítás

Oxigén előállítás

Oxigén tárolás

Levegő/ oxigén kezelés

recirkuláció

Az ozonizálás folyamatának sematikus ábrája

távozó gáz



Nanotechnológia

2; http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/agallery/agallery.html 

Nanotechnológia alatt a 100 nm alatti mérettartományban 

működő technológiákat értjük. 

1; http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/07c_Nanoszal_bioszenzor/index.htm 
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(2)



Összefoglalás

 Halogéntartalmú szerves vegyületek

 Szennyvíztisztítás

A halogéntartalmú szerves vegyületek 

eltávolítási lehetőségei

Adszorpció Ozonizálás Nanotechnológia
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