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A talaj telítettségi zónái 

Telítetlen zóna: folyadék, gáz, szilárd 
Telített zóna: folyadék, szilárd 



- Beszivárgás 

- Telítetlen zóna: gravitációs erő, kapilláris erők (adhézió, 
kohézió) 

- Kapilláris öv: Talajvíz fölött helyezkedik el, kapilláris erők 

emelik fel a vizet.  

- Telített zóna: gravitáció és nyomás vezérelte áramlás 

 

Vízmozgás a talajban 



DNAPL szennyezés 



DNAPL vegyületek 

Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) 

- Égési végtermék. 
- aeroszolhoz kötődés. 
- Pl.: Naftalin, Antracén, Pirén  
 

Poliklórozott bifenilek (PCB)  

- Felhasználásuk - 70-es évektől betiltották, de még jelen van.  
- PCB vegyületek könnyen kötődnek a talajban lévő szerves 
részekhez.  



A PCE 

Perklóretilén (Cl2C=CCl2) – Halogénezett szénhidrogén 

- Szintetizálás: 1821 – Michael Faraday  
- Színtelen, édeskés szagú folyadék, vízben gyakorlatilag nem 
oldódik. 
- Felhasználás. 

- Egészségügyi hatások. 

 
 
 



Kárelhárítási eljárások 

- Kárelhárítás célja 

- in-situ, ex-situ 

- Átlevegőztetés: levegő bejuttatása és a szennyező anyag 

kitermelése kutak segítségével.  

- Termikus eljárás: magas hőmérsékleten oxidáció. Meleg levegő, 

forró víz.  

- Talajmosás. A talajvizet a szennyeződés helyén kitermelik, 

megtisztítják, majd a szennyezett terület határán visszatöltik.  
 



Talajmosás 



Mikrobiológiai kárelhárítás 

- Baktériumok és egyéb mikroorganizmusok bevonása. 

- Ex-situ, In-situ. 

- Természetes gyengülés felgyorsítása.  

- Mikroorganizmusok enzimeket termelnek – ártalmatlanabb 

anyagok keletkeznek.  



Bioremediáció 

- Mikrobiológiai kárelhárítási eljárás.  
- Környezeti feltételek: Ph, T, sótartalom 
- Tápanyagok: Makróelemek, Mikroelemek 
- A szükséges anyagok bejuttatása. 
 
Hátrányok: 
Nehézfémek és radioaktív anyagok esetén nem alkalmazható. 
Szennyező anyag koncentráció negatív hatása.  
 

Előny: 
Környezetkímélő megoldás, in-situ esetén nagyobb területbolygatás nélkül 
végezhető az eljárás.  



Bioremediáció 



PCE bioremediációja 

- Anaerob lebontás. 
- A PCE lebontásában a klór atomok hidrogén atomokra cserélődnek. 
- A lebontására több baktérium is képes anaerob módon: 

Desulfitobacterium    TCE, DCE   
Desulfitobacterium dehalogenans  TCE   
Dehalobacter restrictus   DCE   
Sporomusa ovata    TCE   
Acetobacterium woodii   TCE   
Methanosarcina    TCE   
Methanosarcina mazei   TCE   
Methanobacterium thermoautotrophicum  TCE 
Pantoea agglomerans   DCE   
Dehalococcoides ethenogenes  VC, Etén   
 

Azonban ez még nem elég, a DCE-t, TCE-t, és VC-t is le kell bontani. 



PCE bioremediációja 

A PCE leányelemeinek aerob lebontására képes baktérium: Dehalococcoides 
ethenogenes  és különböző törzsei. 
 

195  VC, Etén   
BAV1  Etén   
FL2  VC, Etén   
GT  Etén   
VS  Etén   
  
 A baktériumok földrajzi elhelyezkedésük befolyásolhatja a hatékonyságot. 

Lehetőség van különféle baktériumok bevitelére. 



Köszönöm a figyelmet! 


