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A téma fontossága 

 A kőolaj a világ energiaszükségletének egyharmadát fedezi, 

jelentős mennyiségű felhasználás 

 Szállítás, balesetekből származó szivárgások és kiömlések 

   környezetszennyezés  

pl. az Exxon Valdez tankerhajó esete 1989-ben 

 Lehetséges megoldás: kármentesítés mikrobiológiai 

technológiákkal 



 
A kőolaj komponensei, mikrobiológiai bontási 

folyamataik  

 

 

 

 

Alifás szénhidrogének: 

 alkánok, alkének, alkinek, izo - és ciklovegyületek 

 C5-C40 szénatomszámú, alifás vegyületek:TPH (total petroleum 

hydrocarbons) 

 Illékony vagy folyékony vegyületek 

 Bontásuk:  

 - Alkánok: monoterminális, diterminális, szubterminális oxidáció 

 - Izo-alkánok, cikloalkánok: elágazások lehasadása, gyűrűk felnyílása 

Mindegyik folyamatot béta-oxidáció követ. 

 

Hosszú láncú szénhidrogének nehezebben bonthatók    biotenzidek 



 
A kőolaj komponensei, mikrobiológiai bontási 

folyamataik  

 

 

 

 

Aromás szénhidrogének:  

 egy benzolgyűrű+alkilcsoport(ok) 

- BTEX - illékonyak 

- LAB – hosszú oldallánc  

 Bontásuk: 

Aerob: Aromás szénhidrogén  diol  orto-dihidroxi-benzol (katekol) 

     gyűrű szétesése, mineralizáció 

Anaerob: szubsztituensek lehasadása - gyűrű kapcsolódása Ko-A-hoz – 

benzoil-KoA – redukció, hidrolízis, további degradáció  

Vízben könnyebben oldódnak, lebonthatóságuk mértéke a szubsztituensek 

számával nő  

 



 
A kőolaj komponensei, mikrobiológiai bontási 

folyamataik  

 

 

 

 

Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH): 

 Elsődleges forrásai: szerves vegyületek tökéletlen égése - fűtés, 

közlekedés, széngázosítás 

 Kettő vagy több aromás gyűrű+alkilcsoportok 

 Kristályos, folyékony vagy illékony (pl. naftalin – VOC) 

 Bontásuk: az egyes gyűrűk az aromás vegyületekkel analóg módon 

bomlanak 

 Hidrofóbok, szerves oldószereken könnyebben oldódnak 

 Növekvő molekulatömeg - csökkenő oldhatóság - szorpciós képesség nő 

     feldúsulás 

 Kometabolikus bontás – fehér rothasztógombák 

 



A kőolaj-komponensek egészségügyi  

és környezeti hatása 

 

Alifás vegyületek 

Egészségügyi hatás: 

 Illékony vegyületek narkotikus hatása, belégzéssel akut mérgezés 

 Folyékony vegyületek: könnyen bejutnak a szervezetbe a bőrön keresztül 

 Hosszabb kitettség: vérképzési rendellenesség, fejfájás, szem- és 

tüdőirritáció; bőr krónikus expozíciója     máj-, lép-, veseelváltozás 

Környezeti hatás: 

 Vizek ízének, szagának lerontása 

 Általában 1 mg/l-től akut toxikus hatás 

 Tokfélék: 200-1000 mg/l nyersolajtól pusztulás 

          50 mg/l – növekedés lassulása 

 

 



A kőolaj-komponensek egészségügyi  

és környezeti hatása 

 

Aromás vegyületek 

 Vízben jól oldódnak        talajvíz fő szennyezői 

 Illékonyak  veszélyes légszennyező anyagok (hazardous air pollutants - 

HAPs) – rák, légúti irritáció, központi idegrendszer károsodása 

 

Policiklusos aromás szénhidrogének 

 Toxikus, mutagén, rákkeltő 

 Kis vízoldhatóság, talajrészecskékhez kötődés  perzisztencia  

 

 

 



A kőolaj-szennyezés mozgása a talajban 

 A kőolaj az LNAPL (Light Non-Aqueous Phase Liquid) 

vegyületek közé tartozik 

Mozgása a talajban: 

 Telítetlen zóna: gravitációs+kapilláris erők     

függőleges migráció lefelé 

 Kapilláris erők miatt visszamaradó  

 LNAPL-cseppek    

  Talajvíztükör: laterális migráció  

 a talajvízszint mentén, oldódás 



Bioremediáció 

 Természetes biológiai aktivitás kihasználása  

 Előnyök 

- legtöbbször  ártalmatlan végtermék (víz, CO2,biomassza)  

- gazdaságos, környezetbarát 

- Szénhidrogénnel szennyezett területek ártalmatlanítására is 

alkalmas 

 Hátrányok: 

- a végtermék néha mérgezőbb a kiindulási anyagnál 

- Időigényes 

- Bontáshoz optimális környezeti feltételek megteremtése 

szükséges 

 

  



Mikrobiológiai kármentesítési  

eljárások kőolaj-szennyezés esetén 

 Bioaugmentáció – baktérium-oltóanyag 

juttatása a szennyezett közegbe 

 Biostimuláció – tápanyag- és oxigénadagolás 

 Természetes szennyezőanyag csökkenés – 

nincs emberi beavatkozás; folyamatos 

monitorozás 

 Intenzifikált bioremediáció – vizes oldat 

keringtetése a talajban   



Mikrobiológiai kármentesítési  

eljárások kőolaj-szennyezés esetén 

 In situ eljárások – telítetlen zóna 

- Bioventilláció – talajlevegő elszívás /levegő-injektálás  

 

 

 

 

 

 

 

- In situ talajműveléses kezelés – felszíni szántás 

       



Mikrobiológiai kármentesítési  

eljárások kőolaj-szennyezés esetén 

 In situ eljárások – telített zóna 

- Levegő bekeverés (biosparging) – légköri levegő 

befúvása     in situ sztrippelés+lebontás 

 



 

Mikrobiológiai kármentesítési  

eljárások kőolaj-szennyezés esetén 

 

 Ex situ eljárások 

- Ex situ agrotechnikai kezelés – forgatás, szántás 

- Bioágyas eljárás-regeneráló bioágy és dinamikus 

bioágy 

  

 

 

                   

 



Mikrobiológiai kármentesítési  

eljárások kőolaj-szennyezés esetén 

- Komposztálás – szerves anyagok nagy aránya, 
hőmérsékletnövekedés 

 

 

 

 

 

 

- Bioreaktor – szennyezett víz tisztítása - szuszpendált és 
közvetítő rendszer 

- Iszapfázisú biológiai kezelés – zagyképzés és folyamatos 
keverés 

 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 


