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Téma fontossága 

 Napjainkban a talaj és a talajvíz 

szennyezése igen gyakori problémának 

számít  

 Az Egyesült Államokban az 1970-es évektől 

alkalmaznak kármentesítő technológiákat 

 Hazánkban 1990-es évek eleje óta terjedt 

el. 

 



Klórozott szénhidrogének bemutatása 

Vegyület képlet egyéb neve felhasználás 

triklóretén 

  
C2HCl3 triklóretilén 

vegytisztítás, 

zsírtalanítás, 

fagyáspont 

csökkentő 

klóretén C2H3Cl vinil-klorid 

PVC gyártás, 

hűtőfolyadék, 

oldószer 

triklórmetán CHCl3 kloroform 

oldószer 

gőzeit altatásra 

használták 

1,1-diklóretén C2H2Cl2 diklóretilén 
vinilklorid 

alapanyaga 

tetraklórmetán CCl4 széntetraklorid 

tűzoltás, 

hűtőanyag, 

oldószer 

tetraklóretilén C2Cl4 perklóretilén 
féregirtó, 

vegytisztítás 

diklórmetán CH2Cl2 metilénklorid 

oldószer, festék 

oldószer, 

koffein 

kivonása 

 

• A klórozott szénhidrogének a szén váz 

legkülönbözőbb helyein klór 

szubsztituenseket tartalmaznak 

• 20. század első felében széleskörűen 

alkalmazott vegyületek voltak 

 

 

Előnyös tulajdonságaik az ipar számára: 

          - nagy párolgási sebesség 

          - általában nem gyúlékonyak 

          - gyorsan és jól oldják a szerves     

 anyagok széles skáláját 

Tömeges felhasználásnál 

az előny hátránnyá válik! 



Talaj és felszín alatti vizek szennyezése 
 

A klórozott szénhidrogének a DNAPL (Dense non-aqueous phase liquid -víznél sűrűbb, 

nem vízfázisú folyadék) vegyületek közé tartoznak. 

Mozgásuk a talajban: 

 

 A víznél nagyobb sűrűségű és vele nem elegyedő DNAPL szennyeződések jelentős 

mélységig képesek beszivárogni a talajba 

 Megjelenési formái a talajban lehetnek:              

          - önálló fázisként 

          - talajszemcsékhez kötötten 

          - talajvízben oldott formában 

          - gáz fázisban 



Élettani hatásai 

 Káros hatásainak felismerése és kezelése 30-40 

éve (hazánkban kb. 20 éve) kezdődött 

 Szervezetbe jutva károsítja a központi 

idegrendszert, májat és a vesét. 

 Állatkísérleteknél kapott különböző eredmények  

              IARC szerinti 2A besorolás, emberre 

lehetséges karcinogén (kivétel vinil-klorid)           



Módszerek csoportosítása 
EX SITU MÓDSZEREK 

biológiai fizikai -kémiai 

agrotechnikai talajmosás 

komposztálás talajátlevegőztetés 

bioágyas eljárás sztrippelés 

bioreaktor kémiai redukció/oxidáció 

gombák általi lebontás detoxikálás napfénnyel 

  aktívszenes szűrés 

IN SITU MÓDSZEREK 

biológiai fizikai-kémiai 

intenzifikált bioremediáció talajmosás 

talajműveléses eljárás átlevegőztetés 

biobarrier kúton belüli sztrippelés 

  nanoremediáció 



Detoxikálás napfénnyel 

• Talajból kitermelt gáz és talajvíz tisztítására 

alkalmas 

• Cső belsejében katalizátor 

Előnyei: 

     - rendkívűl hatékony, magas hatásfokú 

technológia 

     -nem keletkezik káros melléktermék 

     -gyors reakció a katalizátor és a szennyező   

 komponensek között 

Hátránya: 

     - csak nappal, normál napsugárzás mellett 

hatékony 

 



„ Biobarrier ” technológia 

• Biológiailag aktív falat létesítenek a 

szennyezett talajövezetben, 

merőlegesen a talajvíz áramlási 

irányára 

• Anyagát tekintve : homok és 

komposzt, szalma, tőzeg keveréke 

• Szükség esetén csöveken keresztül 

adagolhatóak további 

mikroorganizmusok és különböző 

tápanyagok 

Hátránya: csak oldott formában lévő 

DNAPL szennyeződés esetén 

alkalmazható 



• Nagy felület-térfogat aránnyal 

rendelkeznek 

• Talajtisztítás céljából vizsgált 

nanoanyagok: 

        - nanoméretű zeolitok 

        - fém-oxidok 

        - szén nanocsövek 

        - enzimek  

        - nemesfémek 

Legelterjedtebb remediációra 

alkalmazott nanorészecske a nulla 

vegyértékű vas (nZVI) 

 

 



Nanoremediáció a világban 

 

katonai magán ipari egyéb 



Választási szempontok 

Szennyezett terület megtisztítása előtt figyelembe kell 

venni: 

- Terület geológiai, hidrogeológiai adottság 

- Szennyezett terület kiterjedése 

- Jelenlévő szennyező kémiai és fizikai tulajdonságai 

és koncentrációja 

- Terület használat 

- Beruházási költség  

 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 


