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Bevezetés
A környezetmérnöki alapkurzuson a Talaj- és talajvízvédelem című tantárgy keretében részletesen tárgyalásra
kerültek a mezőgazdasági, a biológiai, valamint a fizikai-kémiai talajremediációs módszerek. A kárelhárítás
biológiai, fizikai és kémiai elveken nyugvó technológiáit vertikális, vagyis különböző műveleti elemekből álló
rendszerként ismertettük. Technológiai ábrákkal illusztrálva kellő résztelességgel kerültek tárgyalásra az egyes
mentesítési megoldások. A tantárgy tananyagát a „Talaj- és talajvízvédelem műszaki módszerei” című
elektronikus jegyzet tartalmazza.
A környezetmérnöki mesterkurzuson a minőségi oktatást segítő tananyagfejlesztés keretében került kidolgozásra
a „Talaj- és talajvízvédelem fizikai kémiai módszerei” című elektronikus jegyzet. Mivel a kárelhárítási
technológiák alapvetően a szennyezések talajjal és a vízzel való reakcióinak ismeretén, a szennyezés terjedést
befolyásoló folyamatokon, valamint a technológiát felépítő műveleteken alapulnak, ennek az anyagnak a
gerincét is ez az ismeretanyag képezi.
Fontosnak tartottam a szennyezők és a környezeti elemek közötti reakciók részletes tárgyalását, hiszen ezek
megértése nélkül sikeres kármentesítés nem tervezhető. Mivel a kármentesítésnek gazdasági és társadalmi
aspektusai is vannak, az EU direktívák ismertetését szintén lényegesnek tartottam. A kárelhárítási technológiák
az alapkurzust segítő tananyaggal ellentétben művelet központúak. Az ábrák és az adatközlő táblázatok
tekintetében a „kevesebb több” elvet követtem reménykedve abban, hogy a törzsanyag egy-egy jól definiált
része kibontható a doktori iskolák kurzusain is. Törekedtem ugyanakkor arra, hogy egyéni tanulási rendszer
szerint is érthető és elsajátítható legyen a tananyag.
Veszprém, 2010. november
Horváth Erzsébet
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1. fejezet - A környezetbe jutó
legfontosabb szennyezőanyagok és
jellemzőik, kölcsönhatásaik a talajjal
és a természetes vizekkel
1.1. A szerves szennyezők természetes lebontása és a
vizek oldott oxigéntartalma közötti összefüggések
A felszíni és a felszín alatti vizek legjellemzőbb szennyezői szerves anyagok, melyek potenciálisan a
kommunális szennyvíztisztítók, az élelmiszeripari és a mezőgazdasági szennyvizek szennyezőiként kerülnek a
befogadóba. Biológiai lebontásuk kémiai tulajdonságaik függvénye. Természetes körülmények között az
élővizek öntisztulása (a szerves szennyezők lebontása) aerob úton, mikroorganizmusok segítségével megy
végbe, a lebontást végző mikroorganizmusok a vízben oldott oxigénből biztosítják oxigénigényüket. Ezért a
szerves szennyezők mennyisége és a víz oxigéntelítettsége között szoros korreláció van. A szerves anyagok
mennyisége, valamint a lebontásukhoz szükséges úgynevezett vízszennyezést jelző nem specifikus paraméterek
(biológiai és kémiai oxigénigény, BOI, KOI; teljes organikus széntartalom, TOC; pH, vezetőképesség) nagyon
fontos jellemzők a vizek minőségének és szennyezettségi osztályba való sorolásának megítélésekor.
Az aerob körülmények között lejátszódó szerves anyag lebomlás folyamata jó közelítéssel elsőrendű
reakciókinetikával írható le. A biológiai oxidáció mikroorganizmusok segítségével egyrészt a szerves anyag
szén-dioxiddá és vízzé történő oxidálását, másrészt az ammónia/ammónium illetve nitrit formákban jelenlévő
nitrogén nitráttá történő átalakítását jelenti.
A szerves anyagnak vízzé és szén-dioxiddá történő oxidálásához szükséges oxigén mennyisége az elméleti
oxigénigény (EOI). Tekintettel arra, hogy ez a folyamat 20–30 nap alatt zajlik le, illetve a vízben mindig van
biológiailag nem bontható szerves anyag, ezért a biológiai oxigénigény (BOI) általában alacsonyabb az elméleti
oxigénigénynél. A nitrifikáció (a nitrogén nitráttá alakítása) folyamata kisebb sebességgel megy végbe a
nitrifikáló baktériumok lassúbb működése miatt, ezért először a szerves anyag oxidálása történik meg. A
nitrifikáló baktériumok szénforrásul szén-dioxidot használnak. Mivel az ammóniát nitritté alakító nitrosomonas
növekedése sokkal lassúbb, mint a nitritet nitráttá alakító nitrobakter növekedése, ezért a nitrit igen gyorsan
oxidálódik tovább nitráttá, nagy mennyiségben soha nem halmozódik fel és a teljes nitrifikációs folyamatot az
ammónia nitritté történő átalakulása határozza meg. A két baktérium faj működési hőmérsékletének optimuma
is eltérő. Mivel a nitrosomonas nem tűrik a hideget, az ammónia nitritté alakítása 10 °C alatt gyakorlatilag
gátolt. Ezzel szemben a szerves anyagból való ammónia képződés bár kisebb sebességgel, de folyamatosan
megy végbe.
Természetes rendszerekben az oxigén egyensúlyt a biológiai lebomlási folyamatok, a levegőből a vízbe történő
oxigén beoldódás, valamint a vízinövények fotoszintézise és respirációs folyamatai közötti különbség biztosítja.
Az oxigéntelítettséget így az oxigén tényleges koncentrációja, valamint az adott hőmérsékleten és nyomáson a
vízben való oldhatósága közötti hányados adja meg:

A vízben oldott oxigén gyors és pontos meghatározására kémiai módszerek használatosak. A víz szerves anyag
tartalma ismert hatóanyag tartalmú oxidálószerekkel (kálium-bikromát, K2Cr2O7; kálium-permanganát, KMnO4;)
általában savas közegben egyirányú, gyors kémiai reakcióban feloxidálható. Az oxidációhoz szükséges oxigén
mennyiség a reakcióegyenletek alapján meghatározható. A kapott érték a kémiai oxigénfogyasztás vagy
oxigénigény. Attól függően, hogy milyen oxidálószert alkalmazunk a meghatározás során, beszélhetünk káliumbikromátos oxigénfogyasztásról (KOICr), illetve kálium-permanganátos oxigénfogyasztásról (KOIMn).
Megjegyzendő, hogy ha külön nem jelölik, a KOI = KOI Cr értékével.
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A vizek szerves anyag tartalmának nem specifikus jellemzésére a KOI mellett a szerves széntartalom értéke is
használatos. A mérés azon alapul, hogy a szerves szén szén-dioxiddá alakul. Az elégetés során keletkezett széndioxid mennyiségének méréséből visszaszámolható a szerves anyag tartalom (természetesen, a módszert
kalibrálni kell). A meghatározás során az analizálandó minta jellegétől és eredetétől függően különböző
frakciók különíthetők el. A vízminta 0,45 mm pórusátmérőjű szűrőn átszűrt szűrletében lévő szerves anyag az
oldott szerves széntartalom (diluted organic carbon, DOC). A szűrletből adott hőmérsékleten és nyomáson inert
gázzal eltávolítható rész az illékony szerves széntartalom (volatile organic carbon, VOC). A szűrőn
visszamaradt, lebegő anyaghoz kötött szerves széntartalom (particle organic carbon, POC). A három frakcióban
lévő szerves széntartalom összege az eredeti vízben előforduló összes szerves széntartalom (total organic
carbon, TOC).
Mivel a nem specifikus szerves anyag mutatók (BOI, KOI, TOC/DOC,VOC, POC) a vízben lévő szerves anyag
tartalmat eltérő módon mérik, még azonos víztípusnál is jelentős eltérés lehet közöttük. Az eltérés nagysága a
szerves anyagok minőségétől függ. A biológiai oxigénigény például csak a biológiai úton lebontható szerves
anyagok oxigénfelvételét, a kémiai oxigénigény a redox kémiai reakcióban keletkező oxigénfogyasztást, míg a
szénanalizátorok (TOC analizátor) a szerves anyag elégetésekor keletkező szén-dioxid mennyiségét méri, így
elméletileg is problémás a mutatók közötti átszámítás. A szennyvízkezelési gyakorlatban a BOI és a KOI közötti
kapcsolatot, valamint a KOI/TOC hányados értékét kiterjedten vizsgálták a technológiai paraméterek illetve a
műveleti eljárások függvényében.

1.2. A vízi környezetben előforduló nitrogénformák
A vízi környezetben a nitrogén szerves anyagokban, ammónia, nitrit, nitrát és molekuláris nitrogén formájában
fordulhat elő. A levegőből könnyen beoldódik a nitrogén a vizes rendszerekbe. A molekuláris nitrogén
biológiailag többnyire inert, mivel a NºN kötés felhasítása nagy energiát igényel. Ezért kevés mikroorganizmus
képes a molekuláris nitrogént közvetlenül hasznosítani. Közvetlen nitrogén megkötők/nitrogén fixálók a
baktériumok és a kékalgák. Amíg azonban a legtöbb nitrogénkötő baktérium heterotróf (vagyis szerves
energiaforrást igénylő szervezet), addig a kékalgák a fixáláshoz külső szerves táplálékot nem igényelnek.
A biológiai nitrogénciklus (1.1. ábra) [2] első lépéseként a levegőben lévő nitrogén beépül az őt megkötő
élőlények szervezetébe, majd az anyagcseretermékek és az elpusztult élőlények lebomlása során ammónia
keletkezik (ammonifikáció). A szerves nitrogénvegyületek ammóniává történő lebontása anaerob körülmények
között is végbemegy. A vizek ammóniatartalma tehát a szerves anyagok biológiai lebomlását jelzi, ezért a
szerves szennyezések egyik legfontosabb mutatója, bár természetes redukciós folyamatokban is keletkezik
ammónia (nitrát redukció).

1.1. ábra - A biológiai nitrogénciklus
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Az ammónia a vízben képes protont felvenni és leadni, az NH3/NH4+ ion koncentráció aránya a pH-tól függ.
Savas pH értékeken protonfelvétel következtében az NH4+, míg lúgos pH értékeknél a protonleadás miatt az NH3
forma stabilisabb.

A szabad ammónia (ellentétben az ammónium ionnal) a sejtmembránon áthatol és sejtméregként viselkedik. Az
ammónia mérgező hatása függ az oldott oxigén, szabad szén-dioxid, a keménység és a pH értékétől is. A halakra
toxikus tartomány (halfajtától függően) 0,2–2 mg szabad ammónia/l. A felszíni vizek ammónia szennyezettsége
tág határok között változik. Nem tekinthető szennyezett víznek az ammóniát 0–0,2 mg/l közötti koncentrációban
tartalmazó vízfolyások, míg a 3–5 mg/l közötti koncentráció értékek már erősen szennyezett vizeket jelentenek.
A téli időszakban a vízfolyások NH4+ koncentrációja mindig magasabb a nitrifikációs folyamatok
visszaszorulása miatt.
Míg az elemi és a molekuláris nitrogén többnyire kémiailag inert, addig az egyéb nitrogénformák (nitrit, nitrát
és a szerves vegyületekben lévő N-t tartalmazó funkciós csoportok) reakcióképesek és a legtöbb
életfolyamatban részt vesznek.
A nitrogénciklus első lépéseként az elemi nitrogén élő szervezetekben fixálódik, majd a N tartalmú szerves
anyagok bomlásából ammónia keletkezik. Az élővizekbe került szennyvízből, vagy növényi/állati
bomlástermékekből származó ammónia oxigén jelenlétében nitritté és nitráttá oxidálódik az alábbi folyamatok
szerint:
Nitrosomonas
Nitrobakter
Az egyenletek alapján a nitrifikáció igen jelentős oxigénfogyasztással jár: 1 mól (18 g) NH 4+ oxidálásához 2 mól
(64 g) O2 szükséges. Mind a Nitrosomonas, mind a Nitrobakter szénforrásként kizárólag szervetlen szenet
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használ, nagy mennyiségű szerves szén jelenlétében nem is szaporodik. Ezért a tisztulás során először a szerves
széntartalom (arányosan a BOI) csökken és csak ezt követően indul el a nitrifikációs folyamat.
Az ammónia-nitrát képződési folyamat folyamat pH függő. Az ammónia nitritté való oxidációja pH 8–9,5 pH
között a leggyorsabb. A nitritképző Nitrosomonas működése 10 °C alatt lelassul. Mivel a szerves-nitrogén
ammonifikációja (ammóniáig történő bomlása) 10 °C alatt is végbemegy, hideg időben a víz ammónia tartalma
relatíve növekszik. Ez az oka annak, hogy azonos terhelés mellett a vizek ammónia koncentrációja télen mindig
magasabb, mint nyáron. (A Dunában mért nyári átlagértékek 0,5 mg/l, míg a téli értékek elérhetik a 3 mg/l
koncentrációt is!)
Az előző fejezetben már leírtuk, hogy az ammónia nitráttá való oxidációs folyamatának sebességét a
Nitrosomonas populációja és működése szabja meg. Ezért az ammónia-nitrit folyamat szabja meg az ammónia
nitráttá alakulásának sebességét.
A nitrogénciklus befejező részeként a növények felveszik a nitrátot vagy közvetlenül az ammóniát. Az
egyedfejlődés során az oxidált nitrogénforma szerves nitrogénvegyületekké redukálódik, majd az anyagcserével
illetve a növények elhalásával visszajut a környezetbe. A nitrogénciklus befejező része denitrifikációs folyamat
is lehet. Ebben a folyamatban a nitrát nitriten keresztül nitrogén gázzá redukálódik anaerob körülmények között.
Mivel természetes körülmények között sokféle redox rendszer van jelen (pl. Fe 2+/Fe3+, humátok szemikinoidális
csoportjai), a környezet redoxi potenciáljától függően is végbemehet a nitrogén oxidációja illetve redukciója.
0,45–0,40 V között a nitrát-nitrit; míg 0,40–0,35 V között a nitrit-ammónia redukció történik. Ezek a
folyamatok főleg a felszín alatti vizek minőségében játszanak fontos szerepet.
Az emberi beavatkozás a természetes nitrogénciklust megzavarja, bármilyen nitrogénforma kibocsájtása
környezeti zavart jelent egyrész az oxigénfogyasztás növekedése miatt (nitráttá történő oxidáció), másrészt az
eutrofizáció miatt. Kedvezőtlen hatásokat és környezeti zavart jelent a mezőgazdaságban nem kellően
hasznosított műtrágyák kimosódása is. Tekintettel arra, hogy a műtrágyák közül legkevésbé a nitrátokat köti
meg a talaj (v.ö. Talajkémia, talajtan: a talajok felületén az ammónium, a kálium és a foszfát lényegesen
nagyobb a töltéssűrűség miatt), a növényzet által fel nem vett nitrát a vizekbe mosódik. A bemosódás a felszíni,
a csapadékvízzel való beszivárgás pedig a felszín alatti vizek nitráttartalmát növeli.
A nitrogénformák egymáshoz viszonyított aránya igen fontos információt ad a vízminőség meghatározásához,
mivel segítségével a tisztulási folyamat különböző szakaszai jól elkülöníthetők.

3. A vízi környezetben előforduló foszforformák és az
eutrofizáció
A foszfor az élő szervezetek sejtépítő eleme, normál körülmények között a bioszférában nagyobb arányban
fordul elő, mint a környezeti elemekben. A nitrogénformáktól eltérően környezeti elemekben oxidált formában
van jelen; a leggyakrabban foszfátként (PO 43- tetraéderes trifoszfát vagy ortofoszfát). A semlegeshez közeli pH
értékeken a H 2 PO 4 - és a HPO 4 2- forma dominál (v.ö. Kémiai analízis I. jegyzet). A növények gyakorlatilag
csak az ortofoszfát ion különböző sóit/protonált formáit képesek felvenni, ezért ezt a formát reaktív foszfor
formának is nevezik. A foszfát ion kationokkal könnyen képez vízben oldhatatlan vegyületeket: A természetes
vízi környezetben a vassal, az alumíniummal és a kalciummal alkotott vegyületei gyakoriak. Semleges pH-n a
vas-és alumínium-foszfát oldhatósága kisebb. A fémfoszfátok oldhatósága a
kation oxidációs állapotától is függ. Pl. a FePO 4 gyakorlatilag oldhatatlan, míg a Fe 3 (PO 4) 2 vízben oldódik.
Oxigéndús közegben magasabb oxidációs állapotú kationokkal, míg oxigén szegény, szerves anyaggal terhelt
felszíni vizekben és a talajvízben redukált állapotú kationokkal képez vegyületeket.
A foszforciklus (1.2. ábra) [5]kiindulási anyaga a vízben oldott ortofoszfát ion, mely a kőzetek (apatit,
fluorapatit, aragonit) bomlásával természetes úton, továbbá főleg a kommunális szennyvizekből és
mezőgazdasági művelés következtében, bemosódással kerül a vizekbe. Az ember anyagcsere folyamatai
naponta ~2g/fő, a felhasznált mosószerek (detergens foszfor) pedig további napi ~2 g/fő foszfor terhelést
jelentenek. Az intenzív mezőgazdasági művelés alatt lévő területeről átlagosan 50 kg/km2 foszfor mosódik ki,
míg erdős területeken gyakorlatilag nincs kimosódás. Az ipari vízlágyítók és korrózióvédő vegyületek további
terhelést jelentenek. A növények által felvett ortofoszfát szerves foszforvegyületekké alakul. Ha a növényi sejt
elhal, a bomlástermékekből származó különféle foszfátok visszajutnak a vízbe, mely bakteriális úton újra
felvehető ortofoszfáttá alakul.
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1.2. ábra - A foszforciklus

A foszforciklusban a csapadékképződéssel, a foszfor kicsapódásával a foszforvegyületek a fenéküledékbe
kerülnek. A pH és a redox viszonyok megváltozásával a folyamat az oldódás irányába is végbemehet. Ez
különösen azokban az esetekben jelentős, amikor az ortofoszfát ionhoz kapcsolódó kation oxidációs számának
megváltozása a só oldhatóságát megváltozását is megváltoztatja. Megjegyzendő, hogy a huminanyagok által
megkötött aluminium és vas csökkenti a foszfátok által való hozzáférést, így hosszabb ideig marad biológiailag
aktív állapotban.
A foszforciklus körfolyamatában a kilépési oldal tehát a foszfátok szervetlen sók formájában való kicsapódása,
míg a belépő oldalt a kőzetek mállása, az autropogén, valamint az antropogén szennyezések jelentik. A ciklusba
bevitt foszfor növeli a biológiai produkciót és végső soron az eutrofizációt eredményez. A kicsapódás csökkenti
ugyan a foszfor koncentrációt, de az újraoldódás akár külső szennyezés nélkül is az eutrofizáció
felgyorsulásához vezet. Az üledék tehát nagyon fontos „foszfor tartály”, illetve „puffer”.
Természetes körülmények között a foszfor áll rendelkezésre a legalacsonyabb koncentrációban az algák
növekedéséhez, a többi elemhez viszonyítva. Ezért a foszfortartalom gyakran limitáló tényezőként tekinthető.
Általában 10 mg/m3 koncentráció alatt az eutrofizáció megelőzhető. A 10 mg/m3 foszfor koncentráció alatti
rendszert oligotrofnak, a 20 mg/m3 fölöttit eutrofnak nevezzük. A 20 mg/m3 fölötti foszfor koncentráció értékek
esetében, ha a pH viszonyok és az egyéb tápanyagok jelenléte is kedvező, a fotoszintézis végbemegy és a CO 2, a
NO-3, a PO3-4 alga protoplazmává alakul:
A földi élet a szénvegyületek változatosságán alapul. A Földön előforduló szénvegyületeket alapvetően három
csoportba sorolhatjuk: (1) szervetlen szénvegyületek, mint a szén oxidjai, (2) a fosszilis szén, olaj és
humuszanyagok, valamint (3) az élő szervezetek szerves anyagai.
A szén körforgásának(1.3. ábra) [5] első lépéseként a növényzet fotoszintézissel a levegő szén-dioxid tartalmát
megköti/fixálja, vagyis a szervetlen szénvegyületet szerves anyaggá alakítja. A folyamat során fény hatására a
növények szerves vegyületeket szintetizálnak oxigén felszabadulása mellett. Sötétben növényi légzés, respiráció
történik. A növény oxigént vesz fel és szén-dioxidot bocsát ki. Nem tisztázott teljesen, hogy a növények csak a
szabad, vagy a kötött szén-dioxidot is képesek-e hasznosítani. Ismeretes, hogy az egyes algák a hidrogénkarbonát és karbonát formában kötött szenet is fel tudják használni. A növények esetében ezért a tápanyagként
hasznosuló szénforrás a teljes (karbonát, hidrogén-karbonát és szén-dioxid formában jelenlévő) mennyiségét
figyelembe vesszük.
A vízi ökoszisztémában a fotoszintézis és a respiráció a szén-dioxid felvételét és leadását jelenti, ezért ezt a
körfolyamatot rövid szénciklusnak nevezik

1.3. ábra - A biológiai szénciklus
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A hosszabb szénciklus során az elhalt élőlények szerves anyagai bakteriális bomlással anaerob vagy aerob
körülmények között szén-dioxiddá alakulnak. Anaerob úton a szerves anyagok egy része metánná redukálódik.
A természetes vizekben a szerves szénnek szervetlenné történő átalakulása, vagyis az ásványosodás oxigént
igényel, így befolyásolja a rendszer oxigén egyensúlyát. Ha túl nagy a szerves széntartalom, az a természetes
rendszer oxigén tartalékát csökkenti és oxigénhiány léphet fel.
A szén-dioxid – hidrogén-karbonát – karbonát rendszer
Az atmoszférában jelenlevő szén-dioxid vizes rendszerben könnyen oldódik. Az oldódás mértékét felszíni
vizekben a gázok oldhatóságára vonatkozó szabályok szerint a nyomás és a hőmérséklet befolyásolják. A felszín
alatti vizekben a szén-dioxid tartalom lényegesen magasabb lehet.
A vízben oldódó szén-dioxidból szénsav keletkezik, mely az alábbi egyenleteknek megfelelően disszociál:

A fenti egyenletek szerint adott hőmérsékleten és nyomáson az oldatban lévő CO 2 , HCO3 - és CO32- koncentráció
a pH függvénye. pH = 4 érték alatt gyakorlatilag szabad szén-dioxid, 10,3 pH fölött karbonát ion, 6,2–10,3 pH
között mindhárom forma jelen van. Tehát a szén-dioxid vizes oldatában a különbözőképpen protonált formák
között dinamikus egyensúly van:

Vagyis a hidrogén-karbonát koncentráció fenntartásához adott szén-dioxid koncentráció szükséges, mely az
úgynevezett egyensúlyi szén-dioxid tartalom. Ha az oldatban lévő szén-dioxid tartalom megnövekszik, a reakció
a hidrogén-karbonát képződés irányába tolódik. Ez a folyamat a beton és fém műtárgyakra korróziós hatást
gyakorol. Ha az egyensúlyi koncentrációhoz képest kevesebb CO 2 van jelen a rendszerben, a reakció a karbonát
képződés irányába tolódik. A karbonát – hidrokarbonát – szén-dioxid rendszer kialakítja a vizek természetes
pH-értékét. Természetes körülmények között, kalcium- és a magnézium-ionok jelenlétében jelentős CO2
beoldódás és kilépés mellett sem változik nagyon a vizek pH-értéke (nagy a puffer kapacitás), mivel CO2
beoldódás esetén a folyamat a hidrogén-karbonátok képződése, míg CO2 kilépés esetén pedig a karbonátképződés felé tolódik el.

1.5. Nehezen lebomló szerves és szerves
mikroszennyező anyagok
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A vizekbe kerülő szerves anyagok káros hatása eltérő. A hagyományos szerves szennyezők nagyobb
koncentrációban károsak és főleg az oxigénháztartás felborítása alapján fejtik ki káros hatásukat. A szerves
mikroszennyezők már kisebb, általában mg/l koncentrációban is károsak. Hatásukat inkább mérgező, rákkeltő és
bioakkumulációs tulajdonságaik alapján fejtik ki.
Növényvédőszerek
A növényvédőszerek, vagy peszticidek olyan anyagok, amelyek alkalmasak a mezőgazdasági hasznonnövények,
termékek és termények károsodásának gátlására. A károsodásokat előidéző élőlények képezik a peszticidek
csoportosításának alapját. Így beszélhetünk: víruspusztító vagy viricid, baktériumölő vagy baktericid, gombaölő
vagy fungicid, állati kártevőt irtó vagy zoocid, és gyomirtó vagy herbicid növényvédőszerekről.
Lényeges hangsúlyozni, hogy a peszticid hatást kifejtő hatóanyagot kísérőanyagokkal együtt hozzák
kereskedelmi forgalomba, így azok a vizekbe is különböző segédanyagokkal (oldhatóság, tapadás és
nedvesítőképességet befolyásoló adalékok) együtt kerülnek be. Halmazállapotuk szerint folyadék,
pork/granulátum illetve emulzióképző formában kerülnek forgalomba. Mivel mind a nagyüzemi, mind a családi
birtokokon, illetve a kiskertekben is használatosak, mind a felszíni, mind a felszín alatti vizeket szennyezhetik.
A peszticidek nagy része állati szervezetekre is mérgező, szájon át, bőrön keresztül, vagy belélegezve is
kifejtheti hatását. A toxikusság mértékének megítéléséhez egyéb adatok hiányában a forgalmazással együtt
kötelezően előírt információkat, munkaegészségügyi, élelmiszer-egészségügyi várakozási időt, az 50%
pusztulást előidéző dózist, a környezetvédelmi besorolást, a megengedhető szermaradék mennyiségét kell
figyelembe venni. A növényvédőszerek toxikusságának megítélése során figyelembe kell venni a termék
természetes lebomlással szembeni ellenálló képességét. A lebomlási folyamattal szembeni ellenálló képesség
vagy rezisztencia azt jelenti, hogy ezek az anyagok környezet idegenek és természetes környezetben hosszú
ideig megőrzik összetételüket, vagyis perzisztensek. Minél hosszabb ideig állnak ellen a természetes lebontási
folyamatoknak, annál valószínűbb, hogy bekerülnek a biológiai rendszerekbe és a biológiai transzport révén
káros hatásukat az emberben is kifejthetik. A toxikusság és perzisztencia egymástól eltérő is lehet. Mivel az
általános elvárásoknak megfelelően a peszticidek jelenlegi formái a természetben gyorsan lebomlanak, rövid idő
alatt fejtik ki hatásukat (végső soron a nagyobb toxikusságot).
Klórozott szénhidrogének
A klórozott szénhidrogének a szén váz legkülönbözőbb helyein klór szubsztituenseket tartalmaznak. Általában
minél nagyobb mértékű a klór szubsztitúció, annál hatékonyabb a vegyület mint peszticid, de ezzel arányosan a
perzisztencia is nő. A klórozott szénhidrogének nagyon jól kötődnek a talajhoz és a fenéküledékhez és ott
tartósan megmaradnak. Továbbá vízinövényekben és állati szervezetekben felhalmozódnak, így az
élelmiszerlánccal az embert is veszélyeztetik (a DDT a vízben előforduló koncentrációhoz képest 10 000szeresére is képes felhalmozódni a halakban). A klórozott szénhidrogén származékok elsősorban az
idegrendszerre fejtik ki hatásukat, az idegszövet mikroelektromos tulajdonságait megváltoztatják.
A klórozott szénhidrogének lebonthatósága vízoldhatóságuk függvénye. Általában minél kevésbé oldódik egy
peszticid, annál perzisztensebb (rezisztenciájuk kb. 1 év), így a biológiai akkumuláció mértéke is megnövekszik.
Szerves foszforvegyületek
A szerves foszforvegyületek káros hatásukat az idegrendszerben fejtik ki. Mivel az acetil-kolinhoz hasonló
szerkezetűek, gátolják kolineszteráz enzim működését. A klórozott szénhidrogén hatóanyagú peszticidekkel
összehasonlítva rezisztenciájuk lényegesen kisebb (napokban mérhető), mivel az észter típusú kötések
könnyebben bonthatók. Ugyanakkor toxicitásuk a melegvérű egyedekre lényegesen nagyobb.
Egyéb herbicidek és fungicidek
Ide sorolható egyéb növényvédő szerek igen változó összetételűek. Általában a kétszikűeket károsítják, s így
szelektív hatásúak. Hatásukat általában a fotoszintézis gátlásával fejtik ki. E vegyületek biológiai bonthatósága
vízvédelmi szempontból elfogadható mértékű. A növényvédőszerek ivóvizekben megengedhető értékeinek
megállapításánál elsősorban a rezisztenciát, illetve a bonthatók esetén a toxicitást, de a káros hatás
szempontjából mindenképpen a legalacsonyabb, biztonsági koncentrációt veszik figyelembe. Ha egyedileg nincs
határkoncentráció, általános szabályként az ivóvízben megengedhető érték (mg/l-ben) az élelmiszerekre
megengedett maradékkoncentráció 5% -a (mg/kg-ban) (MSZ 450/1/89).
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A legtöbb növényvédőszer felhasználására vonatkozó korlátozások vannak érvényben a felszíni vízfolyások,
tározók, tavak és vízmű védőterületek közelében. A korlátozás mértéke a peszticid káros hatásától függ. Az
előírásokban részletezik a felhasználható peszticideket és használatuk vizektől mért távolságát.
Kőolajok és származékaik
Hazánkban a talaj- és vízszennyezések több mint fele a kőolajtermékektől származik. Tekintettel a széleskörű
ipari, mezőgazdasági és lakossági felhasználásra, vizeinket csaknem mindenhol fenyegetik, különös tekintettel a
pontszerű források mellett a szállítás (csővezetékek, vízi, közúti és vasúti szállítások) és a tárolás (föld alatti és
feletti tartályok) során fellépő szennyezés lehetőségeit is.
Az ásványolaj és származékainak sokféleképpen rontják vizeink minőségét. Már kis koncentrációban íz-és
szagrontók. Általában mérgezőek a vízi életközösségekre, de a mérgező hatás is különböző és nagymértékben
függ a vízben való oldhatóságtól. A vízben való oldhatóság a polaritással csökkenésével és a növekvő
molekulasúllyal csökken (az aromások jobban, naftének kevésbé, míg legkevésbé a parafinok oldódnak). Egyegy olajtermék esetén az aromás tartalom és a forráspont döntő jelentőségű. A szénhidrogének vízben történő
oldhatóságát nagymértékben növelik a felületaktív anyagok. Szintetikus mosószerek hatására nagyságrendekkel
is megnövekedhet az oldhatóság. Akkumulálódó tulajdonságuk révén felhalmozódhatnak a táplálékláncban is.
Rákkeltő hatásuk, (különösen származékaik tekintetében) egyértelműen bizonyított.
A környezetbe került kőolajszármazékokkal a befogadó környezeti elemben alábbi átalakulások történhetnek:
Szétterülés: az olaj gyorsan szétterül, vékony, filmszerű réteget alkot a víz felszínén és megakadályozza az
oxigén felvételét/oldódását. A felületen kialakult olajhártya vastagsága az olaj viszkozitásától (minél kisebb a
viszkozitás, annál vékonyabb lehet a felületi film vastagsága) és a hőmérséklettől függ. A felszíni vízen
szétterülő olajréteg legkisebb, még szemmel is érzékelhető vastagsága 4×10 –5 mm. Ez mintegy 40 l olajat jelent
1 km2 vízfelületre számítva.
Párolgás: az alacsonyabb molekulasúlyú és forrpontú vegyületek kipárolgással az atmoszférába kerülnek. A
párolgás mértékét a meteorológiai viszonyok (hőmérséklet, szél, csapadék) nagymértékben befolyásolják.
Oldódás: az alacsonyabb molekulatömegű és polárisabb aromás komponensek vízben való oldódása jelentősebb.
Emulzióképződés: az olaj egy része a vízzel emulziót képez. Az emulzióképződés szempontjából „olaj a vízben”
és „víz az olajban” típusú összetételek különböztethetőek meg. A „víz az olajban” összetétel az olajos fázis
része, így a víz tetején úszik és onnan lefölözéssel még eltávolítható. Az „olaj a vízben” emulzió már az oldódás
jele, vagyis a vizes fázisba került olajat jelenti és a hagyományos lefölözéssel nem távolítható el. Az
emulzióképződést a szintetikus mosószerek és a hullámzás nagymértékben segítik.
Lebegő anyagokhoz való kötődés és kiülepedés: a hullámzások, turbulens áramlások és egyéb vertikális irányú
vízmozgások hatására az olaj egy része a víz lebegőanyagain adszorbeálódik, majd azokkal együtt a fenékre
kerül és további sorsát az üledékben végbemenő fizikai-kémiai, biokémiai folyamatok szabják meg.
Autooxidáció: a rendszerben jelenlévő oxigén fotokatalitikus úton a kőolajszármazékokat különböző ketonokká,
aldehidekké és szerves savakká oxidálhatja. Az oxidációs folyamatot a szénhidrogénekben előforduló kén és
szerves fém vegyületek befolyásolhatják, különös tekintettel a fémvegyületek katalizáló hatásaira.
Biológiai lebomlás: a biológiai lebomlás a kőolajszármazékok egyes komponenseire különböző módon játszódik
le. Bár a szénhidrogének egy része toxikus, más részüket azonban az eltűrik és lebontják a vízi életközösségek.
Általában a paraffinok könnyebben bomlanak le, mint az aromások és az egyenes szénlácúak könnyebben
bonthatók, mint az elágazók. A C10 – C18 közötti szénatomszámú vegyületek oxidálódnak legkönnyebben. A
metánt, etánt és a propánt csak speciális fajok bontják, míg a C30-nál nagyobb szénatomszámú vegyületek
teljesen oldhatatlanok és a biológiai lebontásnak teljesen ellenállnak.
A biológiai lebontásban különböző baktériumfajok (Aeromonas, Pseudomonas) és a mikroflóra más elemei
vesznek részt. Az olajbontók közül az Arthrobacter említésre méltó, mely az olajok emulzióba vitelét segíti elő.
A talajbaktériumok N-P műtrágyák jelenlétében különösen jól bontják a szénhidrogéneket. Ez a felismerés
hasznosítható olajos iszapok talajokban, műtrágyák adagolásával való biológiai lebontása során.
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Sajnálatos módon a felszín alatti vizek elszennyeződése növekvő tendenciát mutat. Ugyanakkor ezek feltárása, a
veszélyhelyzet megítélése nagyobb szakmai felkészültséget igényel. Ennek érdekében külön szükséges
foglalkozni a szénhidrogének felszín alatti vízszennyezéseivel és az olajterjedést befolyásoló tényezőkkel.
Ha az ásványolaj származékok talajra vagy talajba kerülnek, a szennyező anyag behatol a talaj pórusaiba és ott a
gravitáció és a kapilláris erők hatására mozog tovább. A függőleges irányú mozgást a gravitáció, a vízszintes
irányút a kapilláris erő befolyásolja. A jó áteresztő képességű közegben a függőleges, a kevésbé áteresztő
képességű talajon a vízszintes mozgás a jellemző. Így a talajban kialakult olajtest jellegzetes, a heterogenitástól
függő alakzatot vesz fel. Az egyes talajok olajmegkötő képessége eltérő és arányos a hézagtérfogattal, a
szivárgási tényezővel, továbbá függ a talaj nedvességtartalmától is.
Ha a beszivárgott olaj mennyisége meghaladja a talaj olajvisszatartó képességét, akkor a szénhidrogén eléri a
talajvizet és a talajvíz fölött, a kapilláris zónában szétterjed és a talajvíz áramlással horizontálisan halad tovább.
A kialakuló olajlencse átlagos vastagsága a talaj olajvisszatartó képességétől függ. A szénhidrogének egy része
beoldódik a talajvízbe és a továbbiakban oldott állapotban, a talajvíz áramlásának irányában a diszperzió
hatására halad előre, egyre szélesedő csóva alakjában (vagyis egyre kisebb koncentrációban). A vízben jobban
oldódó szénhidrogén összetevők mobilitása nagyobb, így lényegesen meszebbre juthatnak. Ha a
mikroorganizmusok részére elegendő oxigén áll rendelkezésre, a talajvízben is végbemehet biológiai bomlás. A
viszonylag gyors biológiai lebomlás azonban elsősorban az oldott állapotú szénhidrogének esetében következik
be, a talajvíz tetején úszó olajlencse lebontása rendkívül lassú.
A kőolajszármazékok felszín alatti szennyezései kapcsán szükséges hangsúlyozni azt, hogy a talajvíz tetején
szétterült olajréteg vastagsága nem azonos a figyelőkutakban mérhető olajréteg vastagságával. A figyelőkútban
ugyanis mintegy négyszer nagyobb az olajvastagság, mint a talajvíz tetején, tekintettel az eltérő
nyomásviszonyokra! Így a felszín alatt lévő olaj mennyiségének becslése a figyelőkútban mért olajvastagság
korrekciója nélkül irreálisan magas értéket eredményez.
Szintetikus mosószerek
A szintetikus mosószerek (detergensek), felületaktív anyagok (tenzidek) a vizek kizárólagosan emberi
tevékenységből származó szennyezői. Széles körű elterjedésük miatt mindenütt jelen vannak és szennyeznek.
A szintetikus mosószerek egy hosszabb szénláncú, vízben rosszul, zsírokban/olajokban jól oldódó apolárisabb
hidrofób, valamint egy poláris, vízben jól oldódó hidrofil részből állnak. A korábban alkalmazott elágazó
szénláncot tartalmazó, biológiailag nem, vagy nagyon nehezen bontható „kemény detergensek” használata
visszaszorult, jelenleg biológiailag lebontható mosószerek vannak használatban. A szintetikus mosószerek a
felületaktív vegyület mellett komplexképzőként rendszerint foszfátokat is tartalmaznak. A detergensek habzási
képességük révén a felszíni vizeket, habréteggel vonják be, ezáltal nehezítik az oxigénfelvételt. Foszfáttartalmuk
pedig nagymértékben hozzájárul a felszíni vizek eutrofizációjához. További káros hatásuk, hogy összetételüknél
fogva oldatba viszik, illetve oldatban tartják a hidrofób jellegű vegyületeket, olajokat, peszticideket,
poliaromásokat, amelyek egyébként kicsapódnának és kiülepednének. Így az oldatban maradt, esetlegesen
rákkeltő vegyületek a víztisztítók szűrőin átjuthatnak és veszélyt jelenthetnek az emberre is. Nagyobb
koncentrációban íz rontók, sőt toxikusak is lehetnek a vízi életközösségekre.
Huminanyagok
A huminanyagok különleges helyet foglalnak el a vízminőséget befolyásoló anyagok között, mivel természetes
eredetük miatt a környezetre nem toxikusak ugyan, de más vegyületekkel való kölcsönhatásuk során azokká
válhatnak. A huminanyagok növényi anyagok lebomlása során keletkeznek illetve a talaj vízoldható
huminanyagainak kimosódása révén érik a vizeket. Összes mennyiségük a természetes vizekben 0,5–5 mg/l
között változik. A víz természetes sárgásbarna elszíneződését okozzák (osztályozásukat ld. Talaj- és talajkémia
c. jegyzetben).
A huminanyagok vízoldhatósága a molekulatömegük és polaritásuk függvénye. A sok karboxil csoportot
tartalmazó, alacsonyabb átlagos molekulatömegű fulvósav és huminsav frakciók jól oldódnak vízben, így a
szennyezések transzportjában betöltött szerepük is jelentős. Só- és komplexképző, valamint redox
tulajdonságaik következtében vízi környezetben fémekkel komplexeket képeznek, azokat oldható formába
viszik és könnyen mobilizálhatóvá teszik. A huminanyagok komplexeinek stabilitása a fémion minőségétől, a
humát, mint ligandum redoxpotenciáljától és a pH-tól függ.
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A vizekben lévő huminanyagok az ott jelenlévő egyéb szennyezésekkel is reagálnak. Ezek közül főleg az
oxidálószerek, különösen a klór a legveszélyesebb. Ha ugyanis a fertőtlenítésre használt klór koncentrációja már
nem elég nagy a jelenlévő humátok teljes feloxidálásához, akkor csupán helyettesítéses reakció megy végbe és
karcinogén, klórozott szerves vegyületek, pl. kloroform képződik. További gondot jelent, ha a vízekben más
halogének is jelen vannak, ezek ugyanis s klórhoz hasonlóan reagálnak.
Poliklórozott bifenilek
A poliklórozot bifenilek (PCB-k) olyan nem természetes eredetű, szerves, aromás vegyületek, melyek nagy
mennyiségben, 10–60%-ban tartalmaznak szubsztituált klórt. A PCB megnevezés kb. 200 különböző kémiai
szerkezetű anyag összefoglaló neve, összegképletük: C12H10–nCln. A PCB-k rendkívül perzisztens, kémiailag és
termikusan stabil vegyületek. Széles körben alkalmazzák ezért a műanyagiparban, növényvédőszerek, festékek,
gumi és csomagolóanyagok gyártásánál, továbbá mindazon helyeken, ahol üzembiztonsági okok miatt az
elektromos tüzek keletkezését meg kell akadályozni (pl. kondenzátorok elektrolitjai, transzformátorok
hűtőfolyadékai). Negatív környezetvédelmi megítélésük miatt alkalmazásukat ma már több helyen korlátozzák,
illetve más típusú anyagokkal helyettesítik (pl. az alkil-aril-foszfátok, mint hidraulikai folyadékok).
A PCB-k vízben oldhatatlanok, de jól oldódnak zsírokban, így a bioakkumuláció során a zsírszövetekben
dúsulnak fel. Károsító hatásaik felismerését hosszú ideig az akadályozta, hogy hasonló szerkezetük miatt a
DDT-vel és bomlástermékeivel keverték össze. Rákkeltő hatásuk a laboratóriumi tesztállatokra egyértelműen
bebizonyosodott. A poliklórozot bifenilek a DDT-hez hasonlóan akkumulálódnak a táplálkozási láncban. Az
ismert környezetszennyező anyagok közül a PCB-k a legperzisztensebb vegyületek. A biológiai lebontásnak is
ellenáll, melyet a fenol gyűrűre szubsztituált klór biztosít. Sajnos, ma már az óceánokban, folyókban és
tavakban is kimutathatók. Bár elsősorban az ipari szennyvizek tartalmaznak PCB vegyületeket, a gumi-és
műanyagtermékek használatából, kopásából eredően az utakról lemosódott csapadékvizekben is előfordulnak. A
folyók, tavak üledékében felhalmozódik, így ezekben lényegesen nagyobb koncentrációban fordul elő, mint a
vizekben. A halakban akkumulálódik, így a táplálékláncban is megjelenik.
Akkumulációs tulajdonságuk és perzisztenciájuk miatt a PCB vegyületek élelmiszerbiztonsági tényezőként
szerepelnek: az USA-ban a szennyvízek 0,01 mg/l-nél alacsonyabb koncentrációban tartalmazhatnak
poliklórozott bifenileket, az ivóvizekre megengedett érték 0,1 mg/L.
Fenolok
A fenolok az aromás szénhidrogének hidroxil vegyületeinek összefoglaló megjelölése. A hazai gyakorlatban a
„vízgőz illó”, 4-aminoantipirinnel reagáló vegyületeket nevezhetünk „fenoloknak”. A nemzetközi gyakorlatban
a „fenolindex” megjelölés terjedt el, amely jobban utal a megnevezés összetett voltára.
A fenolokat elterjedten használják a gyógyszer, a növényvédőszer és a műanyag iparban, így az élővizek
potenciális szennyezői lehetnek. Nagy mennyiségben tartalmazzák őket a kokszolóművek, a szén-, fa- és
kőolajlepárló, a papír, valamint a gyógyszeripari szennyvizek. A falevelek rothadási folyamatai során
természetes körülmények között is keletkeznek, de előfordulnak az emberi, állati szervezetben, kimutathatók a
vizeletben is. Vízvédelmi megítélése elsősorban az organoleptikus, ritkábban a toxikus hatása miatt fontos.
Nagyobb, mg/L koncentrációban a fenol a legtöbb organizmusra, így a baktériumokra is toxikus (általában 10
mg/l fenol koncentráció felett). Ismeretesek azonban fenol rezisztens törzsek is, amelyek nagyobb
koncentrációban is képesek a fenol biológiai lebontására. Kis koncentrációban a fenolok biológiailag bonthatók,
a folyóvizekben természetes tisztulási folyamataiban lebomlanak.
A klórozási folyamat során a nyers vízben előforduló szerves anyagok prekurzorként viselkedhetnek a
különböző klórfenol vegyületek keletkezésére. A fenol 0,01–0,1 mg/L koncentrációban, a klórozás során
keletkező termékek pedig már mg/L koncentráció értékeknél is kifejtik íz-és szagrontó hatásukat. Különösen az
orto-krezol jelenléte kritikus a vizekben, mert ez a vegyület szag-küszöbértéke 0,1 mg/L, ellentétben az
általában néhány mg/L értékű szaghatárral. A WHO egészségügyi határértéke 0,001 mg/L. Tekintettel az igen
alacsony megengedhető értékre, a „leghatékonyabb” módszer a fenoltartalmú szennyvizek távoltartása az
ivóvízbázisoktól. Ha már egyszer belekerült a nyers vízbe, akkor ha lehet még klórozás előtt kell eltávolítani. Az
alacsony szubsztitúciós termékek oxidatív úton, a magasabb szubsztitúciósok aktivált szénen történő
adszorpcióval vonhatók ki a vízből.
A növényvédőszerként és a fakonzerváló anyagaként is alkalmazott klórfenolok karcinogen hatása egyértelműen
bizonyított. A vizekben a 2–4–6 triklórfenol 0,02 mg/l fölött bizonyítottan karcinogén hatású. A pentaklórfenol
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a májat és a vesét károsítja, jól felszívódik a tápcsatornából, de felszívódik a bőrön keresztül is. Megjegyzendő,
hogy ezek a hatások a szagküszöbnél magasabb koncentrációban jelentkeznek.
Dioxinok
Dioxin elnevezés a poliklórozott-dibenzo-p-dioxin és a poliklórozott dibenzofurán vegyületeire, illetve
izomérjeikre vonatkozik. A poliklór-dibenzo-para-dioxinok (PCDD) és a poklór-dibenzo-furánok (PCDF)
aromás éterek. A PCDD/PCDF vegyületek nem illékony, lipofil, vízben kevésbé oldódó, klórtartalmú szerves
vegyületek. Vízoldhatóságuk 3,5 10–4 és 3,6 10–7 mg/l közötti érték, a lipofil tulajdonságot jelző oktanol/víz
logaritmusos megosztási hányadosuk: lgK = 6,8–10,6 között, molekula súlyuk 305–460 között változik.
A PCDD/PCDF vegyületek az elővegyületeikből/prekurzoraikból termikus folyamatokban keletkeznek. Ezt a
folyamatot pl. a réz, illetve egyéb, nagy reaktív felülettel rendelkező anyagok (pl. szálló porok) katalizálják. A
katalizált folyamatoknak különösen a hulladékégetés során van jelentősége. A 2,4,5–triklórfenol hőkezelése
alapvetően a 2,3,7,8-PCDD képződéséhez vezet. A pentaklórfenol termolízise során oktaklórbenzo-p-dioxin
keletkezik, aminek további deklórozásával kisebb klórozottsági fokú izomerek képződnek. A dioxinképződés
természetes útja pl. erdőtüzek vagy fosszilis energiahordozók és fa égetésekor sem zárható ki. A peroxidáz
enzim hatására a PCDD/PCDF biológiai úton, klórfenolból in vitro és in vivo körülmények között is
végbemegy. A szennyvíztisztítás és a komposztálás során is lehet dioxin-képződéssel számolni.
A dioxinok egyrészt a szerves anyagok égése során, a másrészt néhány klórozott vegyület kémiai reakciója
során keletkeznek. Dioxinok források lehetnek továbbá a petrolkémiai ipar és a nem megfelelő hulladékégetés
is. Ilyen források a városi szemét, a kórházi és ipari hulladékok, valamint a fáradt olajok égetése, továbbá az
erdőtüzek és a cigarettafüst. Valószínű, hogy a legfontosabb források a szemétégetők és a gépjárművek
kipufogógázai. A dioxinok jelenléte a városi szemétégetők füstgázaiban és pernyéjében teljesen általános. A
PCDD és a PCDF prekurzorok 500 °C fölött keletkeznek és 850 °C fölött elbomlanak, amennyiben az
oxigénellátottság megfelelő, a turbulencia kielégítő és a tartózkodási idő az égetőben több mint 1 s. Dioxinok
akkor is képződhetnek, ha a gázok elhagyják az égetőkemencét és a kibocsátás előtt keresztülmennek a tisztítóés hűtőrendszeren. Bármilyen fémnyom katalizátorként hathat, valószínűleg a réz a legaktívabb.
A 2,3,7,8-szubsztituált izomereknek kiemelkedően magas a biológiai és kémiai stabilitása és a toxicitása.
Általánosságban a PCDD/PCDF vegyületek kémiai és termikus stabilitása nagy. Csak néhány enzim és erős
oxidálószerek (ózon) képesek a PCDD/PCDF vegyületeket kémiailag lebontani. Ez a nagymértékű stabilitás és a
zsíroldhatóság kedvez az élő és élettelen környezetben való felhalmozódásnak. Bár a PCDD/PCDF vegyületek
rendkívül ellenállóak a kémiai és fizikai behatásokkal szemben, az atmoszférában, napfény hatására a lebomlás
néhány óra alatt végbemegy. A legfőbb folyamatként a direkt vagy indirekt pirolízist és a magas hőmérsékleten
lezajló termikus bomlást feltételeznek.
Mivel a PCDD/PCDF vegyületek kis gőznyomású szilárd anyagok, továbbá vízben majdnem oldhatatlanok,
mobilitásuk kicsi a környezetben. Erősen adszorbeálódnak azonban a talaj szerves anyagain és nehezen
mosódnak ki az esővízzel vagy a talajnedvességgel. Mozgásuk azonban az őket adszorbeáló talajrészecskékkel
együtt lehetséges (pl eróziós/deflációs folyamatok). Száraz talajokban van bizonyos PCDD és PCDF gőzdiffúzió
a pórusokban, de ez nagy szervesanyag tartalmú talajokban lényegesen kisebb, mint homokban. A transzport
bármelyik irányban megtörténhet, de a felszínhez közel a mozgás inkább felfelé irányul. Bizonyos
vizsgálatokból arra lehet következtetni, hogy a 2,3,7,8–TCDD felezési ideje talajban 10 év is lehet, ez azonban a
helyi körülményektől változik.
A dioxinok égetéssel jutnak az atmoszférába, majd onnan kiülepedve bekerülnek a talajba, a vizekbe és a
növényzetbe. A dioxinok biológiai transzportja elsősorban a táplálékláncon keresztül történik meg. Elsősorban a
zsírszövetekben akkumulálódnak. A dioxinok toxicitása a szubsztituált klóratomok számától és a szubsztitúció
helyétől függ. A 2,3,7,8 izomerek a legtoxikusabbak.
Bár rákkeltő hatásuk állatokban bizonyított, a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet egyértelműen állást
foglalni a humán karcinogen hatást illetően. Ehelyett a WHO egy becsült irányértéket ad meg, amelyet
meghaladva intézkedéseket kell tenni a szint csökkentésére. Mivel a 2,3,7,8–TCDD-n kívül más dioxinról
nagyon kevés információ áll rendelkezésre, nagy biztonsági faktort alkalmazva minden toxicitási hatást a
2,3,7,8–TCDD toxicitásához viszonyítva fejeznek ki és ezt az úgynevezett toxicitási egyenérték faktorban (TE)
adják meg. Ez az érték felnőttekre 10 pg/kg/nap, gyerekekre 1 pg/kg/nap.

1.6. Toxikus fémek, szervetlen mikroszennyezők
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A felszíni vizek mérgező fémtartalma jelentős mértékben befolyásolja a vízminőséget. A kezelt ipari és
kommunális szennyvizek az előírt határértékeknek megfelelő koncentrációban tartalmazzák a
fémszennyezéseket. A biológiai folyamatok során azonban a fémek megkötődnek a képződő biomasszában és a
tápláléklánc végén lévő élőlények a bioakkumuláció miatt már nagyobb dózisú fémterhelést kénytelenek
elszenvedni.
A környezeti elemekbe jutott szerves szennyezők toxikus hatása szerkezetfüggő. Ha a szerkezet megváltozik
vagy módosul, a környezeti hatás is megváltozik. A fémek káros hatásai azonban lényegesen összetettebb
módon érvényesülnek a környezeti elemekben, mivel a toxicitást az oldhatóság, az ionerősség, a pH és a redox
viszonyok határozzák meg. Ebből adódóan a hőmérséklet, az oldhatósági, a pH és a redox viszonyok
megváltozásával a jelenlévő fémvegyületek egymásba átalakulhatnak és bármikor megjelenhet a legtoxikusabb
forma.
Oldhatóság
Az oldhatatlan fém biológiailag inaktív, ezért nincs hatással a víz minőségére. Alapvetően tehát a fémek
vízoldhatósága arányos a károkozás mértékével. A folyadék és a szilárd fázis közötti egyensúlyt az alábbi
egyenlet jellemzi:

melyre felírható az oldhatóságot meghatározó egyensúlyi állandó:

Minél kisebb Ks értéke, annál kisebb az oldhatóság. Az oldhatóság azonban csak tiszta oldatokban fejezhető ki a
fenti egyenletnek megfelelő exakt formában. Természetes körülmények között az élővizekben jelen lévő egyéb
fémek, az anionok koncentrációja/ionerőssége, a komplexképzők, valamint a szerves anyagok is befolyásolják
az oldódást.
Komplexképzés
A fémek komplexképző tulajdonsága fontos szerepet játszik a mobilizálhatóságuk és migrációjuk tekintetében.
A fém-komplexek alapvetően a fémionból (M, a komplex központi magja), valamint a ligandumból (L, a
kapcsolódó molekulák vagy ionok összessége) áll. A fémion és a ligandum között kialakuló kötés
legegyszerűbben úgy értelmezhető, hogy a ligandum elektronpárt ad át a fémionnak. A ligandum tehát az
elektronpár donor, a fémion pedig az elektronpár akceptor. Az elektronpár donorokat a kémiában Lewisbázisoknak, az elektronpár akceptorokat Lewis-savaknak nevezik. Ebből következően a komplex kialakulása
egy Lewis-sav - Lewis-bázis reakcióként is értelmezhető az alábbi reakcióegyenlet alapján:

A legfontosabb szervetlen komplexképző anionok, mint a bikromátok, a kloridok, a hidroxidok, a fluoridok és a
szulfátok jelen vannak a vizekben, így megvan a lehetősége a legkülönbözőbb fémkomplexek kialakulásának.
Oldható és oldhatatlan komplexek egyaránt keletkezhetnek. A vizes rendszerben jelenlévő fémek és ligandumok
között gyakorlatilag csak bizonyos komplexek kialakulására van lehetőség, vagyis egy adott fém bizonyos
ligandumokat előnyben részesít, másokkal viszont nem lép kölcsönhatásba. Pearson értelmezése szerint a
Lewis-féle „erős savak” „erős bázisokkal”, a „gyenge savak” „gyenge bázisokkal” képeznek nagyobb stabilitású
komplexeket.
A fémek a természetes vizekben jelen lévő természetes vagy szennyező szerves anyagokkal is képezhetnek
vízoldható komplexeket. Az aminosavak, fulvó- és huminsavak, a poliszaharidok, a szerves foszfor vegyületek,
a fenolos OH és a karboxil csoportokat tartalmazó aromás vegyületek azok a leggyakoribb komplexképzők,
melyek a fémek migrációját befolyásolják. Szükséges még figyelembe venni komplexképzőként a mosó- és
tisztítószerekben mindig jelen lévő etiléndiamin-tetraecetsavat (EDTA), valamint a nitrilotriecetsavat is (NTA).
A természetes vizes rendszerekben az elektrondonor tulajdonsággal rendelkező szerves anyagok tehát fontos
szerepet játszanak a fém szerves komplexek kialakulásában különösképpen azzal, hogy a fémeket oldatban
tartják. Ezért az oldatban lévő fém-koncentráció lényegesen magasabb lehet, mint az a szervetlen oldhatósági
konstans alapján várható volna. Másrészt a szerves anyagokkal képzett fém-komplexek fontos szerepet
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játszanak a fémek bioakkumulációja során is, ugyanis a bioorganizmusok a fémeket csak komplexek formájában
tudják beépíteni szervezetükbe. Ugyanakkor a komplexképződési, a bioakkumulációs folyamatokat a vizek
redox és pH viszonyai is meghatározzák.
A higany metileződése
A biológiai folyamatokban résztvevő mikroorganizmusok a higanyt metilezni képesek . A metileződés aerob és
anaerob körülmények között is végbemehet, melynek eredményeként az oldhatatlan, tehát környezeti
szempontból inaktív higanyból (Hg) biológiailag hozzáférhető metil (CH 3Hg) és dimetil higany vegyületek
((CH3)2Hg) jönnek létre. Metil higanyvegyületeket a tápláléklánccal az ökoszisztémát és az embert is
veszélyeztetik.
A metileződési folyamat az üledékekben gyorsan lejátszódik, a dimetil és metil higany-vegyületek egymáshoz
viszonyított arányát a víz pH értéke is befolyásolja. A pH ≻ 8 esetében gyakorlatilag a dimetil forma, míg pH ≺
8 esetében a metil forma dominál. Az illékony dimetil-higany eltávozik a nyitott vizes rendszerekből, míg a nem
illékony metil-higany visszamarad. A vizekben lévő organizmusokba tehát a metilezett forma épül be.
A fémek toxikus hatásai
Biológiai rendszerekben a fémek koncentrációja egymáshoz képest több nagyságrendnyi eltérést is mutathatnak.
Bizonyos koncentrációban való jelenlétük szükséges az egészséges életműködések szempontjából. Az
úgynevezett esszenciális fémek bizonyos koncentráció alatt fejlődési rendellenességet okoznak. A Zn, Cr, Co,
Mn, Mo, Sn, Cu és a Fe esszenciális fémek. Más fémek, mint pl. az As, Cd, Ag, Hg, Pb és a Be az élő szervezet
számára idegenek és az úgynevezett határkoncentráció felett kifejezetten toxikusnak minősülnek.
A fémek toxikus hatása biológiai tesztekkel mérhető. A legtöbb esetben tesztállat pusztulását néhány napos (24–
96 órás) kitettség után vizsgálják. Ugyanakkor a legtöbb fém esetében a káros hatás csak hetek, hónapok, vagy
évek múltán jelentkezik, vagyis a fém nem korai pusztulást, hanem „csak” rendellenességet vagy változást okoz
az emésztő-, idegrendszerben vagy az alapvető életfunkciókban. A krónikus hatás az életfunkciók
megváltozásának leírásával jellemezhető.
A vizekben egymás mellett jelen lévő fémek toxikus hatásai additívak, szinergetikusak vagy antagonisztikusak
is lehetnek annak megfelelően, hogy az összetett hatás az egyes fémek hatásaiból egyszerűen összeadódik,
illetve ennél erősebb, vagy gyengébb. Szinergetikus hatású például a réz és a cink együttes jelenléte lágy vízben.
Általában a legtöbb nehézfém mérgező hatása a vízkeménység növekedésével növekszik. A vízben oldott
oxigén csökkenése a fémek toxikus hatásait szintén növeli.

1.7. Egyéb szennyezettséget jelző mutatók
A természetes vizekben jelen lévő, szennyezettséget jelző mutatók az összes sótartalom, különböző szervetlen
ionok (pl. foszfátok, szulfátok, halogének: kloridok/fluoridok, cianidok), szilikátok, rodanidok, a
vízkeménységet meghatározó ionok, valamint a radiológiai aktivitással rendelkező elemek és vegyületeik. Az
elektrokémiai, a szerves vegyipari, az energetikai és a szilikát ipar jelenlétével két nagyon jellemző szennyező, a
cianid és a fluorid is megjelent a vizekben.
A cianidok legfontosabb emissziós forrásai a galvánüzemek, a fémfelület kezelők, a bányászat/ércdúsítás,
valamint a szerves vegyipar, beleértve a gyógyszereket, a növényvédőszereket és a festékeket is. A cianidok
szervetlen és szerves vegyületek formájában egyaránt szennyezhetnek, bár leggyakrabban vízben könnyen
oldódó cianidsók és fémkomplexek formájában kerülnek az imissziós környezeti elembe. A pH-tól függően
ionos, gyengén disszociált, vagy illékony cián-hidrogén, illetve oldható komplexek formájában vannak jelen. A
toxicitás vizsgálatok alapján a disszociált cianid ion mérgezőbb, mint a hidrogén-cianid. A nehézfém
komplexeik mérgező hatása is a disszociáció következtében keletkező szabad cianid ion függvénye.
Természetes vizekben a cianid ion nem, vagy csak ppb alatti (1 μg/l = 0,1 mg/l) koncentrációban fordul elő. Az
ennél magasabb érték szennyezésre utal. Az ivóvizekben megengedett érték 0,05 mg/l, a WHO-ajánlás 0,1 mg/l.
A cianid tartalmú szennyvizek tisztítását közvetlen a keletkezés helyén kell megoldani. Még a gyári belső
csatornába sem engedhető tisztítatlanul, mert az egyéb szennyvizek esetlegesen savas karaktere miatt a
hidrogén-cianid felszabadulás balesetveszélyt jelent.
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A cianidok könnyen megkötődnek. A toxikus hatást citokróm rendszer és az oxidációs folyamatok blokkolásán
keresztül fejti ki, meggátolja a szövetek oxigéncseréjét.
A fluoridok előfordulása igen gyakori a természetben. A litoszférában, a hidroszférában, továbbá (nyomnyi
mennyiségben) a legtöbb talajban, növényben, élelmiszerben és a vizekben is megtalálható.
Környezetszennyezővé főleg a széleskörű ipari felhasználás tette. Az alumínium-, az építő-, kerámia-, burkolóés az üvegipar, a bányászat, valamint a szerves vegyipar szennyvizei is tartalmaznak fluoridokat.
Felszíni vizekben kisebb mennyiségben (általában 1 mg/l alatt), a felszín alattiakban nagyobb koncentrációban
is előfordulhat. Meleg forrásokban 10 mg/l fölötti érték sem ritka. Az ívóvizek vagy természetes, vagy adagolt
fluoridokat tartalmaznak, általában 1 mg/l alatti mennyiségben. Az oldott állapotban lévő fluorid ion
koncentrációját a kalcium és a szilicium tartalom befolyásolja. Még a hévforrásokban is (adott hőmérsékleten) a
fluorid koncentrációját az oldható kalcium-fluorid mennyisége határozza meg.
A szervezetben a fluoridok főleg a csontozatba épülnek be, de a 100 mg/l fölötti koncentráció terhelés zavarokat
okozhat a szénhidrát, a lipid és a fehérje metabolizmusban. Mivel a fogakba lerakódott fluorid csökkenti a
fogzománc savas anyagokkal szembeni ellenállását, néhány országban az ivóvízhez külön fluoridot adagolnak.
Az ivóvizekben megengedett maximálisan koncentráció 1,7 mg/l, figyelembe véve az egyéb fluorid típusú
terheléseket is.

1.8. A mikroorganizmusok és a vízminőség
A vízi ökoszisztémában előforduló mikroorganizmusok rendkívül összetett szerepet játszanak a vizek környezet
minőségében: szennyezéseket jeleznek, mérgező anyagokat bontanak le és mérgező anyagokat termelnek,
valamint részt vesznek a szennyezett vizek tisztulási folyamataiban. Természetes körülmények között
gyakorlatilag minden vízben előfordulnak. Jól tűrik az extrém körülményeket is, vannak hideg, meleg és só tűrő
mikroorganizmus fajok.
A mikroorganizmusok közös jellemzője a növekedés, szaporodás, de az adott körülmények között a tápanyag
felvételében lényeges eltérések lehetnek. Egyes mikroorganizmusok szénforrásul csak szervetlen szenet
használnak, vagy metabolizmusukhoz speciális nitrogénformát igényelnek.
A vízben előforduló legfontosabb mikroorganizmusok lehetnek (1) algák (fitoplankton), (2) protozoák
(zooplankton), (3) gombák, (4) kékalgák, (5) baktérimok (bakterioplankton) és (6) vírusok.
Az algák mérete a mm-től több méteres mérettartományba esik. A vízben a fotoszintézist végzik.
Szaporodásukhoz szenet, nitrogént, foszfort és fényt igényelnek. Pigment anyagaik szerint lehetnek zöld, barna,
vörös, sárgászöld stb színűek. A túl sok alga általában rontja a vízminőséget, de a káros hatás algánként eltérő.
A zöld algák kevesebb problémát okoznak, némelyik ízrontó, mások mérgező anyagot is termelnek.
A protozoák nem fotoszintetizálnak, a vizek szerves szennyezőinek lebontásában van fontos szerepük. A
legtöbbjük baktériumfaló: a baktériumok növekedésükhöz és szaporodásukhoz felhasználják a szerves
anyagokat, majd az elszaporodott baktériumokat a protozoák falják fel. A legtöbbjük ostoros. Jelenlétük
szervesanyag feldúsulását jelzi.
A gombák sem fotoszintetizálnak. Vízi környezetben a hagyományos úton nehezen lebomló, a környezetben
hosszabb ideig megmaradó szennyező anyagokat is képesek hasznosítani. Például a cellulóz bontását
többségében gombák végzik.
A kékalgák mérete a baktériumokhoz áll közel, néhány mm nagyságrendű. Még ma sem tisztázott teljesen, hogy
ezek fotoszintetizáló baktériumok, vagy valódi algák. A kékalgák igen toleránsak a környezeti hatásokra,
alacsony és magas hőfokon egyaránt képesek szaporodni, nitrogénforrásul a légköri nitrogént használják. Ezért
savas közegben is képes elszaporodni, gyakran egyetlen faj alkotta tömegvegetációt alkotva. Tömeges
elszaporodásukkor íz- és szagrontó, és/vagy mérgező szerves anyagokat bocsátanak a vizekbe. Ezért nagy
számban való megjelenésük igen komoly veszélyt jelent az élővizekre, korlátozzák az ivóvíz hasznosítást és
gyakran tömeges halpusztulást okoznak.
A vírusok ~10 μm méretű mikroorganizmusok. Önállóan nem képesek élni, szaporodásukhoz mindig
gazdaszervezet szükséges. A gazdaszervezetbe behatolva megváltoztatják annak genetikai anyagát és ott
szaporodnak. A gazdaszervezet elpusztítása után abból kiszabadulnak, a környezetbe szétszóródnak és új
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szervezetet keresnek. A legtöbb sejtet képesek megtámadni, így a baktériumokat, az algákat és az állati sejteket
is.
A 0,5–10 mm közötti méretű baktériumok nagyon jól jelzik a vízminőség alakulását. A vízben lévő szerves és
szervetlen anyagokból építik fel sejtanyagaikat, némelyek oxigén jelenlétében (aerob fajok), mások annak
hiányában (anaerob fajok) is szaporodnak. Legtöbbjük gyorsítja az oxidációs-redukciós folyamatokat azáltal,
hogy ezekhez a reakciókhoz energiát biztosítanak (az ilyen reakciók steril környezetben egyáltalán nem, vagy
lassan mennének végbe). Egy adott rendszerben jelenlevő baktériumok populációja a rendszer tisztulási
képességét is jellemzi.
A baktériumok levegőben, vízben és a talajban is jelen vannak. A vizekben lévők a vizes és az üledékben élő
fajokból tevődnek össze. Ezek a fajok életközösségeket alkotnak, együttes életműködésük eredője határozza
meg a víz minőségét. A baktériumok és a rendszerben jelen lévő többi mikroorganizmusok nagyon szoros
kölcsönhatásban vannak egymással. Ez a kölcsönhatás lehet szimbiotikus, de lehetséges antagonisztikus is. A
rendkívül szoros és összetett hatás felelős a vízi környezetben bekövetkező változásokért. Ismeretes a
baktériumok és az algák közötti szoros kölcsönhatás. A legtöbb baktérium megjelenése algafajokhoz kötődik.
Ennek pontos részletei nem ismertek, de két hatás bizonyított. Egyrészt a baktériumok az algák növekedésére
ható mellékterméket választanak ki. Ez a növekedési faktor teszi lehetővé a gazdanövény és baktériumfaj
együttélését, vagy gátolja egy másik faj megjelenését. Másrészt az elhalt algatestet a baktériumok lebontják. Az
eutrofizálódott tavakban tömegesen jelen lévő algák pusztulásuk után a fenékre süllyednek és az üledékben lévő
baktériumok az elhalt algatestet lebontják. A korábban beépült szervetlen tápanyagok így újra visszakerülnek a
biológiai körfolyamatba.
A baktériumok környezet- és közegészségügyi hatásai
Mivel a baktériumok részt vesznek a legtöbb vízi körfolyamatban, tevékenységük nagymértékben hozzájárul víz
minőségéhez. A baktériumok jelenléte legalább ennyire meghatározó a víz környezet- és közegészségügyi
hatásainak tekintetében is. Ismeretes ugyanis, hogy a vízzel terjedő betegségek legtöbbje emberi fekáliával való
fertőzöttség következménye. A fertőző betegségek sokfélesége, a kórokozók bonyolult kimutatási módszere
miatt a vízminőség közegészségügyi megítélése érdekében kifejlesztettek egy módszert, amellyel a gyorsan
kimutathatók a fekáliás szennyezések és az esetlegesen jelen lévő patogén mikroorganizmusok. A vízek
bakteriális szennyezettségét jellemző szervezetek két csoportra oszthatók: a fekálos szennyezést indikáló
szervezetek pl. a coliform, a fekál koli, a streptococcus és a clostridium. A populáció és az összetétel a víz
minőségét és az ökológiai jellegét mutatja, tehát jelenlétük még nem jelent feltétlenül veszélyt. Ezzel szemben a
kórokozó baktériumok, mint pl. a salmonella vagy a shigella közvetlen fertőzésveszélyt jelentenek az emberre,
vízben való jelenlétük esetén a víz emberi felhasználásra alkalmatlan.
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2. fejezet - A kármentesítés
szabályozása az Európai Unióban
Az iparosodás következtében létrejött környezetpusztulás olyan externáliákat okoz, amely egyre nagyobb
tehertétel a társadalmak és a nemzetgazdaságok számára. Ezért a környezetvédelem szükségszerűen beépült a
jogalkotásba és ma már nem lehet a jogszabályban meghatározottnál nagyobb környezetszennyezéssel járó
gazdasági tevékenységet folytatni. Ezzel párhuzamosan egyre több figyelem irányul a régebben keletkezett
környezetkárosodások felszámolására és egyre több intézkedés szorgalmazza a negatív hatások mérséklését
és/vagy megszüntetését.
Az ipari tevékenység, a folyékony és szilárd hulladékok működő, vagy már elfelejtett lerakóhelyei, veszélyes
anyag tárolók, a meddőhányók, a salakdombok, a zagytározók, az olajkitermelő kutak, olajfinomítók, az
üzemanyag szállító és elosztó állomások potenciális környezetszennyezést jelentenek mind a talajra, mind a
természetes vizekre. A legnagyobb veszély azonban az, ha a szennyezés akár pontszennyezőként, akár mobilis
formában károsítja az élőhelyeket, biológiailag hozzáférhetővé válik, bejut a táplálékláncba és károsítja az
ökoszisztémát. Ebből következően a környezetszabályozás és a környezeti felelősség határokon és
kontinenseken átívelő civilizációs probléma, mely globális kezelésmódot igényel.
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve a környezeti károk megelőzése és a célállapot
helyreállítása tekintetében a környezeti károk helyreállítására, és annak költségviselőire vonatkozó környezeti
felelősséget szabályozza.
Az irányelv definiálja a környezeti kár fogalmát. Ezek szerint környezeti kárnak minősül
a. A „védett fajokban és természetes élőhelyekben okozott károk, vagyis minden olyan kár, amely jelentős
kedvezőtlen hatást gyakorol az ilyen élőhelyek és fajok kedvező védettségi állapotának elérésére vagy
fenntartására.”
b. A „vizekben okozott károk, vagyis minden olyan kár, amely jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorol az
érintett vizek ökológiai, kémiai és/vagy mennyiségi állapotára és/vagy ökológiai potenciáljára”.
c. A „talajban okozott károk, vagyis a talajszennyezés minden olyan formája, amely az emberi egészség
károsodásának jelentős kockázatával jár, közvetlenül vagy közvetve a talajba, a talajra vagy annak felszíne
alá kerülő anyagok, készítmények, szervezetek vagy mikroorganizmusok következtében”.
d. „A környezeti károk fogalma magában foglalja a levegőben lebegő részecskék által okozott károkat is,
amennyiben a vizek, a talaj, a védett fajok vagy a természetes élőhelyek károsítását eredményezik.”.
A környezeti károkat illetően az EU előírása alkalmazandó minden olyan fajta „keresőtevékenységre”, amely az
emberi egészségre, vagy a környezetre kockázatot jelent. Kereső tevékenység alatt értendő minden olyan
tevékenység, amelyet gazdasági tevékenység, üzleti vagy egyéb vállalkozás keretében folytatnak, tekintet nélkül
arra, hogy magán- vagy közvállalkozás, profitorientált vagy nonprofit jellegű-e.
Nem minden környezeti kár állítható helyre a felelősségi mechanizmus alkalmazása révén. A felelősségi
mechanizmus megfelelő alkalmazhatóságának szükséges és elengedhetetlen feltételei egy vagy több
környezetszennyező azonosítása, a kár valóssága és mérhetősége, továbbá nem utolsó sorban az ok és okozati
összefüggés megléte a kár és annak okozója között. A környezet helyreállításának minden esetben hatékonynak
kell lennie olyan módon, amely által biztosítva lesz a kármentesítés előre meghatározott célkitűzéseinek
megvalósítása. Erre a célra minden esetben egy keretrendszer kidolgozására van szükség, amelynek megfelelő
alkalmazásáról az illetékes nemzeti hatóságnak kell gondoskodnia.
Az EU irányelv megfogalmazza, hogy a környezeti károk megelőzését és helyreállítását a szennyező fizet elvének
alkalmazásával kell végrehajtani oly módon, hogy az a fenntartható fejlődéssel összhangban legyen. Ezen
elvnek megfelelően annak a gazdasági szereplőnek, aki a kár okozásáért felelősségre vonható, vagy aki által
folytatott tevékenység a jövőben jelentős kárveszélyt jelenthet, elvben az összes szükséges megelőző és
helyreállítási költséget viselnie kell.
Amennyiben a környezeti kár még nem következett be, de fennáll annak a veszélye, hogy a jövőben
bekövetkezhet, a gazdasági szereplőnek azonnali hatállyal meg kell tennie a szükséges megelőző
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intézkedéseket. „Megelőző intézkedés minden olyan intézkedés, amelyet a környezeti kár közvetlen veszélyével
fenyegető esemény, cselekmény vagy mulasztás következtében tesznek a kár megelőzése vagy minimálisra
csökkentése érdekében.”
Ha a gazdasági szereplő megelőzési intézkedéseinek köszönhetően nem hárul el az esetleges környezeti kár
veszélye, akkor a probléma mielőbbi megoldása érdekében a lehető legrövidebb időn belül be kell vonni az
illetékes hatóságot és tájékoztatást kell nyújtani az aktuális helyzetről. Erre vonatkozóan a tagállamoknak kell
fellépni, rendelkezni a gazdasági szereplőkkel szemben. Az illetékes hatóságok bármikor kötelezhetik az érintett
gazdasági szereplőt hogy információval szolgáljon a környezeti kár közvetlen veszélyéről, vagy a környezeti kár
gyanújának felmerüléséről. A hatóság kötelezheti a gazdasági szereplőt a szükséges megelőző intézkedések
megtételére, továbbá utasításokat adhat az intézkedésekre vonatkozóan is. Végső esetben saját maga is
megteheti a szükséges megelőző intézkedéseket.
Azokban az esetekben, amikor az illetékes hatóság maga, vagy egy bevont harmadik fél útján a kárt okozó
gazdasági szereplő helyett jár el, biztosítania kell az őket terhelő költségek megtéríttetését a gazdasági
szereplő(k) részéről.
Amennyiben a környezeti kár már bekövetkezett, a gazdasági szereplőnek szintén azonnali hatállyal
tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a helyzet minden lényeges hatásáról. Ezentúl végre kell hajtania minden
célszerű intézkedést annak érdekében, hogy haladéktalanul ellenőrzése alá vonja, feltartóztassa, eltávolítsa, vagy
egyéb módon kezelje az általa környezetbe juttatott szennyező anyagokat és egyéb károsító folyamatokat azzal a
céllal, hogy megelőzze vagy korlátozza a további környezeti károkat és az ember egészségére gyakorolt
kedvezőtlen hatásokat, vagy a természeti erőforrásokban jelentkező minőségromlást. Az illetékes hatóság
megszabhatja, hogy milyen szükséges helyreállítási tevékenységeket kell a gazdasági szereplőnek elvégeznie.
Azoknak a személyeknek, akiket a keletkezett kár érint vagy feltehetően érinteni fog, joguk van arra, hogy az
illetékes hatóságot felkérjék a mielőbbi intézkedésre. Tekintettel azonban arra, hogy jogával nem mindig él,
vagy helyzetéből adódóan nem minden esetben tud élni az érintett jogi vagy természetes személy, ezért a
környezetvédelem mellett elhivatott szervezeteknek is biztosítani kell a lehetőséget e személyek érdekeinek
érvényesítésére/közvetítésére a hatóságok felé. Továbbá az érintett jogi vagy természetes személyeknek meg
kell adni a lehetőséget arra is, hogy az intézkedéseket követően felülvizsgálati eljárást kezdeményezzenek az
illetékes hatóság eljárásait, határozatait vagy éppen mulasztásait illetően.
Abban az esetben, ha a kárt okozó nem teljesíti az illetékes hatóság által meghatározott kötelezettségeket, vagy a
kárt okozó nem azonosítható, vagy nem köteles viselni a költségeket, az illetékes hatóság maga is megteheti
ezeket az intézkedéseket. A kár okozóinak az előírásokkal és a fenntartható fejlődéssel összhangban kell
meghatározniuk a lehetséges helyreállítási intézkedéseket és jóváhagyásra be kell nyújtaniuk azokat az illetékes
hatóság felé. Ennek megfelelőségéről az illetékes hatóság dönt. Amennyiben nem találja azt teljes mértékben
elfogadhatónak, joga van arra, hogy maga jelölje ki azokat az eljárásokat, amelyeket alkalmazni kell a
helyreállítás során.
Ha egyidejűleg több esetben és több helyen következett be környezeti kár olyan módon, hogy az illetékes
hatóság az egy időben történő helyreállításokat nem tudja biztosítani, jogában áll, hogy előzetes mérlegelés után
fontossági sorrendet állítson fel annak eldöntésére, hogy a környezeti károk melyikét kell elsőként helyreállítani.
A döntési mechanizmus során különösen az emberi egészségre jelentett kockázatokat, a környezeti kár jellegét,
súlyosságát, kiterjedését, valamint a természetes regenerálódás lehetőségét kell figyelembe venni.
Amennyiben a környezeti kár bizonyítottan vagy valószínűleg több tagállamot is érint, a kárt szenvedett
tagállamoknak együtt kell működniük annak érdekében, hogy a megelőző vagy a helyreállítási tevékenység
megfelelő és hatékony elvégzését biztosítsák a környezeti károk tekintetében. A tagállamok szintén kérhetik a
megelőző, illetve helyreállítási tevékenységek költségeinek behajtását a kárt okozóján. Vagyis szinte minden
esetben a kárt okozó személy vagy személyek kötelesek viselni a helyreállítási költségek teljes költségét,
beleértve mindazokat a költségeket, amelyek a kármentesítés megfelelő végrehajtásának biztosításához
szükségesek. Ezek a költségek tételesen a környezeti károk valamint a károk közvetlen veszélyének
felmérésével kapcsolatos költségek, a helyreállítási tevékenységek lehetőségeinek felmérése során felmerülő
költségek, a közigazgatási, jogi és végrehajtási költségek, a végrehajtási munkálatok felügyeleti költségei, a
monitoring és az adatgyűjtés költségei, továbbá minden egyéb általánosan felmerülő költség.
Ha a megelőző vagy helyreállító tevékenységet nem a kárt okozó gazdasági szereplő végezte, az illetékes
hatóság jogosultsággal rendelkezik arra, hogy utólagosan, meghatározott határidőn belül behajtsa a
kármentesítés teljes költségét a gazdasági szereplőn.
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Ez történhet többek között dologi jogi biztosíték vagy más megfelelő garancia érvényesítése útján. Az illetékes
hatóságnak joga van úgy dönteni, hogy a kárt okozó nem köteles a költségek teljes összegét megfizetni. Ez
olyan esetekben állhat fenn, amikor a kárelhárítás költsége meghaladja a behajtható összeget. Továbbá nem
behajtható az összeg akkor ha a felelős kiléte tisztázatlan.
Abban az esetben, ha a kárt több fél okozta, több felelőst terhelnek a helyreállítási költségek is. Arra
vonatkozóan, hogy a kárt okozók között a költségek és a felelősség miként oszlik meg, az egyes tagállamok
saját nemzeti törvényeket, szabályokat írhatnak elő. Különösen olyan esetben van ennek jelentősége, amikor a
termékfelhasználó közel sem ugyanolyan feltételekkel vonható felelősségre a kár okozásáért, mint a termék
gyártója. A felelősség megosztása az összes kérdéses esetben a nemzeti jogi szabályozás feladatkörébe tartozik.
Előállhatnak olyan esetek is, amikor nem várható el a gazdasági szereplőtől, hogy fedezze a helyreállítás
költségeit. Ez olyan esetekre vonatkozik, amikor igazolható, hogy a kár előidézője egy harmadik fél volt és a
megfelelő biztonsági intézkedések érvényben voltak a kár keletkezésének időpontjában. Továbbá érvényes
azokban az esetekben, amikor a kár olyan hatósági utasítás vagy végzés betartásából ered, amely
tevékenységből eredő kibocsátás vagy esemény nem azonos a gazdasági szereplő eredeti tevékenységéből adódó
kibocsátásokkal és eseményekkel. Ilyen esetekben a hatóságnak kell vállalni a helyreállítás teljes költségét, sőt,
a tagállamnak gondoskodnia kell arról is, hogy megtérítse a gazdasági szereplő által végzett helyreállítási
költségeket.
A tagállam mentesítheti a károkozót a helyreállítási tevékenységek költségeinek fizetése alól akkor, ha
bizonyítani tudja, hogy nem terheli gondatlanság vagy szándékosság a kár kialakulásáért. Vagyis a kár olyan
tevékenység révén keletkezett, amely a jogi intézkedéseket végrehajtó hatályos nemzeti törvények és
rendelkezések értelmében adott engedély feltételeivel teljes összhangban engedélyezett kibocsátás vagy
esemény. Továbbá, ha a kárt okozó személy bizonyítani tudja, hogy a kár okozásának időpontjában általa
alkalmazott tevékenység a tudomány és technika akkori állása szerint nem minősült jelentős, nagy
valószínűséggel környezeti kárt okozó tevékenységnek.
A helyreállításra vonatkozó előírások
(1) Vizekben, védett fajokban és a természetes élőhelyekben okozott károk helyreállításáról
Az EU három lépcsős helyreállítási eljárást ír elő, melynek eredményeképpen visszaáll a vizek, védett fajok,
természetes élőhelyek eredeti állapota. Eredeti állapot alatt a természeti erőforrásoknak és az azok által nyújtott
szolgáltatásoknak a rendelkezésre álló legjobb információk alapján becsült helyzetét kell érteni, amely akkor állt
volna fenn, ha a károsodás nem következik be. A kármenetesítés három fokozata az elsődleges, a kiegészítő és a
kiegyenlítő helyreállítás.
Elsődleges helyreállításként az irányelv azoknak a tevékenységek az összességét határozza meg, amelyek
hatására a károsodott természeti erőforrások és/vagy az azok által nyújtott, károsodott szolgáltatások
visszaállnak az eredeti állapotba vagy egy ahhoz közeli állapotba.
Amennyiben a károsodott természeti erőforrások és szolgáltatások nem állnak vissza eredeti állapotba,
kiegészítő helyreállítást kell végezni.
A kiegészítő helyreállítás célja, hogy a károsodott környezeti elemet, vagy szolgáltatást egy arra alkalmas
környezeti elemmel vagy szolgáltatással pótoljon. Megfelelő esetben a másik természeti területet lehetőség
szerint földrajzilag össze kell kötni a károsodott természeti területtel, tekintettel az érintett populációk érdekeire.
A kiegyenlítő helyreállítási tevékenység célja az, hogy az elsődleges helyreállítás hatásának teljes eléréséig a
természeti erőforrásokban kialakult ideiglenes veszteségeket kompenzálja. Ideiglenes veszteség alatt minden
olyan veszteséget ért, amelyek abból erednek, hogy a károsodott természeti erőforrások és az áltáluk nyújtott
szolgáltatások nem képesek a károsodásig betöltött funkciójukat ellátni, illetve megfelelő szolgáltatásokat
nyújtani a másik környezeti elemnek, vagy a köznek mindaddig, amíg az elsődleges helyreállítás eredménye
meg nem nyilvánul, de a pénzbeli veszteségekre nincs tekintettel.
A helyreállításra vonatkozó technológiai megoldásokat ésszerű határok között kell alkalmazni, figyelembe véve
az alábbi szempontokat.
a. Technológia esetleges hatása a közegészségügyre és a biztonságra
b. A lehetséges megoldások kivitelezési költségei és a sikeresség valószínűsége
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c. A lehetséges megoldások milyen mértékben biztosítanak védelmet a jövőbeli károk elkerülésének érdekében
d. A lehetséges megoldások megvalósítása milyen esetleges másodlagos károkat okoznak
e. A különböző megoldások mennyire veszik figyelembe a helyi sajátosságokat
f. A lehetséges megoldások technológiai időigénye és a helyreállítás milyen időintervallumon belül érezteti
kedvező hatását
g. Milyen mértékben állítható helyre a károsodott terület eredeti állapota
h. A károsodott természeti területnek milyen földrajzi kapcsolatai vannak.
Az illetékes hatóságnak joga van azt mondani, hogy nem kell további helyreállító intézkedést folytatni akkor, ha
a már megvalósult helyreállító tevékenységek biztosítják, hogy többé nem áll fenn az emberi egészségre, a
vizekre, a védett fajokra és a természetes élőhelyekre veszélyt jelentő kockázat, továbbá ha az eredeti, vagy az
ahhoz közeli állapot elérése érdekében tett helyreállítási költségek aránya nem áll összhangban az elérhető
környezeti haszonnal.
(2) A talaj károsodásának helyreállításáról
„A talaj több funkciót betöltő, feltételesen megújuló energiaforrás, ami az emberi tevékenységek, valamint az
ökoszisztémák fennmaradása szempontjából létszükségletű feladatokat lát el.” Ezért védelme kiemelten fontos.
Mindenképpen meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket a jelentősebb szennyező anyagok minimális
követelményként való ellenőrzésére, eltávolítására, feltartóztatására, illetve mennyiségbeli csökkentésére annak
érdekében, hogy a talajszennyezés által ne alakuljon ki emberi egészségre veszélyt jelentő kockázat. Az ilyen
kockázatok fennállását összetett kockázatértékelési eljárásokkal kell felmérni, szem előtt tartva a talaj
sajátosságait és funkcióját, a szennyező anyagok koncentrációját, az ezek által jelentett kockázatot, valamint
terjedésük valószínűségét. A területhasználat későbbi lehetőségeit a földhasználati előírásoknak, vagy a károk
bekövetkezte idején hatályban lévő egyéb megfelelő előírásoknak megfelelően kell megállapítani. Amennyiben
a területre nem vonatkozik földhasználatot szabályozó előírás, az adott terület jellegéből adódóan lehet a
jövőbeni használatot illető döntést hozni.
A helyreállítási eljárások során figyelembe kell venni a természetes regenerálódási folyamatot is, amely segíti a
helyreállítást.
A kármentesítési célérték meghatározásának módjai
Azt az értéket nevezzük kármentesítési célértéknek, amely a környezeti közegben megadja a kármentesítést
követően a maximális szennyezőanyag koncentrációt. Ezt az értéket a kármentesítés során nemcsak elérni kell,
hanem hosszú távon szükséges fenntartani is. A koncentráció meghatározásánál a szakmai és a műszaki
kérdések mellett a környezet etikai és társadalmi szempontokat is figyelembe kell venni.
A határérték-rendszer alapú meghatározás elve
A szennyezett környezeti elem megtisztításának egyik gyakran alkalmazott módja a határérték-rendszerhez
kötött kármentesítés. A rendszer alapja egy speciális szennyezőanyag koncentráció-értékeket tartalmazó
táblázat, amely egységes környezetpolitikán alapuló határértékeket ír elő valamennyi környezeti elemre
vonatkozóan. A rendszeren alapuló kármentesítés során a szennyezett területen hatályban lévő határértéktáblázat koncentrációk kötelező érvénnyel alkalmazandók az elérendő célállapot érdekében.
Kézenfekvőnek tűnhet a kármentesítés során egy olyan célállapot definiálása, amely a szennyezés
bekövetkezése előtt volt, de bizonyos esetekben ez technikai, és gazdasági szempontok miatt nem
megvalósítható. Ebből adódóan szükség van egy olyan határérték-rendszer kidolgozása, amely a környezet
védelmét szem előtt tartva a gazdasági és a műszaki szempontoknak is megfelel. Ennek felállítása kormányzati
szinten történik. A megszabott határértékig történő tisztítás nem a teljes ártalmatlanítást jelenti, hanem egy
általános érvényű szinthez tartozó határérték, határkoncentráció elérését írja elő.
A nemzetközi határérték-rendszerek összehasonlításakor a határértékek megállapításával kapcsolatban két
lényeges paramétert kell megemlíteni. Az első a szabályozás elvére vonatkozik. A legtöbb ország az aktuálisan
szennyezett területekre vagy multifunkcionális terület használatot (vagyis a jövőbeni felhasználás tetszőlegesen
történhet), vagy korlátozott területhasználatot (vagyis a terület csak adott tevékenységre használható) tart
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mértékadónak. A második fontos tényező az, hogy a definiált határértékek megszabják annak a beavatkozásnak
a műszaki és társadalmi-gazdasági feltételeit, amellyel a célállapot elérhető.
A jelenleg használatban lévő határérték-rendszerek két csoportba sorolhatók. A határ- koncentrációk
meghatározását befolyásolják az alábbiak
• Területhasználati szempontok alapján figyelembe vett határérték-rendszer: A kiindulási alapot az jelenti,
hogy az egyes területek az eltérő használatból adódóan eltérő kármentesítési, kárelhárítási beavatkozást
igényelnek. Ennek megfelelően vagy a felhasználáshoz illesztik a határérték adatokat, vagy a gazdaságosan
kivitelezhető, adott műszaki megoldással elérhető célállapothoz rendelik a terület későbbi használatát.
• Terület érzékenysége: Az adott terület természeti adottságain alapuló rendszerek elsődlegesen a szennyezett
terület hidrogeológai adottságait veszik figyelembe.
A terület-specifikus kockázatfelmérés elve
A szennyeződött területek kárelhárításának, valamint a kármentesítési célérték meghatározásának másik
lehetséges módozata a terület-specifikus kockázatfelmérés. Ezek a rendszerek elsősorban nem a
kockázatfelmérési eljárásban térnek el a hagyományos határérték-rendszereken alapuló módszerektől, hanem
abban, hogy a felmérés területre specifikusan történik. Ugyanis a körültekintően létrehozott határértékrendszerek toxikológiai vizsgálatok eredményein alapulnak és az azokban megadott határkoncentrációk
kockázati tényezőkből vannak számolva. A számottevő eltérés abból adódik, hogy amíg a határértékrendszerekben szereplő adatok általánosan alkalmazhatók (vagyis úgy vannak definiálva, hogy minden esetben
megfelelően védjék az ökoszisztémát), addig a terület-specifikus kockázatfelmérés adatainak meghatározása
során csak az adott területre érvényes hidrogeológiai, földtani, területhasználati viszonyokat tekintik. A területspecifikus kockázatfelmérés eszköze a kockázatbecslés. A kockázatbecslés során a szennyezésnek kitett
hatásviselők veszélyeztetettségét modellek segítségével számoljuk ki. Az ökológiai kockázatbecslés során a
hatásviselők az ökoszisztéma érzékeny indikátorai, míg humán-egészségügyi kockázatok becslésénél maga az
ember. Kockázatfelmérést általában élő szervezeteket érő egészségkárosító hatások számszerűsítésére végzünk,
de az eljárás élettelen elemekre, létesítményekre is alkalmazható. Azokban az országokban, ahol az ivóvízellátás
zömében a felszín alatti vizekből biztosított, az egyik elsődleges szempontként a vízbázisok védelme szerepel a
kármentesítési célérték definiálásakor.
A kármentesítési célérték kockázatfelmérése a protokollnak megfelelő. A kockázatelemző a megállapított
szennyezésekre, és annak előre feltételezett expozíciós útvonalaira számol értékeket, egy modellezett, vagy
becsült expozícióra hivatkozva. A kapott értékeket összeveti a jogszabályok által meghatározott kockázati
szinttel. Amennyiben a kapott kockázati érték nem haladja meg a jogszabályi megfelelőségi értéket, akkor
kármentesítésre nincs szükség. Ha azonban az érték nagyobb kockázatot mutat, mint a megengedett, akkor
valószínűleg a vizsgált hatásviselők körében egészségkárosodó hatás léphet fel, ezért beavatkozásra van
szükség. Az expozíciót ez esetben időben és térben korlátozni kell, valamint a hatásviselőket védeni kell, akár az
életmódba való beavatkozással is (pl. kitelepítés). A kármentesítéskor az elemző a kockázatfelmérés során
alkalmazott feltételezésekből kiszámítja azt az adott közegre vonatkozó elfogadható kockázati határszintet,
amelyhez egy maximálisan megengedett szennyezőanyag koncentráció tartozik és ezt jelöli meg kármentesítési
célállapotként. Ennél az eljárásnál a környezeti elemben megengedhető maximális koncentrációt elsősorban a
hatásviselő szennyezéssel szemben mutatott toleranciája adja meg. Ebből adódóan a hatásviselőket érő
kockázatokat kell figyelembe venni és a felszín alatti vizeket, valamint földtani közeget érő terhelések csak
másodlagosak.
A célállapot optimális meghatározása
A megfelelő kármentesítési célállapot meghatározásánál mind a határérték-rendszerre, mind a kockázat alapú
kármentesítésre vonatkozó szempontrendszert érdemes összevetni és mérlegelni. A határérték-rendszer nem
veszi figyelembe a hatásviselőt mint receptort, hanem abban bízik, hogy a meghatározott koncentráció
megfelelő védelmet nyújt minden egyes receptornak. Csak a szennyezés helyén vett minták koncentrációit veti
össze a rendszer határértékeivel. Ha a mért koncentráció a határértéket meghaladó mértékű, beavatkozásra van
szükség. A beavatkozásra vonatkozó döntés ebben az esetben csak a közegben mért szennyezőanyagkoncentrációtól függ. A kockázat alapú kármentesítésnél azonban a célállapotot a hatásviselők határozzák meg.
A közegben mért koncentrációk ebben az esetben csak arra szolgálnak, hogy a szennyezés tulajdonságairól
információt kapjunk. A meghatározó a hatásviselő károsodásának kockázata. A számszerűsített érték a
hatásviselőt ért dózis, nem pedig a koncentráció! Ebből adódóan a megengedhető, kiszámított kockázat lesz a
kármentesítés célértéke. A módszer alkalmazása azonban problémás lehet azokban az esetekben, amikor
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elhagyott, szennyezett területekről van szó. Ilyenkor a hatásviselő távol helyezkedik a szennyezés forrásától,
ebből adódóan a rá vonatkozó kockázat is kicsi. Ha tehát kizárólag csak ennek a módszernek az alapján
határoznánk meg a kármentesítési határértéket, akkor például a felszín alatti vizek, amelyeket a módszer nem
tekint hatásviselőnek, nem lennének kellően védve. Vitathatatlan előnye azonban az, olyan kármentesítési
beavatkozásoknak is van létjogosultságuk, amelyek a határérték-rendszer figyelembe vételével gazdasági, vagy
műszaki okokból nem lennének megvalósíthatók. Továbbá a kockázat alapú módszer a különböző területek
szennyezés-terheléseit összehasonlíthatóvá, összevethetővé, mérlegelhetővé teszi. Ugyanakkor hangsúlyozandó,
hogy a részletes kockázatfelmérés mellett a határérték-rendszer alapú rendszert együtt alkalmazva olyan
kármentesítési eljárások megtervezésére és megvalósítására van mód, amely mind a környezeti elemek, mind
pedig a hatásviselők megfelelő környezeti biztonságát biztosítják.
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3. fejezet - A környezeti elemek
kármentesítése és a károk elhárítása:
a károkozó szennyezés eltávolítása
és az eredeti állapot visszaállítása
Talajszennyezést minden antropogén, folyékony, oldott, vagy oldható talajidegen anyag okozhat, amely a talaj
felszínére vagy közvetlenül a talajba kerül. Ezek a szennyezők a fizikai kémia törvényeinek megfelelően
mozognak a talajban, továbbá az ökoszisztémára is hatással vannak. A mozgás sebességét több paraméter
határozza meg. Ezek közül a legfontosabbak a szennyező kémiai tulajdonságai, perzisztenciája, oldhatósága, a
gravitáció, a nyomásviszonyok, a fajsúly különbségek, a talaj porozitása/kapillarítása, a talaj szorpciós/retenciós
képessége, a redox viszonyok és a talajoldat pH értéke. A transzportfolyamatot meghatározó paraméterek
mellett a szennyezőknek talajra és vizekre gyakorolt hatásait is figyelembe véve a szennyezés megelőzés és a
kárelhárítás igen változatos megoldásokat kínál a környezet technológia területén. Az alkalmazott technológiai
megoldások lehetnek egyediek, de a technológia műveleti elemei hasonlóak.
A „Kárelhárítás műszaki módszerei” című, környezetmérnököknek ajánlott elektronikus jegyzet részletesen
tárgyalja az egyes a kárelhárítási technológiai megoldásokat. Ezért ez az anyag a műveletek ismertetésére
szorítkozik.

3.1. A kárelhárítási technológia kiválasztása
A talajt és a vizeket ért szennyezés esetén elsődleges feladat a környezeti kár azonnali felmérése, majd a
szennyezés horizontális és vertikális lehatárolása. Ezt követően a szennyezés fizikai kémiai tulajdonságaitól és a
károsodott környezeti elemtől függően meg kell határozni a mintavételi pontok számát és a mintavétel
gyakoriságát. A mintavételezést, a fizikai, környezetanalitikai és a toxikológiai vizsgálatokat az akkreditációs
protokollnak megfelelően kell elvégezni. Erre egyrészt az összehasonlíthatóság érdekében van szükség,
másrészt a károkozásban és a kártérítésben érdekelt felek peres vagy peren kívüli egyezkedésének
műszaki/szakmai alapját jelentik az akkreditált laboratóriumban, GLP (good laboratory practice) protokoll
szerint kapott eredmények.
Az előzetes analízis eredmények alapján készíthető el a kockázatelemzés, amely megszabja a beavatkozás
sürgősségét is. Az időtényező mérlegelésénél a szennyezés terjedése, a környezeti elemekben való károkozása
és az alkalmazott technológia időigénye a meghatározó. A kockázat további fontos eleme az egészségügyi
hatások, a különleges helyi adottságok, valamint az érintett terület jelenidejű és jövőbeni funkciója. Ez nemcsak
a környezeti, vízügyi és egészségügyi határértékekre van hatással, hanem szűkíti a választható technológiák
körét is. Más technológiai megoldás alkalmazható ugyanis egy lakóterület, egy ipari létesítmény, egy
mezőgazdasági terület esetében, vagy egy vízmű-védőidom (pl. nyitott karszt) közelében. A technológia
kiválasztásánál azt is figyelembe kell venni, hogy a mentesítendő területnek és az azokon lévő létesítményeknek
a kárelhárítási tevékenységek ideje alatt is el kell-e látni eredeti funkciójukat (pl. közút, vasút, repülőtér, lakott
területek, ipari és szolgáltatási létesítmények, raktárak).
Nagyon kritikus továbbá a szakhatóság és a lakosság/önkormányzat egyetértése, tájékoztatása, felvilágosítása, a
döntéshozatali mechanizmusba való bevonása és a konfliktuskezelés. Előnyt élveznek azok a környezetkímélő
kárelhárítási megoldások, amelyek legkisebb mértékben károsítják a természeti értékeket, a kármentesítendő
terület használati értékét, a tájat és az épített környezetet, továbbá a keletkezett melléktermékeket az ökológiai
és/vagy a ökonómiai körforgásba károkozás mentesen vezetik vissza (pl. biológiai lebontás és/vagy
hasznosítás).
A szennyező specifikus tulajdonságok tehát egyrészt behatárolják, másrészt szélesítik az alkalmazható
megoldások körét. Mivel egy adott kárelhárítási technológiai módszer kiválasztáskor a társadalmi-gazdasági
tényezők is meghatározók lehetnek, a szennyezés társadalmi, gazdasági hatásait és az alkalmazható műszaki
megoldásokat külön-külön, de egymással szoros kölcsönhatásban is célszerű megvizsgálni. A rendelkezésre álló
anyagi források nagysága, ütemezése és forrása (költségvetési, hatósági kötelezés vagy magántőke) döntő
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hatással lehet a választandó technológiai megoldásra. Továbbá, a helyreállítás eredményeként kapott terhelési
értékeket illeszteni kell az ideiglenes és a távlati célokhoz, valamint a környezetvédelmi előírásokhoz.
Ha a kárfelmérés és a kockázatbecslés megfelelően részletes és mérési adatokkal alátámasztott, akkor a műszaki
és a gazdasági paraméterek ismeretében az alkalmazandó technológiát, a beavatkozás mértékét és célját is
helyesen tudjuk megválasztani. A kárelhárítást eredményét nagy átfedéssel három célfüggvényben határozhatjuk
meg: (1) a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása, vagy az úgynevezett lokalizációja, (2) a részleges
vagy teljes kármentesítés, (pl. az olajfázis/olajlencse kitermelése), (3) a környezetvédelmi szempontból
legfontosabb cél, a terület teljes ártalmatlanítása, kármentesítése.

3.2. A kármentesítés és a kárelhárítás műszaki
módszerei
A talajvizet már elért, vízzel nem elegyedő szerves (pl. olajos) fázis kitermeléséhez termelőkút szükséges, amely
működhet egyszivattyús és ún. fáziselválasztó (pl. scavenger) szivattyú rendszerben is. Az egyszivattyús
rendszerben szeparátorról és fáziselválasztó berendezésről kell gondoskodni. A scavenger szivattyúról külön
csövön távozik az olajos és a vizes fázis. Az olajos fázis mindkét esetben elszállításra és újrahasznosításra kerül.
A vizes fázis az igényeknek megfelelően emulzióbontással, levegőzetéssel (sztrippeléssel) előtisztítható. Az ezt
követő lépések már a teljes dekontaminálást készítik elő. Ezek kemoszorpciós (aktívszén-szűrő) és bioszorpciós
(biofilter) eljárások lehetnek. Az is megoldás lehet, ha a maradék szénhidrogéneket hidrogén-peroxiddal enyhén
oxidáljuk és tápanyagokkal feldúsítva visszajuttatjuk a talajba (pl. in situ biológiai eljárások részlépése).
Nehézfémek esetében a csapadék képzés is megoldás lehet, melynek eredményeként a mobilitás drasztikusan
lecsökken (fixálás). Ha a szennyeződés a talajvizet már elérte, a fémszennyezés oldatba vitelével a talajvízbe
való bemosás, majd a talajvíz kitermelése és felszínen való tisztítása lehet a megoldás.
Ha a szennyezés illékony, vagy illékony komponenseket is tartalmaz és terjedése a talaj pórusaiban, a talajgázok
közvetítésével lehetséges, az illékonyságtól függően a részleges vagy a teljes kármentesítés levegőztetéssel
oldható meg (strippelés). A levegővel kihajtott gázállapotú szennyezést adszorpciós, kemoszorpciós, vagy
bioszorpciós eljárásokkal lehet utókezelni.
A szennyezések egy megfelelően kialakított hulladéklerakóban nem jelentenek veszélyt a környezeti elemekre,
ezért a veszélyes hulladékok deponálókban való elhelyezése a legegyszerűbb és a leggyorsabb megoldásnak
tűnik. Ez azonban csak a probléma elodázását, bizonyos szempontból áthelyezését jelenti. Az emelkedő lerakási
díjak, valamint a deponálók korlátozott befogadóképessége miatt sem lehet végcél.

3.2.1. Lokalizációs és immobilizációs (fixálási) eljárások
A lokalizációs eljárások alkalmazásának alapvető célja a szennyezés lehatárolása és mozgásának
megakadályozása. Ha a kármentesítés során a szennyező anyag akár in situ, akár ex situ megoldásokkal nem
oldódó formába kerül, a szennyezés immobilizációjáról, fixálásáról beszélünk.

3.2.1.1. Lokalizáció
A lokalizációs eljárások a migrációt megakadályozó réteg kialakítását tekintve lényegében (1) horizontális és (2)
vertikális elhelyezésűek lehetnek.
Horizontális árnyékolást akkor alkalmazunk, ha a gravitáció hatására a lencsében elhelyezkedő, vízben nehezen
oldódó, lassan lefelé húzódó szennyezés (pl. olajlencse) leszivárgó vízzel való érintkezését akarjuk elkerülni,
továbbá abban az esetben, ha más vízoldható anyag lehúzódását, akarjuk kizárni, illetve a leszivárgó
csapadékvíz oldható komponenseket mobilizáló hatását kell meggátolni. Horizontális árnyékolás/lokalizáció a
szennyezés felett és alatt egyaránt alkalmazható.
A felületi takarás legegyszerűbb módja műanyag fólia vagy műanyag lap alkalmazásával érhető el. Ez azonban
csak rövidtávon jelent megoldást. Biztonságosabb és bizonyos esetekben (pl. ha a szennyezés biológiailag
lebontható) végleges megoldás az agyagréteggel (pl. bentonit, montmorillonit, kaolinit) való takarás. Végleges
megoldásként a geofóliával kombinált betonréteg is használható különösen akkor, ha a terület későbbi
felhasználáshoz beton felületre van szükség. Ilyenkor azonban a dilatációs hézagok vízmentes fugázásáról is
gondoskodni kell a felfagyás veszélyének elkerülése miatt. A felszíni takarást természetesen a fóliák, az agyag23
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és a betonréteg kombinálásával is ki lehet alakítani (többrétegű szigetelés). A szennyezés alatti árnyékolás abban
az esetben alkalmazható, ha a szennyeződés egy szigetelő réteg felett megáll. Ilyenkor biztonsági okokból gél
injektálásával talptömörítés szükséges.
Vertikális árnyékolást akkor célszerű alkalmazni, ha a szennyeződés oldalirányú mozgását kell megakadályozni,
vagy a szennyeződés részleges vagy teljes körülhatárolása szükséges. Ezek általában mesterséges falak,
melyeket vagy a legalacsonyabb talajvízszint alá helyezünk el a szennyezés mozgásának megakadályozására
merülőfalként (az un. kötényfallal a talajvízszintet süllyeszthetjük), vagy szádfal, résfal vízzáró rétegig
(„feküig”) való kialakításával az oldott anyagok mobilizációját is megakadályozzuk. A szádfalat a talajvíz
áramlási irányára merőlegesen kell kialakítani és a hidrogeológiai viszonyok függvényében a szennyezést
teljesen, vagy részlegesen kell a szennyezést körülvenni (zárt vagy „kapus” résfalazás). Mind a merülőfalak,
mind a résfalak/szádfalak anyaga a szennyezésre nézve szigetel. Megoldás lehet azonban az is, ha a szádfalat
olyan töltettel látják el, amely a szennyezést megköti (adszorbensek, ioncserélők) vagy lebontja (biofilterek,
mikroorganizmusok hordozókon), a talajvizet pedig átengedi. Ez utóbbi esetben azonban a töltet
karbantartásáról, esetleges cseréjéről gondoskodni kell.
A hidraulikus gát a vertikális árnyékolás speciális fajtája. Ez a megoldás a szennyezés potenciális áramlási
irányára kialakított olyan kútsor, amelyek depressziós görbéi összeérnek, megakadályozva a talajvízbe illetve a
talajnedvességbe oldódott szennyezés terjedését. A kútsorból a szennyezett vizet kitermelik, a felszínen kezelik
és tisztítást követően a szennyezés mögé elhelyezett szikkasztó/szivárgó árkokba, vagy nyelető kutakba
visszatáplálják. Ez a megoldás gyakorlatilag egy nagyméretű extraktor, mivel a szikkasztóba került víz újabb
szennyezést old ki, mely a kitermelő depressziós kutakba mossa a szennyezést. Így a technológiai igénytől
függően részleges, vagy teljes kármentesítés érhető el. Elképzelhető az a megoldás is, amikor a kútsor által
meghatározott szelvényben vízbesajtolással túlnyomást hozunk létre és az így kialakított hidraulikus gáttal
akadályozzuk meg a szennyezés továbbterjedését.

3.2.1.2. Immobilizációs (fixálási) eljárások
A talajban a szennyeződések természetes módon is megkötődhetnek, immobilizálódhatnak. Ez azt jelenti, hogy
a szennyező különböző erősségű kötőerőkkel, irreverzibilis módon megkötődik a talajrészecskék aktív felületén,
vagy természetétől függően teljesen beépül a talaj szerkezetét alkotó szerves vagy szervetlen anyagokba, így
kikerül a biológiai körforgásból. Mivel a talajra adott körülmények között jellemző egyensúlyi állapot
folyamatában, vagy egy drasztikus folyamat (pl. heves esőzés, földcsuszamlás, havária) hatására megváltozhat,
az adott egyensúlyi körülmények között immobilizálódott szennyezések az új paraméterek mellett mobilissá
válhatnak.
A mesterséges immobilizációs eljárások a szennyező kémiai tulajdonságai és a befogadó környezeti elem fajtái
szerint nagy változatosságot mutatnak ugyan, de alapvetően fizikai-kémiai, kémiai és biológiai megoldások
lehetségesek (3.1. táblázat). Az immobilizációs technológiák a szennyezők szilárd felülethez (pl. hordozóhoz)
kötését, szilárd mátrixba ágyazását, vagy olyan fizikai és/vagy kémiai átalakítását jelentik, amely az
illékonyságot, oldhatóságot, deszorpciós képességet csökkentik és ezzel megakadályozza a környezetben való
terjedést, a további fizikai-kémiai reakciókat és a biológiai hozzáférhetőséget/felszívódást. Az immobilizáción
alapuló környezetvédelmi technológiák elvileg bármely szennyezett környezeti elem és bármilyen
halmazállapotú szennyező esetében kivitelezhetők, bár a levegőben és a vízben való a szennyezőanyag
immobilizálás (pl. szilárd fázison való megkötés szűréssel, kicsapás hűtéssel) a szennyezés eltávolítását is
eredményezi. Ezért gyakorlatilag az immobilizációs/stabilizációs eljárások talajon vagy talajban történő in situ
vagy ex situ remediációs technológiákként értelmezhetők. A talajban kivitelezett immobilizáció nem
szükségszerűen eredményezi a szennyezőanyag eltávolítását, de a környezeti kockázat lényegesen csökkenthető
azáltal, hogy a terjedés valószínűsége és a biológiai hozzáférhetőség lecsökken, megszűnik vagy lehetetlenné
válik. Fontos hangsúlyozni, hogy az immobilizálás, fixálás és a stabilizálás kifejezések gyakorlatilag ugyanazt a
technológiai tartalmat jelentik, vagyis a szennyezők in situ, vagy ex situ módon kivitelezett, oldhatatlan és az
ökoszisztéma számára hozzáférhetetlen formában való átalakítására, megkötésére irányulnak. Definició szerint a
stabilizálás/fixálás a szennyező anyagok kevésbé vízoldható vegyületekké történő átalakítását, míg az
immobilizálás a mozgás, mozgékonyság, migráció megszüntetését jelenti.

3.1. táblázat - A szennyezők lehetséges immobilizációs folyamatai, amelyekre
technológia építhető.
A szennyező

Befogadó környezeti elem
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Talaj (szilárd)
Talajvíz, talajnedvesség

Talajlevegő

Illékony
Gázadszorpció
Biológiai immobilizáció
Kémiai immobilizáció.
Kémiai immobilizáció
Fizikai-kémai stabilizáció Fizikai-kémiai stabilizáció

Izoláció
Kémiai immobilizáció

Biológiai immobilizáció
Biológiai immobilizáció
Fitostabilizáció
Szorpció növelése
Szorpció növelése
Csapadékképzés,
Kémiai oxidáció/redukció oldhatóság csökkentése.
Fizikai-kémiai stabilizáció Kémiai oxidáció/redukció
Rhizofiltráció

Izoláció
Szorpció növelése
Kémiai átalakítás

Vízoldható

Szorbeálódó
Biológiai immobilizáció
Biológiai immobilizáció
Fitostabilizáció
Szorpció növelése
Szorpció növelése
Kicsapás, oldhatóság
Kémiai oxidáció/redukció
csökkentés
Fizikai-kémiai stabilizáció Kémiai oxidáció/redukció
Vitrifikáció
Rhizofiltráció
Az immobilizáción alapuló talajkezelési technológiák célja a szennyezők irreverzibilis módon való megkötése.
Ezáltal a szennyezést a legkevésbé oldható (legkevésbé mobilis) és a legkevésbé toxikus formába alakítjuk.
Leggyakrabban toxikus fémek és perzisztens szerves szennyezőkkel szennyezett talajok kezelésére alkalmazzák.
Ennek alapján a technológiák az alábbiak szerint csoportosíthatók:
1. Fizikai-kémiai stabilizálás: szilárdítással, beágyazással, pl. beton, gipsz, bentonit, bitumen, polimerek
felhasználásával;
2. Kémiai stabilizálás: oldhatatlan kémiai forma létrehozása a pH véltoztatásával (pl. meszezés, CaCO3 talajba
való bedolgozásával); oxidációval (pl. ózon, hidrogén-peroxid segítségével a szerves szennyezőanyagok
oldhatóságának csökkentése); reduktív körülmények biztosításával (pl. oldhatatlan fém-szulfidok
létrehozása);
3. Biológiai stabilizálás: a növényzet fizikai hatása az erózió és a defláció csökkentésére, növények kémiai
stabilizáló hatása (pl. a gyökerek által kiválasztott stabilizáló vegyületek); a növényzet anyagcsere folyamatai
során a sejtekben történő immobilizáció (pl. bioakkumuláció); a talajban élő mikroorganizmusok biológiai
tevékenysége (pl. szulfátok és nitrátok redukciója).
4. Termikus immobilizáció: kerámiába, téglába, üvegfázisba való beágyazás vitrifikációval;
Tekintettel arra, hogy a szennyezés immobilizációja a kezelt környezeti elem egy adott egyensúlyi állapotára
vonatkozik, szennyezőanyagok újra mobilizálódásának megakadályozása, megelőzése érdekében a terület
monitorozása és a kioldási tesztek időszakos elvégzése kívánatos. A re-mobilizálódás elfogadhatatlanul nagy
kockázatára a szaknyelv kémiai időzített bomba kifejezést használja.
A stabilizálás során a szennyező fizikai jellege nem szükségszerűen változik. Történhet in situ vagy ex situ
megoldással és a stabilizált mátrix lehet koncentrált vagy diszperz. Ez alatt azt jelenti, hogy a stabilizált termék
lehet egy betontömb, kerámia, aszfaltba bedolgozott, tehát tömör és koncentrált, de lehet a stabilizált termék
mikroszemcsés, talajba kevert vagy bekeverhető anyag, vagyis diszperz rendszer is.
Fizikai-kémiai stabilizálás
A porózus, adszorpciós, ioncserélő vagy zárványképzésre alkalmas anyagok, mint pl. a természetes és a
mesterséges zeolitok, a bentonit vagy a kalcit in situ a talajba keverve immobilizálják a szennyezőket. A
zeolitok spl. nagy kationcserélő aktivitásuk és kapacitásuk miatt a különböző nehézfémeket alkáli- és
alkáliföldfémekre képesek cserélni, de zárványképző tulajdonságuk okán szervesanyagok megkötésére is
képesek. Hasonló tulajdonságok kerülnek hasznosításra a bentonit és a kalcit esetében is. A pernye, a hamu, a
különböző humuszanyag hordozók (tőzeg, alginit, lignitporok) és az agyagásványok is jó hatásfokkal
adszorbeálják a különböző szennyező anyagokat.
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Az ex situ stabilizáció során a szennyezett talajhoz keverő reaktorban un. puzzolán anyagokat (szilícium,
alumínium és kalcium ásványok) adagolnak. A szilikát mátrixhoz a szennyező anyagok fizikai és kémiai módon
is kötődhetnek. Kezelés után a stabilizált anyagot általában talajfeltöltésre használják. Az eljárás elsősorban
petróleum és nehézfém szennyezések stabilizálására alkalmazható.
Kémiai stabilizálás
A kémiai stabilizálás jellemző módon diszperz formában történik a talajban, mind in situ, mind ex situ formában
megvalósítható. Az alapul szolgáló kémiai reakciók a szennyezőanyagtól függően szinte végtelenül sokfélék
lehetnek. Lényegük az, hogy a talajban a szennyezőanyag és a segédanyagok, reagensek, adalékok között
lejátszódó kémiai reakció eredményeképpen csökken vagy megszűnik a szennyező mozgékonysága,
vízoldhatósága, biológiai hozzáférhetősége és az ökoszisztémára káros hatásai (toxicitás, mutagenitás,
teratogenitás).
A gyakorlatban alkalmazott legelterjedtebb stabilizálási eljárásokat nehézfémekkel szennyezett talajok
kezelésére az alábbiakban foglaljuk össze:
1. Pufferoldatot és foszfátot adagolhatunk, ezzel biztosítjuk a szennyezőanyagok stabilisabb, kevésbé veszélyes
formájúvá történő átalakulását (vízoldhatóság csökken).
2. Meszezést alkalmazásával talajfelszín savasságát lúgos irányba toljuk. Arra azonban ügyelni kell, hogy az
egyes szennyező fémek oldhatósága, csapadékképződése egymástól különböző pH és redox potenciál
értékeken történik. A fémösszetételtől függően egy vagy többlépéses meszezés ajánlott, vagy a meszezést
más immobilizáló eljárással kell kombinálni.
3. Vizes mészpép helyett szilárd fázisú mészkőpor is alkalmazható és azt a lehető legegyszerűbb agrokémiai
eljárásokkal (pl. tárcsázás, beszántás) lehet a talajba keverni. Az elsődleges cél ebben az esetben is a talaj
savas jellegének csökkentése, vagyis a pH lúgos irányba való eltolása.
4. Mivel a mobilitás és a toxikusság az oxidációs állapottól is függ, további lehetőség a talaj vagy a felszíni vízi
üledék redox potenciáljának mesterséges megváltoztatása a szennyező kevésbé toxikus, kevésbé oldható
kémiai formájának kialakítása érdekében. Például hosszú távon is hatékony megoldás a szennyezett lápok
anaerob mikroflórájának biztosítása, vagy a vizek és a talajok mélyebb rétegeiben a redox potenciál
csökkentése. Ez elsősorban mikroorganizmusokkal biztosítható , mivel a redox potenciál csökkentésében a
talajban és az üledékekben lévő természetes mikroflórának fontos szerepe van.
A kémiai immobilizáció ex situ és in situ módon egyaránt megvalósítható. In situ esetben általában agrokémiai
eljárásokat alkalmazunk. A keverést, homogenizálást szántással, mélyszántással, tárcsázással vagy boronálással
biztosíthatjuk. Az oldott adalékanyagok bejuttatása öntözéssel célszerű. Az ex situ eljárás a szállítóeszközök
működésétől függően szakaszos vagy folyamatos is lehet. Az on site (az eredeti helyszínhez közel) megoldásnál
csak egy egyszerű keverő berendezés (pl. betonkeverő) is elegendő a helyszínen történő vegyszer-talaj keverék
előállításához. A bekeverést követően a talajt visszatöltik.
Biológiai stabilizáció
A biológiai immobilizáció alapvetően kétféle lehet:
(1) Maguk a növények, vagy a mikroorganizmusok immobilizálják a szennyezőanyagot azáltal, hogy sejtjeikben
és/vagy szöveteikben akkumulálják azt. Ez a biológiai megkötés, bioakkumuláció az organizmus élettartamára
terjed ki, utána visszakerül az elemkörforgalomba, hacsak emberi beavatkozással nem kerül begyűjtésre és
elkülönített további kezelésre. Ha a szennyezőanyagot elkülönítése a cél, akkor a biomassza külön kerül
feldolgozásra (pl. energianövényként kerül hasznosításra). A fitoextrakció ezen az elven működik.
Spontán is lejátszódó, de irányítható is az a folyamat, amely a talajlevegő oxigénjének csökkentése révén a
redoxpotenciál megváltozását és a szennyező redukált formájának megjelenését idézi elő. Mesterséges
adalékként talajba juttatott energiaforrás mindig aktiválja a helyi mikroflórát. Ha nem gondoskodunk
levegőztetésről, akkor először elfogy a talajlevegő oxigénje, majd az alternatív légzési formák megjelenésével
elfogynak az egyéb oxigénforrások (nitrát, szulfát), végül teljesen anaerob körülmények jönnek létre. A negatív
redoxpotenciál mellett eltolódnak a kémiai formák egyensúlyai, mely bizonyos szennyezőanyagoknál, pl.
toxikus fémeknél kémiai immobilizációhoz, mozgékonyságuk csökkenéséhez, az élő szervezetek számára
hozzáférhetetlenséghez vezet.
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(2) A biológiai immobilizáció másik fajtája eredményét tekintve nem különbözik a fizikai-kémiai
immobilizációtól. A különbség csupán annyi, hogy a stabilizációhoz szükséges vegyületeket és/vagy külső
körülményeket maguk a mikroorganizmusok, vagy a növények állítják elő. Ezek az élőlények lehetnek
őshonosak, vagy a technológia hatékonyságának növelése, illetve sikere érdekében a kezelendő területre
betelepítettek.
A növények extracelluláris anyagok termelésével képesek kicsapni bizonyos szennyezőanyagokat a
rhizoszférában (gyökérzónában). Ez a jelenség vízkezelés, vagy in situ talajkezelés során hasznosítható,
amennyiben a fémeket megkötő növényzetet gyökerestől el lehet távolítani a környezeti elemből. Egyes
mikroorganizmusok extracelluláris poliszaccharidokat termelnek és a fémeket a sejten kívüli térben tudják
tartani. Más mikroorganizmusok a sejten belül kötik meg, majd a sejtfalba és a membránba építik be a
szennyezőanyagokat, ezáltal védik magukat a szennyezőanyag toxikus hatásától. A környezetben meglévő
védekező mechanizmus akkor használható technológiaként, ha az elhalt sejtek elkülöníthetők a befogadó
környezeti elemtől, így elsősorban vizek kezelésére alkalmazható (az elhalt mikroorganizmusok az üledékbe
kerülnek, tehát az üledék kotrással vagy fitoextrakcióval való utókezelésére van szükség).
A szennyezett vizek üledékeinek felületén egy idő után humuszréteg alakul ki a lebomló és leülepedő szerves
anyagokból (humuszlepény), amely kettős hatással rendelkezik. Egyrészt fizikailag izolálja az alatta lévő
szennyezett réteget, másrészt az így létrejövő anaerob körülmények között a redox potenciál megváltozásával a
fémek oldhatatlan szulfid formába kerülnek. Ezt az állapotot stabilizálhatják a szulfátlégzést alkalmazó
baktériumok, melyek vagy honosak, vagy oltóanyagként betelepíthetők a szulfátos szennyezést tartalmazó
talajokba vagy üledékekbe (a humuszlepény alá). A Thiobacillusok tevékenységének megakadályozására
szulfátredukáló baktériumok telepíthetők a szennyezett területre, a talajba vagy az üledékbe. Ilyen
mikroorganizmusok az anaerob Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Desulfuromonas autooxidans fajok, amelyek
a szulfátot oldhatatlan szulfiddá alakítják. Mivel a baktériumok működése anaerob körülményeket igényel,
alkalmazásuk a felszíni vizek mélyebb rétegeiben, mocsaras területeken, vagy légmenetesen lezárt talajokban
célravezető mikrobiológiai stabilizálási módszer.
A szennyezett üledék talajra is teríthető, majd fémeket akkumuláló növényfajokat telepítenek a területre. A
szerves és szervetlen szennyezőanyagok megkötése, átalakítása, eltávolítása ezesetben növények segítségével,
fitoremediációval történik. A növények gyökérrendszere igen nagy területet hálóz be, nagy felületet biztosít a
fémek felvételéhez és a szerves anyagok lebontásához. A fémakkumuláló növényeket betakarítják, elégetik, a
hamut pedig veszélyes hulladéklerakóban helyezik el, vagy más módon ártalmatlanítják illetve hasznosítják. A
hamuból például a fémtartalom kioldható, vagy stabilizálható.
Termikus és egyéb immobilizációs eljárások
Ha a szennyezés csak ex situ módon, drasztikus hőkezeléssel, vagy erős oxidálószerekkel immobilizálható (pl. a
magas koncentráció, vagy az extrém nagy toxicitás miatt), akkor a kitermelt talaj produktivitását elveszíti, mivel
szervesanyag tartalma és mikroflórája teljesen tönkremegy. Az eljárások közös jellemzője, hogy a
szennyezőanyagot nem vonják ki a talajból, hanem a biológiai hozzáférhetőségét csökkentik. bizonyos eljárások
nemcsak talajok, hanem vizek kezelésére is használhatók.
A szilárdítás során fizikailag rögzítik a szennyezőt egy kémiailag ellenálló mátrixban. Stabilizátorként
leggyakrabban cementet, hőre lágyuló anyagokat (aszfaltot, bitument), szerves monomereket (poliészter
gyanták) használnak. Néhány megoldást felsorolás jelleggel adunk meg:
1. A szennyezett talajt forró bitumenbe ágyazzák (ex situ);
2. Aszfaltcseppeket diszpergálnak vízben, majd az emulzióhoz keverik a szennyezett talajt. Az emulzió
megszilárdulása után a szennyezőanyag az aszfalt mátrixba ágyazva lesz jelen. (ex situ);
3. A szennyezett talajt polietilénnel (PE-nel) extrudálják;
4. A vas- és a mangán-oxihidroxidokhoz, illetve a vas-oxidhoz hasonló mikropórusos anyagok a
szennyezőanyagokat szelektíven adszorbeálva csökkentik azok hozzáférhetőségét (pl. az arzenitet és az
arzenátota legnagyobb mértékben a vas-oxidok adszorbeálják);
5. Kisebb oldhatóságú, kicsapódó forma létrehozása oxidációval illetve redukcióval;
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6. A szennyezett talajt talajmosás és frakcionálás után magas hőmérsékleten megolvasztják annak érdekében,
hogy a szilikátokból amorf, vagy kristályos szerkezetű, üvegszerű anyag keletkezzen. A benne levő
szennyezőanyag oldhatósága igen kicsi lesz. Az eljárás során 1200 oC-os vagy annál magasabb
hőmérsékletet alkalmaznak, amelyet fosszilis tüzelőanyagok elégetésével, vagy elektromos úton állítanak elő.
A villamos kemencék használata esetében kisebb a káros anyag emisszió. Az eljárás akkor eredményes, ha a
szerves szennyezőanyagok a magas hőfokon deszorbeálódnak és/vagy elégnek és/vagy pirolizálódnak, a
toxikus fémek pedig teljesen immobilissá válva beépülnek az üvegszerű szerkezetbe. Ily módon a
nehézfémek és radioaktív anyagok toxikus hatása és mobilitása megszűnik, az olvadékot a fémtartalomtól
függően fel lehet használni (pl. útalap, kerámia termékek, cserepek, téglák), vagy veszélyes
hulladéklerakóban lehet elhelyezni. Az értékesebb termékekből a fémtartalom ásványi savas kezeléssel
eltávolítható. Nagyon fontos kritérium, hogy a talaj-üvegesítési eljárás során ne szabaduljanak fel mérgező
gázok a szennyezett talajokból, illetve, ha ilyenek keletkeznek is, akkor kezelésükről külön kell gondoskodni.
Ha az energiaközlést elektromos árammal végezzük, az eljárás ex situ és in situ technológiaként is
alkalmazható.
Ha nagymennyiségű talajt kell kezelni, vagy a talaj kitermelése egyéb okok miatt nem megoldható, akkor a
vitrifikációs technológia a helyszínen is kivitelezhető. A talajba grafit elektródákat helyeznek el néhány cm
mélyen és a talajhoz őrölt üvegképző keveréket (ún. frittet) kevernek, majd elektromos áram segítségével
megolvasztják a talaj szilikátjait. Ezzel a módszerrel a szennyezett talaj akár 6-30 m mélységig is
megszilárdítható, bár a magas talajvízszint és a magas olvadáspontú talajalkotó kőzetek jelenléte gátolja a
technológia hatásfokát, a nehezen hozzáférhető helyeken és nagykiterjedésű, nehezen mozgatható szennyezett
talajok esetében az eljárás megoldás lehet. Mivel a szennyezett talaj térfogata az eredeti térfogat 70%-ára
csökken a talaj felszíne tiszta talajjal feltölthető.
A legnagyobb kapacitású in situ vitrifikáló berendezések egy-egy kezelésre 10-50 m3 talaj kezelésére képesek.
Villamos energia igénye igen magas, költségigénye a villamos energia árától függ. Az USA-ban igen népszerű
technológia. Hollandiában és Németországban elsősorban kerámiatermékek, tetőfedő cserép és kültéri
burkolólapok valamint gyöngykavics-szerű kerámiaanyag készítésére használják ennek a technológiának az ex
situ változatát. A szennyezett talajt és üledéket, majdnem mindig frakcionálásos előkezelés után használják,
tehát annak agyagtartalmát hasznosítják. A szerves szennyezőanyagok a vitrifikálás közben elégnek, a
agyagásvány szilikátjai megolvadnak és üvegesednek, az égéstermékként keletkező füstgázokat kezelik.
Nagyon fontos, hogy a beágyazást illetve termikus stabilizációt követően a pH függvényében kioldási és
öregedési vizsgálatokkal győződjünk meg a szennyezés mobilitásáról.
A kémiai oxidációs eljárások során olyan polimerizációs vagy kondenzációs reakciókat alkalmaznak, amelyek
eredményeként az adott szennyezőanyag mobilitása és toxicitása csökken. A leggyakoribb oxidálószerek az
ózon, a hidrogén-peroxid, a klór, vagy a klór-dioxid. A szennyezőanyag tulajdonságai szerint kell megválasztani
a kémiai reakciót. Ezt az ex situ technológiát gyakran alkalmazzák az ivóvíz és a szennyvíztisztításban, valamint
a cianiddal szennyezett hulladékok kezelésére. nagyon fontos kritérium, hogy a reakció teljes és egyirányú
legyen, mivel a részleges, vagy egyensúlyra vezető reakciókban olyan átmeneti vegyületek képződhetnek,
amelyek toxikusak lehetnek a talaj mikroflórájára. Nagymennyiségű és magas koncentrációban jelenlévő
szennyezők ártalmatlanítására a módszer nem gazdaságos, mivel nagymennyiségű oxidálószer igénye van.
A környezeti hatások befolyásolhatják a hosszú távú immobilitást, ezért hosszú távon a szennyezők
mobilizálódása reális veszély, tehát ennek kockázatával számolni kell. Az immobilizálással ártalmatlanított
területeken hosszú távra monitoringrendszert kell tervezni, kiépíteni és üzemeltetni. Jogi háttér, törvényi
szabályozás, regisztráció és nyilvántartás szükséges az immobilizálással kezelt talajokról és egyéb
hulladékokról. Magyarországon ennek feltételei még nem adottak, ugyanakkor alkalmazásuk/kiépítésük a
veszélyes hulladéklerakók (és az illegális hulladéklerakás) reális alternatívájaként a környezeti kockázatokat
jelentős mértékben csökkentené.

3.2.1.2. A kárelhárítási gyakorlatban általánosan használt fizikai kémiai
műveletek
Talajlevegőztetés, Talajmosás
Ha a talajt ért szennyeződés az illékonyságánál fogva a talajlevegőben terjedni tud (pl. illékony
kőolajszármazékok: kerozin, gázolaj, benzin), az ártalmatlanítás talajlevegőztetéssel elvégezhető. A művelet in
situ és ex situ módon is megoldható.
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A talajszellőztetés (más elnevezéssel átlevegőztetés vagy vákuum extrakció) során az illékony szennyezőket a
szennyezett talajrétegen átszívott vagy átnyomott megfelelő hőmérsékletű, nedvességtartalmú és sebességű
levegőáram segítségével távolítják el. A kialakuló levegőáram hatására az illékony szerves szennyezők a
talajrészecskékről leválnak, illetve a talaj pórusvizéből a talaj póruslevegőjébe kerülnek át. Végül a szennyező
anyagok gőzeit tartalmazó levegőt aktív szénen, gázmosókban vagy katalitikus elégetéssel
utókezelni/hasznosítani kell.
Az in situ megoldásnál a szennyezés alá és fölé drain csöveket helyeznek el. Az alsó csőkötegbe levegőt,
esetenként forró gőzt sajtolnak, míg a felső csőkötegben szívást alkalmaznak. Az elszívott
talajgázokkal/vízgőzzel együtt az illékony szennyezés is távozik, amelyet a szennyezés típusától függően
különböző polaritású adszorbenseken célszerű megkötni és lehetőség szerint utókezelni illetve hasznosítani.
Kőolajszármazékok ártalmatlanítása során az aktívszén adszorbensen megkötött szennyezést általában
égetőkben, hőként hasznosítják. A módszer csak akkor alkalmazható, ha a szennyeződés viszonylag alacsony
hőmérsékleten is jó hatásfokkal deszorbeáltatható a talajrészecskék felületéről.
Az ex situ talajlevegőztetés alkalmazása során a kezelendő talajt ki kell termelni és zárt rendszerben, egyszerű,
alacsony hőmérsékletű (max. 100 °C) termikus kezeléssel deszorbeáltatják, elszívják, majd adszorbensen
megkötik a szennyezést. Kizárólag illékony szennyezők (pl. benzin) eltávolítására alkalmazzák. A technológia
leegyszerűsítve abból áll, hogy a kitermelt talajt egy megfelelően kialakított helyen prizmákban helyezik el. Az
előre lefektetett drain szívócső rendszer fölé rétegezett talajon vákuumszivattyú segítségével folyamatos
üzemben levegőt szivatnak keresztül. A távozó, szennyezőt tartalmazó levegőt megfelelő módszerrel
(aktívszenes adszorpcióval, termikus vagy katalitikus oxidációval) tovább tisztítják. Bár tűzveszélyes eljárás, a
módszer nagy előnye az egyszerűsége és a kedvező költség-fajlagosok abból adódóan, hogy a kitermelés során a
talaj aprózódik, így átjárhatóbb, könnyebben hozzáférhetőbb lesz a levegő számára. Továbbá a talaj fokozott
nedvességtartalma, valamint a magas talajvíz zavaró hatásai nem kiküszöbölhetők. A kezelés kontrolláltabb
körülmények között valósul meg. Alkalmazható önálló technológiaként, dekontaminálási folyamat első
lépcsőjeként, vagy utótisztítási módszerként is. Ezzel szemben az in-situ megoldás során lehetőség van a
szivárgó vizek összegyűjtésére és megfelelő kezelésére.
Ha a szennyezés nehezen deszorbeáltatható a talaj felületéről, a talaj (mint szilárd fázis) vizes oldatokkal,
tenzideket tartalmazó vizes oldatokkal, emulziókkal, komplexképzőkkel, szerves vagy ásványi savakkal való
átmosására van szükség. Ez az eljárás az úgynevezett talajmosás. Az alkalmazott mosófolyadék a talajvíz és a
szilárd fázis között megoszló, de dominánsan a szilárd fázishoz kötődő szennyezőket mobilizálja,
oldékonyságukat megnöveli, vagyis a folyadék fázis szennyezőanyag koncentrációját növeli. A talajmosás a
fizikai-kémiai talajkezelési eljárások közé tartozik. A fizikai-kémiai talajkezelési eljárások alatt olyan
beavatkozásokat értünk, amelyek a szennyezőanyag egy vagy többféle talajfázis közötti mozgatását (talajlevegő,
talajnedvesség, szilárd fázis), áramoltatását, illetve fázisok közötti megoszlásának eltolását, vagy kémiai
átalakítását jelentik. A kezelés során a szennyező anyagok nem bomlanak le, azokat a talaj/üledék felületéről
lemossuk. Többnyire olajos és nehézfém szennyezések eltávolítására alkalmas. Mind ex situ, mind in situ
módon megvalósítható. Lényeges, hogy a 63mm-nél kisebb talajszemcséken adszorbeálódik a legtöbb
szennyezés, ezért az ex situ eljárás során előkezelésként a talajt frakcionálják. A talajmosás során nagy
mennyiségű szennyezett mosófolyadék keletkezik, amelyet utókezelni kell. A szerves anyagokat vagy biológiai
úton lebontják, vagy adszorbenseken megkötik. A nehézfémeket ioncserével vagy csapadékképzéssel tudják a
mosófolyadékból eltávolítani.
Ha a szennyezés már elérte a talajvizet, akkor a talajban lévő szennyezést célszerű a talajvízbe bemosni, majd
termelőkutak segítségével a szennyezett talajvizet ki kell termelni és a felszínen kell megtisztítani. A tisztított
talajvizet szikkasztón keresztül lehet visszajuttatni a talajba. A módszer szerves szennyezők esetében
mikroorganizmusok talajba juttatásával kombinálható,a tisztítás/mosás hatékonyságának növelése érdekében.
Az üledékes, homokos és a vályog talajokon a talajmosási eljárások könnyebben kivitelezhetők. Ha agyagos,
kötött talajokon kell az eljárást megvalósítani, az in situ technológiát talajfellazítás egészíti ki annak érdekében,
hogy a mosófolyadék jobban átjárhassa a talajt.
Az ex situ eljárást leggyakrabban az Európában széles körben elterjedt a Bergmann-féle talajmosási
technológiával valósítják meg. A technológia elve az ásványbányászatban és az ércdúsítási eljárásokban
használt megoldásokra épül. A szennyezőanyagokat a talaj felületéről vízzel, savas vízzel, felületaktív
anyagokkal vagy kelátképzőkkel mossák le, általában keverős reaktorokban. A reaktor lehet talajjal töltött
oszlopreaktor vagy iszapreaktor, melyben a talaj vizes szuszpenziója kerül. A mosó reaktor a helyszínen is
felállítható, így a talaj kezelés után azonnal visszatölthető eredeti helyére. Az 1980-as évekből Hollandiában,
Belgiumban, Németországban és Angliában kőolaj- és üzemanyag származékok, nehézfémek, poliklórozott
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bifenilek (PCB), policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), peszticidek, nehézfémek, cianidok, radioaktív
anyagok és azbeszt származékok eltávolítására használják. Az eltávolítás hatékonysága függ a talaj szerkezetétől
és a talaj fizikai kémiai tulajdonságaitól is 3.2. táblázat, 3.3. tablazat

3.2. táblázat - Tipikus talajmosási adatok szervetlen nehézfémek esetében
Szennyezőanyag

Holland standard
mg/kg “B”

Holland standard
mg/kg “C”

Mosás előtt

Mosás után

Króm

250

800

150-2500

70-120

Nikkel

100

500

250-890

40-70

Cink

500

3000

6040

150

Ólom

150

600

110-450

20-70

Higany

2

10

67

1,5

Arzén

30

50

135

19

Kadmium

5

20

3000-1800

20

3.3. táblázat - Tipikus talajmosási adatok szerves szennyezők esetében
Szennyezőanyag

Holland standard
mg/kg “B”

Holland standard
mg/kg “C”

Mosás előtt

Mosás után

Ásványi olaj

1000

5000

6000

kevesebb, mint 20

Teljes szervesanyag
szennyezés

50

500

75-300

kevesebb, mint 10

PCB

1

10

04.febr

0,1-0,2

PCA

20

200

2500-400

0,5-10

Klórozott
szénhidrogének

1

10

20-30

kevesebb, mint 1

Gáztisztítási eljárások
A kárelhárítási gyakorlatban ritkán kell homogén fázist kezelni. többnyire szilárd-folyadék gáz, folyadék-szilárd
és gáz-szilárd rendszerekkel kell dolgozni. A kárelhárítási, kármentesítési eljárások során a folyadék-szilárd
rendszerek kezelése, technológiai megoldásai teljes mértékben a szennyvíztisztítási gyakorlattal azonosak (ld.
vízkezelési és szennyvíztisztítási eljárások kurzus anyagát), ezért itt csak a gáztisztítási eljárásokkal
foglalkozunk. A talajtisztítás során általános probléma a gázok, talajgázok gáz, gőz és porszennyeződéseinek
eltávolítása, melyet általában nedves gáztisztítási eljárások alkalmazásával lehet elvégezni. A nedves gáztisztítás
során a porszemcséket folyadékkal nedvesítik, majd azok a mosófolyadékhoz kötődve a gázfázisból
eltávolíthatók. A porszemcséknek és a folyadékfilm felületéhez való megkötődését vagy a folyadékba való
bemosódását háromféleképpen lehet megoldani:
1. átbuborékoltatással,
2. a gáz lehűtése során a porszemcsék kondenzációs magot képeznek, így felületükre a mosófolyadék
lekondenzál,
3. a porszemcséket a porlasztott folyadékcseppekkel ütköztetve a szilárd fázis megkötődik a folyadék felületén,
illetve bemosódik a folyadékba.
A nedves porleválasztás fizikai kémiai szempontból a következő részfolyamatokból áll: (1) a porszemcse a
folyadékcsepp vagy a folyadékfilm felületére kerül, (2) porszemcse megkötődik a felületen, majd behatol a
mosófolyadék/film belsejébe és (3) a mosófolyadékkal együtt távozik a leválasztó térből. Ha a gázban olyan
komponensek is vannak, amelyek a mosófolyadékban oldódnak, a gázabszorpció is végbemegy. A művelet
előnye, hogy a mosófolyadék a szilárd és gáz állapotú szennyező komponenseket egy lépésben távolítja el,
vagyis a porleválasztás és a gázabszorpció egy lépésben megvalósítható. A nedves porleválasztás az egyedüli
megoldás a tűz- és robbanásveszélyes porokat tartalmazó gázok esetében (pl. katonai, vagy robbanószergyártó
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üzemi területek kármentesítése). A folyadék utótisztítását természetesen el kell végezni. A nedves gáztisztító
készülékek üzemeltetési költsége magasabb, mint az ugyanazon hatásfokú száraz porleválasztóé, továbbá a
szabadba telepített nedves porleválasztók a téli üzemeltetés során lefagyhatnak.
Attól függően, hogy a szilárd-folyadék fázishatár kialakítása hogyan valósul meg, továbbá a készülékben
milyenek a sebesség viszonyok, többféle kialakítású gázmosó lehetséges. Ezek közül a permetező/porlasztásos
mosók, a töltetes tornyok, a nedves dinamikus örvénymosók, a tányéros tornyok, a nedves centrifugális
berendezések (rotációs mosók) és a Venturi-mosók a legismertebbek (3.1. ábra) [31]

3.1. ábra - Különböző gázmosók a műveleti paraméterek feltüntetésével.

A legegyszerűbb gázmosó berendezésekbe (scrubber) a tisztítandó gázt a bepermetezett mosófolyadékkal
(legtöbbször víz) szemben ellenáramban vezetjük be. A finoman elporlasztott víz párolgása a gázt lehűti. Ezek a
készülékek csak kis gázsebesség mellett működnek hatásosan. Előnye a kis nyomásesés és az alacsony
energiafelhasználás. A töltettel nem rendelkező, üres gázmosók nagyobb porszemcsék eltávolítására alkalmasak.
Ha a gázmosó tornyokba betétet helyeznek el, akkor a fluidumok tartózkodási ideje és az érintkezési felület
megnövelhető A porlasztásos mosók a legegyszerűbb kialakítású porleválasztók. A tisztítandó és hűtendő gázt a
torony alján tangenciálisan vagy radiálisan vezetik be a készülékbe. A toronyban a gáz ellenáramban halad a
torony felső részén beporlasztott mosófolyadék cseppekkel. A gáz áramlási sebessége a toronyban 1-3 m/s,
általában előleválasztásra alkalmazzák.
A töltetes tornyok az érintkezési felület megnövelése érdekében általában kerámia töltetet tartalmaznak. A
mosófolyadékkal locsolt töltetrétegben az ellenáramban haladó gáz sokszoros sebesség és irányváltoztatásra
kényszerül. A mosófolyadékkal érintkezve az abszorpción és a gáz hűtésén kívül a szilárd és a folyékony
szennyezők leválasztása is végbemegy. Portalanításra ritkábban alkalmazzák, mivel az eltömődés veszélye
fennáll. A gáz áramlási sebessége a készülékben 1-2 m/s.
A dinamikus örvénymosókban a gázt nagy sebességgel ütköztetik a mosófolyadékkal, amelynek hatására egy
előleválasztás jön létre. Kedvező hidrodinamikai körülmények között a folyadékrétegben örvényterek alakulnak
ki, amelyekben igen intenzív a keveredés jön létre, a porszemcsék felülete nedvesedik és leválik. A gázsebesség
az örvényzónában 1–2 m/s.
A rotációs mosókban a folyadékcseppek létrehozásához és a mosófolyadéknak a gáz-por diszperz rendszerrel
való intenzív keveredéséhez forgó szerelvényeket alkalmaznak. A gázsebesség a leválasztóban igen széles
határok között ingadozhat.
A tányéros tornyokban a poros gáz és a folyadék érintkeztetése különböző perforációkkal ellátott tányérokon
valósul meg. A tányéron dinamikus, állandóan megújuló habréteg alakul ki, amely nagy érintkezési
határfelületet és ideális keveredést biztosít. Ebben a habrétegben történik meg a por gázból való kiválása. A gáz
lineáris sebessége a berendezésben 0,5–3,5 m/s.
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A Venturi-mosó tulajdonképpen egy konfúzorból (torokból) és egy diffúzorból áll. A mosófolyadékot a
torokban vagy a torok előtt vezetik be a poros gázáramba. A gázsebesség a torokban 50–150 m/s-ot is elérheti.
A bevezetett mosófolyadékból a gáz és a folyadék közötti nagy sebességkülönbség miatt sűrű, ködszerű
folyadékcseppek (aeroszol) jönnek létre, amelyben igen intenzív a keveredés. Ebben a részben történik meg a
szilárd szemcsék leválasztása. A diffúzorban a sebességcsökkenés eredményeként a köd nagyobb cseppekké áll
össze, amelyeket a Venturi-cső után egy ciklonban választanak le a hozzájuk kapcsolódó szilárd részecskékkel
együtt.
Adszorpciós eljárások
Az adszorpció gáz, gőz, vagy folyadék halmazállapotú atomok, molekulák felhalmozódása, megkötődése két
fázis közötti határfelületen. Mivel a felület részecskéinek erőtere a felületre merőlegesen kiegyensúlyozatlan,
ezért a felület képes egy másik fázis molekuláival kölcsönhatásba lépni. Az adszorbens az az anyag, amelynek
felületén egy másik anyag részecskéi megkötődhetnek, adszorbeálódhatnak. A felület leggyakrabban szilárd, de
lehet folyékony is. Az adszorptívum a felületen megkötődött, adszorbeálódott anyag, ami általában gáz vagy
folyékony halmazállapotú. Az adszorptívum és az adszorbens együttesen alkotják az adszorbeátumot.
Az adszorpció spontán végbemenő exoterm folyamat, vagyis hőfelszabadulás kíséri. A felületek erőtereinek
fizikai-kémiai tulajdonságai, valamint az adszorpciós kölcsönhatások erőssége alapján fizikai adszorpcióról és
kemiszorpcióról beszélhetünk.
A kémiai adszorpció (kemiszorpció) során az adszorbens és az adszorptívum közötti elektron transzfer
következtében az adszorptívum eredeti kémiai kötései részlegesen vagy teljesen felbomlanak, majd az
adszorbens részecskéivel új kötések jönnek létre.
A kemiszorpció során felszabaduló hő a kémiai reakciókat jellemző energiák nagyságrendjébe esik (40 – 400
KJ/mol). Mivel a folyamat aktiválási energiája a kémiai reakciókat jellemző nagyságrendű, ezért magasabb
hőmérsékleten és lassabban megy végbe. A kemiszorpció során az adszorbens általában csak bizonyos fajta
adszorptívummal lép kölcsönhatásba és a felületen csak monomolekuláris réteg alakulhat ki. Mivel a felülethez
kötődött részecskék lokalizáltak, nem képesek a felületen elmozdulni.
A kemiszorpció irreverzibilis (nem megfordítható) folyamat, vagyis a felületről való deszorpció sebessége
gyakorlatilag elhanyagolható (mivel az adszorbeált molekulák és a felület között létrejövő kémiai kötések nem
engedik eltávozni a megkötődött részecskéket, még akkor sem, ha az adszorptívum koncentrációja, vagy
parciális nyomása nullára csökken). A kemiszorpció során megváltoznak tehát a molekulák kémiai
tulajdonságai, ezért sok esetben katalitikus hatás kíséri.
A fizikai adszorpció során a felület és a részecskék között fizikai kölcsönhatás jön létre, amelyet van der Waals
erők (elektrosztatikus, dipólus és diszperziós erők) alakítanak ki. Az erők gyengesége folytán kémiai reakció
nem történik és aktiválási energiát sem igényel. A fizikai adszorpció során a felszabaduló adszorpciós hő a
kondenzációs hő tartományába esik (8-20 KJ/mol). A folyamat gyorsan végbemegy és a felületen nem csak egy,
hanem több atom- vagy molekularéteg is megkötődhet. A fizikai adszorpció nem anyagspecifikus, vagyis az
adszorpció nem szelektív, továbbá a megkötődött részecskék delokalizáltak, tehát a felületen képesek
elmozdulni.
A fizikai adszorpció egy dinamikus egyensúlyra vezető folyamat, tehát az adszorbeált felületi réteg és a
gáz/gőztér között állandó részecske kicserélődés megy végbe. Az adszorpcióval ellentétes folyamat a
deszorpció, amelynek során az adszorptívum koncentrációjának vagy parciális nyomásának a csökkenése miatt
részecskék válnak le a felületről.
Az adszorpciós izoterma leírja, hogy konstans hőmérsékleten adott mennyiségű adszorbensre hány cm 3 vagy
gramm adszorptívum adszorbeálódik az adszorptívum egyensúlyi gáznyomása (gáz halmazállapot) vagy
koncentrációja (folyadék halmazállapot) függvényében. Gáz halmazállapotú adszorptívumok esetén a fizikai
adszorpciós izotermák 5 fő típusát különböztethetjük meg (3.2. ábra) [32] .

3.2. ábra - Adszorpciós izotermák.
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A legtöbb anyagra az I. típusú izoterma a jellemző. Ezek szerint kisebb nyomáson az adszorbeált fajlagos
gáztérfogat meredeken nő, majd a növekedés fokozatosan csökken, illetve konstanshoz közelít. Nagyobb
nyomáson ugyanis az adszorbens felülete telítődik adszorptívummal és a nyomás további növelésével a felületen
adszorbeált anyagmennyiség már nem nő tovább (Langmuir izoterma).
Az adszorpciós izotermák matematikai leírására általánosan a Langmuir és a BET elméletek használatosak (ld.
Fizikai kémia alapkurzus). Folyadék fázisú adszorptívum esetén az adszorpciós izoterma gyökfüggvény típusú
azért, mert maximum csak a 3. molekula réteg után az adszorptívumra már a folyadék fázisra jellemző
kölcsönhatások lesznek érvényesek
Az adszorbensek olyan pórusos szilárd anyagok, amelyeknek a felületén nagy számú aktív centrum található és
az adszorptívum ezekhez tud kötődni. A jó adszorbensek nagy felületi aktivitással (adott tömegű anyag mennyi
részecskét tud megkötni) és szelektivitással (csak azt köti meg, amit kell) rendelkeznek. Az adszorbensek az
összetételük és felépítésük alapján szénbázisúak és oxidbázisúak lehetnek.
A szénbázisú adszorbensek alapanyaga több mint 90 %-ban szén. Nagy fajlagos felületük és hidrofób karakterük
miatt jól alkalmazhatók nem poláros szerves anyagok megkötésére. A legfontosabb szénbázisú adszorbensek az
aktív szén, az aktivált koksz, a szénbázisú molekulaszűrők, a lignin, a cellulóz szivacs és a szénbázisú
szintetikus gyanták.
Az aktív szén: az egyik legelterjedtebb adszorber. Főleg szerves oldószerek, üzemanyagok, kis koncentrációjú
olajszennyezések megkötésére használják. Szemcse és porformájú kialakításban is használható.
Az aktivált kokszot szemcsés formában, leginkább füstgázok szervesanyag mentesítésére és kéntelenítésre
használják.
A szén/aktív szén molekulaszűrők szemcsés formában kerülnek forgalomba és a szénhidrogének gázokból
történő eltávolítására használhatók.
A lignin szerves anyagok vízből való eltávolítására, valamint talajhoz keverve a talajban lévő olajos szennyezők
megkötésére használható.
A cellulóz szivacs amino- és karboxil csoportjai fémekkel kelátokat képeznek, az oldott nehézfémeket
szelektíven képesek megkötni. Mivel olcsóbbak, mint a szintetikus gyanták, a fémmentesítési folyamatokban
előszeretettel alkalmazott adszorbensek.
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A szintetikus gyanták az aktív szénhez hasonló tulajdonságúak, de kapacitásuk és szelektivitásuk nagyobb.
Ugyanakkor drágábbak, mint az aktív szén.
Az oxidbázisú adszorbensek alapanyaga többnyire SiO2 és Al2O3. Erősen hidrofil karakterűek, ezért a poláros
vegyületeket hatékonyan kötik meg. A leggyakrabban alkalmazott oxidbázisú adszorbenseket és fontosabb
jellemzőiket alább soroljuk fel.
A szilikagél kolloid állapotú, szemcsézett kovasav, amely nagy szelektivitással köti meg a poláros vegyületeket,
mint például a vizet/vízgőzt, valamint a polárosabb szerves anyagokat, mint például az etanolt, metanolt vagy a
formaldehidet.
Az alumínium-oxid bauxit vagy Al(OH)3 kalcinálásával készült porózus adszorbens. Széleskörben alkalmazzák
katalizátorként vagy katalizátor hordozóként, illetve fluorid, arzén és szelén eltávolításra is.
A molekulaszűrő zeolitok természetes vagy mesterséges úton előállított alkáli vagy földalkáli szilikátok,
amelyekben a kristályszerkezetük által meghatározott pórusok és üregek vannak. A pórusukkal összemérhető
méretű részecskéket (pl. olajfrakciókat) zárványként magukba zárják illetve adszorbeálják. A poláros anyagokat
előbb képesek adszorbeálni, mint az apolárosakat.
Az agyagásványok szerves és szervetlen anyagok megkötésére is alkalmasak. A szennyező anyagok molekuláris
adhéziós erővel kötődnek az adszorbens felületéhez, de bizonyos agyagásványok a kisméretű szerves anyagokat
rétegeik közé is bezárhatják, interkalálhatják. A felületükön lévő aktív helyek kationok és anionok megkötésére
egyaránt képesek. A háromrétegű, 2:1 típusú agyagásványok pedig ioncserével kationokat tudnak megkötni.
A megfelelő adszorbensek kiválasztásánál az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:
1. Az adszorbensnek kis adszorptívum koncentrációk esetén is megfelelő teljesítményt kell nyújtani.
2. Az adszorbeált anyagokat az adszorbens újrahasznosítása érdekében könnyen lehessen deszorbeáltatni.
3. Az adszorbens aktivitását a különböző folyamatok (adszorpció, deszorpció, regenerálás, tisztítás, hőmérséklet
változások) nem csökkenthetik számottevően.
4. Nagy mechanikai szilárdsággal rendelkezzék, bírja a túlnyomást is és ne tömődjön el.
5. Kémiai ellenállósággal rendelkezzen.
6. A leválasztandó, kinyerendő anyagra nézve nagy legyen a szelektivitása.
Ezeket a tulajdonságokat a legtöbb esetben egyidőben egy adszorbens alkalmazásával nehéz biztosítani, így
mindíg a célfeladat által definiált módon, a legkritikusabb tulajdonságok alapján kell megválasztani a megfelelő
adszorbenset.
Az adszorpciós műveletet igénylő talajlevegő és talajvíz tisztítási eljárások többnyire ex situ eljárások, bár
újabban kísérleteznek in situ megoldásokkal is, amikor szádfalakba épített adszorbensek segítségével a
szennyező anyagokat a talajvíz felszín alatti áramlása közben távolítják el.
Az adszorbens összetételétől, szerkezetétől függően különböző típusú szennyezőanyagok távolíthatók el.
Szénbázisú adszorbensek alkalmazásával főleg a hidrofób, apoláros, szerves anyagokat lehet eltávolítani.
Például aktív szénnel vagy koksszal, ligninnel az oldószer, az üzemanyag, a kisebb koncentrációjú
olajszennyezések, valamint a halogénezett szénhidrogén típusú szennyeződések, cellulóz szivaccsal a
fémszennyezések távolíthatók el.
Az ex situ talaj és talajvíz tisztítási eljárások előtt mindig szükség van előkészítő műveletekre.
Az adszorpciós műveletek alkalmazása előtt a szennyezett talajt átmossák, hogy a szennyező anyagok oldott
fázisba jusson. Ha a szennyezés a talajvizet érinti, akkor azt egyszerűen ki kell szivattyúzni.
Az adszorberbe való betáp előtt le kell választani a mosófolyadékban lévő finom talajfrakciót és a kisebb
szuszpendált szilárd anyagokat. Ezzel részben már a víz is tisztul, mivel a szennyezőanyagok egy elég nagy
hányada a finomabb szilárd szemcséken van adszorbeálva. A leválasztás azért szükséges, mert ezek az anyagok
az adszorbens felületére tapadva akadályozzák annak működését.
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Az adszorberben megtörténik a szennyező anyagok eltávolítása. Mivel az adszorpció exoterm folyamat, a
művelet hűtést igényel (magasabb hőmérsékleten csökken az adszorbens kapacitása), amely legtöbbször a kilépő
folyadék hőtranszportáló tulajdonságával megoldható, ha ez mégsem következik be, előfordul, hogy hűteni kell
a reaktort.
A megtisztított közeget ezután visszajuttatják az eredeti helyére, vagy valamilyen befogadóba.
Az elhasználódott, telítődött adszorbenst vagy el kell távolítani a reaktorból, vagy regenerálni, deszorbeáltatni
kell az adszorbeálódott anyagot. A deszorpciónak négyféle módja lehetséges.
1. A hőmérséklet növelésével az adszorber ágy adszorpciós kapacitása csökken, ezért deszorbeálódik róla az
adszorbeálódott anyag, amelyet aztán el kell távolítani.
2. Adszorbeálható anyagokat nem tartalmazó gázt vagy folyadékot nyomnak át az adszorber ágyon és a
megoszlási hányados alapján az adszorbeált anyag átkerül a mozgó fázisba.
3. Helyettesítő deszorpcióval más, sokkal jobban adszorbeálódó anyagot vezetnek az ágyra, ami kiszorítja az
eredeti adszorbeált anyagot.
4. Lecsökkentik az adszorbens ágy felett az adszorbeálódott anyag nyomását (gáz/gőz esetében) vagy
koncentrációját (folyadék esetében), aminek hatására az adszorbeálódott anyag egy része deszorbeálódik. A
négyféle eljárás közül leginkább a termikus deszorpciót alkalmazzák, mivel viszonylag könnyű és olcsó
megoldás, illetve nincs szükség a deszorbeálódott anyag és a hordozó közeg utólagos kezelésére,
szétválasztására.
Néhány adszorbens regenerálásának deszorbeálási hőmérséklet-tartománya:
aktív szén 105...115 °C
szilikagél 155...175 °C
aktív alumínium-oxid 175...320 °C
molekulaszűrő 200...300 °C
A termikus deszorpciót követően az adszorber ágyat meg kell tisztítani, ki kell szárítani, majd le kell hűteni az
adszorpciós művelet munkahőmérsékletére.
Az adszorpciós művelet alkalmazhatóságát és hatásfokát több tényező is behatárolja:
1. A vízben jól oldódó és kis méretű részecskék nem jól adszorbeálódnak.
2. Nagy szennyezőanyag koncentrációknál drága az alkalmazása, ezért elsődleges tisztítási lépésnek sokszor
nem alkalmas.
3. Nem alkalmazható nagyobb mennyiségű olajszennyezések esetén, mivel az adszorber pórusai eltömődnek.
4. Túl drága lehet akkor az eljárás, ha az aszorbeálandó szennyezőanyag koncentrációja olyan magas, hogy túl
sűrűn kell cserélni az adszorbenst.
5. A nem regenerálható adszorberek sokszor veszélyes hulladéknak számítanak, ezért kezelésük,
megsemmisítésük drága.
Az aktív szenes adszorpció a legelterjedtebb adszorpcióhoz köthető talajvíz tisztítási eljárás. Ennek az oka az
aktív szén viszonylag könnyű és olcsó előállíthatósága, beszerezhetősége, illetve a technológia kiforrottsága. Az
aktív szén apoláros karaktere miatt általában hidrofób szerves vegyületek, pl. szerves oldószerek, üzemanyagok,
halogénezett szénhidrogének, növényvédő szerek, szerves mikroszennyezők eltávolítására használják.
Különböző széntartalmú anyagokból, pl. fából, kőszénből, kókuszdió héjából állítják elő úgy, hogy levegő
kizárásával 1000 °C körüli hőmérsékleten izzítják a kiindulási anyagot. Az aktív szénre nagy porozitás és aktív
felület jellemző, amely 1000-1500 m2/g is lehet. Pórusmérete igen változó, a vizes technológiáknál az az
előnyös, ha a 2-4 nm átmérőjű mikropórusok vannak túlsúlyban. Az aktív szenet általában szemcsés és por
formában használják (3.3. ábra) [36] :
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3.3. ábra - Az aktív szenes adszorpció reaktortípusai Az aktív szenes adszorpciót
kétfajta reaktor konfigurációval valósítják meg. Fix ágyas ( a,b és c kép ), valamint a
mozgó ágyas ( d kép ). A fix ágyas reaktorokban az áramlás lehet soros ( alul illetve felül
kifolyós rendszerben ) vagy paralell.

A porszemcsés aktív szén szemcsemérete 10-60 m közé esik. Előnyösen alkalmazható állandósult vízminőségromlás esetén átmeneti megoldásként , vízminőségi határértékek időnkénti átlépése során a felszíni vizek
kezelésére, vagy havária esetén. Előnye, hogy általában nincs szükség külön tisztítóberendezésre és viszonylag
alacsony költséggel megoldható a beavatkozás. Hátránya, hogy a szennyezést előzetesen oldatba kell vinni,
majd az aktív szénről el kell távolítani. Csak kisebb zavarosságú vizekben alkalmazható, mert hamar telítődik.
A szemcsés aktív szén (GAC) általában reaktortöltetként használható, a szennyezett folyadék átvezetése
különbözőképpen történik. Többnyire egy tisztítási folyamat utolsó lépéseként alkalmazzák a maradék
szennyezések eltávolítására. Ha a tisztítás hatásfoka 20-30 % alá csökken, a töltetet termikusan vagy vegyi úton
regenerálni kell.
A lebegő ágyas reaktorokban (tornyokban) a lassú felfelé áramlási sebesség a fix ágyas kiképzésnél
hatékonyabb megkötést eredményez, mivel lebegés közben intenzívebb keveredés jön létre.
Fix ágyas eljárás esetén a szuszpendált szilárd anyagokat előzetesen el kell távolítani, mert azok
megkötődhetnek és felhalmozódhatnak az adszorber ágy felületén, növelve a belső nyomásesést és az eltömődés
veszélyét (kényszerleállás veszélye). Ha a nyomásesés már túl nagy, a felhalmozódott anyagot valamilyen
módon el kell távolítani (pl. ellenirányú áramoltatással). Ez a folyamat azonban szénveszteséget és az aktív
szenes zóna megszakadását eredményezheti.
Az eltávolítási hatásfokot és a töltet élettartamát növelheti, ha valamilyen nagyfelületű anyagra impregnálják a
szenet. Ezzel a megoldással a regenerálás is biztonságosabban elvégezhető. Az aktív szén élettartama általában
rövid, csak alacsonyabb szennyező anyag koncentráció esetében lehet hosszabb. A működtetés időtartama és a
karbantartási igény függ a szennyező típusától, a koncentrációjától és a térfogatától. Az aktív szenes szűrőket
általában termikus deszorpcióval regenerálják. A hőmérséklet emelkedés hatására deszorbeálódnak a
megkötődött részecskék, amiket ezután valamilyen inert anyagárammal elszállítanak az adszorbens ágyról.
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A környezeti elemek kármentesítése
és a károk elhárítása: a károkozó
szennyezés eltávolítása és az eredeti
állapot visszaállítása
Bizonyos esetekben, pl. ha nagyon erősen adszorbeálódó anyagok kötődnek meg az adszorberen, vagy
valamilyen viszkózus anyag eltömi a pórusokat, illetve a természetes elhasználódás miatt a regenerálás már nem
gazdaságos, az elhasználódott adszorbenst veszélyes hulladékként kezelik (deponálják), vagy égetéssel hőként
hasznosítják.
Az aktív szenet újabban szádfal töltetként is használják.
A szűrés alkalmazása a kárelhárítási, kármentesítési gyakorlatban
A szűrés az egyik legáltalánosabban használt elválasztás technikai művelet, amelyet a környezettechnológiai
gyakorlatban általában a vízkezelés során alkalmaznak (ld. szennyvíztisztítási és vízkezelési technológiák,
kémiai technológiák). A szűrendő részecske mérete szerint többféle technikai megoldás is lehetséges. A
kármentesítési, kárelhárítási gyakorlatban a költség fajlagosok csökkentése érdekében a szükséges és elégséges
megoldás kerül kiválasztásra. (3.4. ábra) [37]

3.4. ábra - A gyakorlatban általánosan használt különböző szűrési műveletek. .

Az arzénvegyületek vizekből történő eltávolítására mikro, ultra és nanoszűrést is használnak attól függően, hogy
az előzetesen vas-oxi-hidroxid pelyheken megkötött vegyület milyen mérettartományú részecskéket képez. A
fordított ozmózist a nanoszűréshez hasonlóan arzén vegyületek eltávolítására használják, de előzetesen nem
szükséges a koagulálás.
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A membrándesztilláció (3.5. ábra) [38] illékony szerves vegyületek (VOC) vizes oldatokból való kinyerésére ,
illékony fermentációs termékek kinyerésére, szennyvíziszapok víztartalmának csökkentésére, savas oldatok
töményítésére és sóoldatok koncentrálására használható környezettechnológiai eljárás. Az ellenáramban haladó
két különböző hőmérsékletű folyadékot membrán választja el. A membrán két oldala közötti
hőmérsékletkülönbség gőznyomás különbséget okoz, így egy anyagtranszport alakul ki a magasabb
gőznyomású helyről az alacsonyabb irányába. Hidrofób membránokat alkalmazva a kapillárisok eltömődése
minimalizálható.
Az anyagtranszport első lépése a komponens párolgása a magasabb hőmérsékletű oldalon, majd a gőz állapotú
anyag transzportja a membrán pórusain keresztül, végül egy kondenzáció következik be az alacsonyabb
hőmérsékletű oldalon.
A mikro, ultra és nanoszűrés, valamint a hiperszűrés csak különösen indokolt esetben alkalmazott művelet a
kárelhárítási gyakorlatban, mivel drága és időigényes eljárás.

3.5. ábra - A membrándesztilláció elve.

Termikus eljárások
Az égetési eljárások előnye a gyors szennyezőanyag (általában kőolajszármazékok) ártalmatlanítás. Hátrányuk
az eltávozó gázok tisztításának szükségessége, az esetleges üzemzavar irreverzibilitása, valamint a hosszú
engedélyeztetési eljárás. Csak az ex situ talajtisztítási eljárásként kivitelezhető, ami tovább növeli az egyébként
is magas költségeket. A művelet során a talaj elveszíti talaj jellegét.
A termikus kezelés a kishőmérsékletű krakkolást (450–600 °C), a pirolízist (750–950 °C), és a
nagyhőmérsékletű pirolízist (T ≻ 1200 °C) jelenti. A műveletek együttes alkalmazásával minden szénhidrogén
szennyezés eltávolítható a talajból. Ex situ művelet, szállítható és telepíthető. Hátránya, hogy rendkívül
költséges.
A plazmatehnológia a termikus kezelés olyan fajtája, amikor a szennyező az extrém magas kezelési
hőmérsékleten plazma állapotba kerül. Míg 2000 °C felett az anyagok (gázok) atomjaikra bomlanak, addig 3000
°C felett az anyagok már elektront is veszítenek, amelynek következtében vezetik a villamos áramot. A
vezetőképesség hőfokfüggő, amely ipari plazmagenerátoroknál 10 000 °C is lehet. A művelet előnye, hogy
minden szerves és szervetlen mikroszennyező környezevédelmi ártalmatlanítására alkalmas. Termikus inerciája
rendkívül kicsi, ami gyors folyamatszabályozást tesz lehetővé. Hátránya a rendkívül kötséges berendezés.
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4. fejezet - Néhány tesztelt
technológia a kárelhárítási
gyakorlatból
A 4.1 táblázat [39] alapján az egyes technológiák költség fajlagosai között tetemes különbségek lehetnek. Ezért
a legolcsóbb és a leghatásosabb technológia megválasztására kell törekedni. A következőkben néhány, a
kárelhárítási gyakorlatban jól bevált technológiát ismertetünk.

4.1. táblázat - A különféle kárelhárítási technológiák egymáshoz viszonyított költség
fajlagosai, egységként tekintve a fitoremediációt.
Kezelési típus

Költségek egymáshoz viszonyított nagyságrendje
költség egység/t

Fitoremediáció

1,0-3,5

In situ bioremediáció

5,0-15,0

Talajlevegőztetés

2,0-22,0

Indirekt termikus

12,0-30,0

Talajmosás

8,0-20,0

Stabilizáció

24,0-34,0

Oldószeres extrakció

36,0-44,0

Égetés

20,0-150,0

4.1. Ex situ biológiai dekontaminálási eljárás
Az eljárás aromás és alifás, szénhidrogének biológiai lebontására alkalmas, amelynek során kizárólag a
természetben előforduló mikroorganizmusokat használnak. Ha policiklusos és klórozott szénhidrogén
vegyületek is jelen vannak, akkor célspecifikus kultúrákat adnak a talajhoz. A célspecifikus, természetben nem
előforduló mikroorganizmus kultúrák hazsnálatát a hatóságokkal előzetesen egyeztetni kell.
UMWELTSCHUTZ–NORD eljárás (talajtisztítás ex situ módszerrel)
Az UMWELTSCHUTZ–NORD eljárás technológiai protokollja mintavétellel kezdődik. A tisztítandó talaj a
4.1. ábrán [39] feltüntetett bioteszt-és optimalizációs rendszer szerint kerül bevizsgálásra, illetve kezelésre. A
laboratóriumban a talaj fizikai, kémiai vizsgálata mellett elvégzik a szennyezők minőségi és mennyiségi
analízisét, valamint a talajban lévő mikroorganizmusok fajtáit és aktivitásukat is bevizsgálják. Ez a vizsgálat a
segéd- és tápanyag minőségének/mennyiségének beállításához szükséges. A laboratóriumi eredmények
ismeretében kerül sor a technológiai paraméterek meghatározására, a szerves adalékok, tápanyagok,
nyomelemek mennyiségének, illetve a nedvességtartalomnak és a kezelés időtartamának kiszámítására.

4.1. ábra - Az UMWELTSCHUTZ-NORD eljárás elve. Bioteszt és eljárásoptimalizációs rendszer
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A talajkezelés protokollját a (4.2. ábra) [40] mutatja be. A kiemelt talajt osztályozzák, szétválogatják, majd a
kezelendő fázist célgéppel homogenizálják.

4.2. ábra - Az UMWELTSCHUTZ–NORD eljárás folyamatábrája.

A laboratóriumi eredmények ismeretében szerves anyagokat (szalma, fűrészpor, faforgács stb.), szubsztrátot, a
tápanyagokat, a nyomelemeket, a mikroorganizmusokat és az esetleges oxidálószereket adagolnak a
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homogenizálóba. Az így képzett homogenizált földkeveréket célgépek segítségével a helyszínen felállított
40×20 m-es könnyűszerkezetes sátorban terítik el. A sátrak mérete tetszés szerint növelhető.
Az optimalizációs rendszer szabja meg a bioágyak magasságát, a szükséges nedvességtartalmat és az
átforgatás6levegőztetés gyakoriságát. A megismételt, újabb laboratóriumi kontroll eredményei újabb tápanyag,
mikroorganizmus és oxidálószer hozzáadását tehetik szükségessé. A fermentáció ideje 3–5 hónapot is igénybe
vehet. Ezt követően a kezelt talajt visszatermelik a kívánt területre, majd laboratóriumi vizsgálatokat követően
döntenek a talaj újrahasználatáról. Biológiai vizsgálatok alapján kerülnek meghatározásra azok a
növényféleségek, amelyek már az első évben is termeszthetők a regenerált talajon.
Szénhidrogénnel szennyezett talajok ex-situ kezelése a BIOKÖR módszerével
Az olajbontást végző baktérium kultúra szaporítását a helyszínen 1 m3-es tartályban végezik el. A tartályok
levegőztetése porlasztott levegővel történik. Az Országos Közegészségügyi Intézet által jóváhagyott vegyes
BIOMIX OIL baktériumkultúrát szervetlen makrotápanyagokat és nyomelemeket tartalmazó tápoldatban 1
l/m3/nap mennyiségben adagolt szubsztráton szaporítják. Kb. 10 napi folyamatos fermentációt követően a
baktérium csíraszám a talaj inokulálására alkalmas koncentráció értéket éri el.
A kezelendő talajt homogenizálják, az optimális C, N, P arány biztosítására a talajhoz 33%-os NH4NO3, N, P, K
és nyomelem tartalmú műtrágyát kevernek. Az első keverés során a kezelendő talajba a műtrágya mellett, 10%
fakéreg egyenletes bejuttatására is sor kerül.
A kezelendő talaj kötöttségétől ill. a szennyező komponensek minőségétől és koncentrációjától függően eltérő
prizmaépítési technológiát alkalmaznak. A talajkezelő rendszer szerkezeti felépítését a 4.3. ábra [41] mutatja.

4.3. ábra - Ex situ talajkezelés a BIOKÖR módszerével.

4.2. In situ talajtisztítási eljárás
Az in-situ eljárások akkor alkalmazhatók, ha azt a hidrogeológiai körülmények megengedik, továbbá ha a
kezelendő területnek és az azokon lévő létesítményeknek a kárelhárítási tevékenység ideje alatt is el kell látni
eredeti funkciójukat (pl. közút, vasút, repülőtér, gyárterület, raktár.)
Talajlevegőztetés a CARO GmbH módszerrel
Az eljárás kizárólag a talajvíz feletti zónában lévő illékony szénhidrogének kilevegőztetésére szolgál. A feltárás
során behatárolt szénhidrogén típusú szennyeződést levegőztető és elszívó „lándzsák” segítségével távolítják el.
A rendszer mozgatását szívó-nyomó ventilátor egységek végzik. A 4.4. ábrán [41] látható, hogy a szívóág a
szennyezés fölött, míg a levegőztető ág a szennyezés alatt helyezik el. A szennyezett területet takaró fóliával
védik a csapadékvíztől. Az elszívott levegőt bioszűrőn, majd aktívszén szűrőn vezetik keresztül.

4.4. ábra - Talajlevegőztetés a CARO eljárással
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Vízfázis tisztító eljárás a SCHÜRFAG GmbH módszerével
A 4.5. ábrán [42] bemutatott eljárást akkor alkalmazzák, ha a talajvíz csak oldott szénhidrogén-szennyezést
tartalmaz. Az eljárás lényege, hogy a szennyezett talajvíz nyugalmi szintje alá szívókutat, illetve nyelőkútsort
telepítenek. A szívókútból kitermelt szennyezett talajvizet vas és mangántalanítón, majd egy bioreaktoron
vezetik keresztül. A bioreaktorból távozó vizet különböző vegyszerek hozzáadása után a nyelő kútsoron
keresztül visszanyomatják a talajba. A cirkuláció a víz és a talaj teljes, vagy igény szerinti megtisztításáig tart.
Ha a talajvíz felszínén úszó olajfázis van, akkor egy fáziselválasztó rendszer közbeiktatása is szükséges.
Hasonló rendszert használ számos magyarországi kármentesítő cég is.

4.5. ábra - Nyelőkutak elhelyezése a SCHÜRFAG eljárás során.
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Szénhidrogénnel szennyezett talajok kezelése land-farming(BIOKÖR) eljárással
Az eljárás a felszín közeli talajrétegek megtisztítására alkalmazható, 5000 mg/kg szennyezettségi határértékig.
A kezelendő területet (ősszel vagy kora tavasszal) 30–50 cm mélységű szántással fellazítják, N, P, K és a
nyomelem tartalmú műtrágyát, szükség esetén helyszínen szaporított oltóanyagot juttatnak ki, majd boronálják.
Május-június időszakában történik a fedő növényzet telepítése. A pillangós növényfaj kiválasztása a szennyezés
mértékétől függ. Magasabb szennyezettségi koncentrációk esetében kétéves pillangósok kerülnek előtérbe. A
technológiai folyamat a pillangósok beszántásával fejeződik be (4.6. ábra) [43].

4.6. ábra - A BIOKÖR land-farming eljárása.

Enzimkatalitikus eljárás (ELGOSCAR INTERNATIONAL Kft. módszere)
Hadiipari tapasztalatok alapján amerikai kutatók dolgozták ki egyes szennyezők enzimkatalizált
dekontaminálását. Az ELGOSCAR INTERNATIONAL Kft. az USA-ból beszerzett enzimek segítségével a
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kőolaj származékok lebontását tudta megvalósítani in situ körülmények között, sőt klórozott szénhidrogénekkel
szennyezett talajok kármentesítése területén is jó eredményeket ért el. Az ELGOSCAR technológia sémájának
elvi energia diagramját a 4.7. ábra [44] mutatja.

4.7. ábra - Az enzim katalitikus reakciók szabadenergia változásai, elvi ábra.

Az enzim katalizálta folyamatok előnye a nagy reakciósebesség, az enzim a baktériumokkal szemben toxikus
vegyületekre nem érzékeny, a hatása független a lebontandó szerves anyag koncentrációjától, a konkurens
baktériumok nem rontják le egymás hatékonyságát, nem történik baktérium mutáció és tápanyag adagolás sem
szükséges. A művelet elvileg ex situ is kivitelezhető.
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5. fejezet - A hulladék tározók
kialakítása talaj- és talajvízvédelmi
szempontból
5.1. Az elhelyezés fogalma, a lerakóhellyel szemben
támasztott követelmények
A hulladékok felhasználását, másodnyersanyagként való alkalmazásukat, vagy a különösen környezetterhelő
anyagok kevésbé veszélyes anyagokkal való helyettesítését a környezetszabályozás különféle gazdasági
megoldásokkal ösztönzi. A hulladékok deponálása, ellenőrzött körülmények között való elhelyezése a
hulladékkezelés végső művelete, amely során az adott ökonómiai viszonyok között a tovább nem hasznosítható
anyagok a talajon vagy a talajban kerülnek elhelyezésre.
Rendezett lerakásról a települési szilárd és folyékony halmazállapotú hulladékok, iszapok és zagyok esetében
akkor beszélhetünk, ha a hulladékokat (1) az adott környezetvédelmi- és közegészségügyi szabályozók
betartásával, (2) meghatározott technológia szerint, (3) a talajon és/vagy talajban létesített természetes és/vagy
mesterséges üregben helyezzük el. A veszélyes hulladékok rendezett és biztonságos lerakása akkor valósul meg,
ha a környezeti kockázatok minimalizálása érdekében a legszigorúbb környezetvédelmi előírások is teljesülnek.
A rendezett lerakás/elhelyezés viszonylag egyszerű és a feldolgozáshoz/ártalmatlanításhoz képest olcsóbb, ebből
adódóan elterjedtebb. A hulladék deponálók talajon/talajban, vagy mélyrétegekben kerülnek kialakításra. A
hulladéklerakók tervezését környezeti hatásvizsgálatnak kell megelőznie, az előírt környezetszabályozás
maradéktalan betartásának/betarthatóságának vizsgálata és ellenőrzése az illetékes hatóság feladata. Szükséges
vizsgálni és elemezni továbbá az esetleges védekezési eljárásokat, megoldásokat is.

5.1.1. A hulladékok jellege, fizikai és kémiai jellemzőik
A hulladékokat környezeti hatásaik alapján (1) települési szilárd hulladékokra és iszapokra, (2) települési
hulladékkal együtt kezelhető/lerakható termelési hulladékokra, valamint (3) veszélyes hulladékokra oszthatjuk.
Az elhelyezést alapvetően a hulladék veszélyessége határozza meg. A vonatkozó rendelkezések szerint a
hulladékok az I., II., és III. csoportba sorolhatók. Az I. csoportba tartozók a legveszélyesebb hulladékok,
elhelyezésük során a legnagyobb biztonsági előírásokat kell betartani illetve ezek megvalósítására kell
törekedni. A III. csoportba tartozók a megfelelő természetes és műszaki védelemmel ellátott települési
hulladéklerakókban is elhelyezhetők.
A veszélyes hulladékok esetében figyelembe kell venni továbbá (1) a hulladék toxicitását, (2) halmazállapotát,
(3) mennyiségét, (4) fizikai-kémiai tulajdonságaikat, úgy mint viszkozitás, sűrűség, oldhatóság, gyulladáspont,
sav/bázis tulajdonságok, (5) a kémiai összetételt és (6) a csomagolás módját. Az „A” tűzveszélyességi osztályba
sorolt, az egymással vagy önmagukban is reakcióképes, a gyorsan bomló illetve a biológiailag lebomló szerves
anyagokat tartalmazó veszélyes hulladékok, a fertőző, továbbá a vizes és folyékony szerves közegű veszélyes
hulladékok deponálása nem megengedett.

5.1.2. A lerakóhely elhelyezkedése, a lerakás körülményei
A lerakóhelyet több szempont figyelembevételével illetve optimalizálásával célszerű kijelölni/kialakítani. Ezek
közül a legfontosabbak:
• a terület nagysága, befogadóképessége, bővítési lehetőségei; (legalább 25 éves időtartamot figyelembe véve)
• a gyűjtőhelyekről való megközelíthetőség;
• potenciális szennyezési forrásként való viselkedés miatt a természetes vizekhez és a közművekhez való
közelség, különös tekintettel az ivóvízre és az energiahálózatra;
• a környezetbe való illeszthetőség lehetőségei;
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• a lerakás előtti válogatás, komposztálás, beágyazás (fixálás), szárítás kialakításának lehetőségei;
• a tárolás biztonságát javító speciális csomagolás
továbbfelhasználás/ártalmatlanítás érdekében.

lehetősége,

egy

későbbi

időpontban

való

5.1.3. Környezetvédelmi követelmények
A lerakóhely kiválasztása során alapvetően a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. A hely kiválasztásakor a
környezeti hatástanulmánynak az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
• a terület ökológiai adottságait,
• a levegő, a víz, a talaj/föld/termőföld, az ásványvagyon, a természet- és a tájvédelmi követelmények,
előírások;
• az erdők rendeltetésszerű használatának követelményei,
• közegészségügyi előírások,
• területfejlesztési
rendelkezések.

szempontok,

valamint

az

önkormányzatok

településrendezési

terveiben

foglalt

Az EU szabályozást a COM (97) 0105 Final-Syn 97/005 számú előírás foglalja össze és három lerakóhely típust
kérdéskörével és a lerakóhelyek három típusát különbözteti meg. Ezek (1) veszélyes hulladékok, (2) nem
veszélyes (települési) hulladékok, valamint (3) inert hulladékok (építési törmelék stb.) lerakóhelyei. Az irányelv
a települési hulladékok tekintetében 2010-ig célszámokat fogalmaz meg országos viszonylatban, a
lerakóhelyekre kerülő, biológiai úton bontható települési hulladékok összes mennyiségére vonatkozóan. A
célkitűzés arra irányul, hogy a deponálásra kerülő hulladék mennyisége csökkenjen a szelektív gyűjtés, az
égetés, a komposztálás, a biogáz-előállítás és egyéb hulladékhasznosítási technológiák arányának növelésével.

5.1.4. A hulladéklerakók tervezési szempontjai
Települési szilárd hulladéklerakó kialakítására alkalmatlanok az (1) ivó-, gyógy-, és ásványvíz bázisok
védőterületei, (2) a felszíni vizektől 200 m-es távolságban lévő területek, (3) árvízveszélyes és árvízvédelmi
töltésen belüli területek, (4) kiemelten védett természeti értékek (barlangok, nemzeti parkok) és védőterületeik,
(5) kiemelten védett levegőtisztaság védelmi kategóriába sorolt területek, (6) repülőterek és védőterületeik.
A magas talajvízállású területeken (pl. nádasok, belvizes illetve belvíz veszélyes területek), jó vízelvezető
képződményekben kialakított kavics- és homokbányákban illetve üregeikben, repedezett kőzetekben lévő
felhagyott bányagödrökben (pl. mészkő és dolomitbányák), a vízbázisok védőterületein, valamint felszíni
szennyezésekre érzékeny talajú területeken települési szilárd hulladékot csak műszaki védelemmel ellátott
lerakókban lehet elhelyezni.
A műszaki védelemmel rendelkező lerakók kötelezően az alábbi technológiai építményekkel rendelkeznek:
• a lerakóhely medence kialakítású, aljzat- és oldalfal szigeteléssel rendelkezik;
• a csapadék- és a szivárgó víz gyűjtő, ellenőrző és kezelő berendezéssel rendelkezik;
• az üzemeltetés biztonságát kerítés, védőerő sáv, kommunikációs kapcsolat, számítógépes nyilvántartás,
helyszíni ellenőrző laboratórium, baleset és kármegelőzési/kárelhárítási terv szolgálja;
• a lerakó területén lévő közlekedési és szervíz utak, közművek, szociális helyiségek és karbantartó/javító
műhely kiszolgálják az alaptevékenységet;
• a potenciális lezáráshoz szigetelési és vízelvezetési rendszer áll rendelkezésre;
• a beérkező hulladék mennyisége (pl. tömegre) kontrollált;
• a folyamatos ellenőrzést biztosító monitoring rendszer biztosítja.
A terület kiválasztása
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A lerakó helyének megválasztásakor a hulladék jellegét (kommunális vagy veszélyes), valamint a legalább 25
éves távlatban elhelyezendő mennyiségét szükséges definiálni. Ez a két paraméter már meghatározza a
kiválasztandó terület nagyságát és a vele szemben támasztott geológiai, földtani és hidrológiai elvárásokat.
Kommunális lerakók esetében a talajvíz mélysége, áramlási iránya, talaj összetétele (morfológia), valamint a
talajfizikai jellemzők a legfontosabbak, különös tekintettel a vízáteresztő-képességi tényező (k érték)
alakulására.
A veszélyes hulladéklerakók kialakítására alkalmas területek kiválasztásához már lényegesen több információ
szükséges, ezek közül a legfontosabbak:
• geomorfológiai viszonyok: talaj megcsúszás illetve az eróziós veszély elkerülése, valamint a tároló kialakítása
és üzemeltetése szempontjából előnyösebb közel sík vagy enyhe lejtésű terület;
• az elhelyezésre alkalmas területen a talaj/kőzettest térbeli kiterjedése, vertikális, horizontális homogenitása;
kedvező, ha a talaj/kőzettest homogén és kiterjedése lehetővé teszi a kívánt méretű és a megfelelő szivárgási
tényezőjű hulladéktároló kialakítását;
• kőzettani és ásványi összetétel: a tároló kőzetanyaga és az elhelyezett hulladékok között nem jöhetnek létre
olyan kölcsönhatások, amelyek szivárgást idéznek elő; a nagy agyagásvány tartalmú, kötött talajok
adszorpciós és vízzáró tulajdonsága, valamint a szemcseméret/tömörödöttség a hulladék migrációját
megfékezi;
• hidrológiai és hidrogeológiai tulajdonságok: kedvező, ha a csapadékvíz nem mossa be a mélyebb rétegekbe a
szennyezést, ha a talajvíz mélyen helyezkedik el, ha az esetleges szivárgás nem veszélyeztet ivóvizeket vagy
élővizeket, valamint ha megoldható a csapadékvíz felszíni elvezetése;
• modellszámításokkal, geoinformatikai eszközökkel célszerű meghatározni a szennyező anyagok várható
mozgását a talajban, becsülni kell a lerakóhely hatását a környezetre, az alternatív műszaki megoldások
környezeti hatásait modell szinten kell összehasonlítani; fel kell tárni az esetleges környezet-egészségügyi
hatásokat.
A hulladéklerakókban végbemenő folyamatok
A lerakót a szivárgó víz és a keletkező gázfázisú anaerob bomlástermékek (depóniagáz) hagyják el.
A szilárd halmazállapotú települési hulladékot tartalmazó lerakókban igen összetett fizikai, kémiai és biológiai
folyamatok mennek végbe, amelyek hatással vannak a tervezésre és az üzemeltetésre is. (16-19. ábrák) (5.1.
ábra, [47]5.2. ábra, [47]5.3. ábra, [48]5.4. ábra) [48]

5.1. ábra - A hulladéktestben lezajló folyamatok

5.2. ábra - A hulladéklerakó csurgalékvizét elvezető rendszer kialakítása
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5.3. ábra - Egy települési hulladéklerakó elvi felépítése

5.4. ábra - A hulladéklerakó felső, záró szigetelése
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A lerakóban időben egymást követő, nagyjából öt elkülöníthető leépülési fázis megy végbe: (1) a lerakást
követően a hulladék szerves alkotói a még jelenlévő oxigénnel széndioxiddá és vízzé alakulnak, (2) az első
anaerob fázisban az erjesztő és acetáló baktériumok aktivitása megnő, folyékony zsírsavak, széndioxid és
hidrogén keletkezik, a keletkező savak vízoldhatóvá teszik a nehézfémeket, (3) a további anaerob folyamatban
megnő a metánképző baktériumok aktivitása, (4) a metánképződés stabilizálódik és a folyékony zsírsavak
aránya nő, (5) csak a nehezen leépülő szerves anyagok maradnak vissza, nitrogén és oxigén diffundál az
atmoszférából a depóniatestbe.
Bár a bomlás kezdeti szakasza aerob, később már az anaerob folyamatok dominálnak, melyhez 50–60%-os
nedvességtartalomra van szükség.
A képződött csurgalékvíz mennyiségét több tényező is befolyásolja. Ezek közül a depónia kialakítása, a lerakás
során elérhető tömörség, a lerakott hulladék jellege (szilárd hulladék és szennyvíziszap aránya), a csapadék- és
párolgási viszonyok a legfontosabbak. A depóniatesten átszivárgó csapadék, csurgalék vagy szivárgó víz oldja a
depónia anyagát és különböző bomlástermékekben feldúsul. A szivárgó víz szennyezettsége napi és időbeni (a
hulladéktest kora!) ingadozásokat is mutat. Szerves szennyezők tekintetében a 10000 mg/l KOI érték sem ritka,
a szervetlen szennyezők mennyisége (ammónia, kloridok, vas és mangánvegyületek stb.) is lényegesen
meghaladja az átlagos városi szennyvizekét.
A biogáz vagy depóniagáz a szerves anyagok bomlásakor keletkezik, zömében anaerob körülmények között. A
települési szilárd hulladéklerakó lényegében egy természetes, nagytérfogatú bioreaktor, amelyben az anaerob
folyamatok dominálnak. A kommunális lerakóhelyeken keletkező biogáz minősége a hulladékok összetett
jellege miatt természetszerűen eltér az egyéb hulladékok anaerob erjesztése során keletkező biogázokétól, ezért
a depóniagáz elnevezés helytállóbb.
Általában a depóniagáz 40–60% metánt, 40–60% szén-dioxidot, 0,1–2% szénmonoxidot és nitrogént, valamint
ppm (mg/l) nagyságrendben kén-hidrogént, illékony zsírsavakat, merkaptánokat és indolt, tartalmaz.
Természetesen, a gázban vízgőz is jelen van.
A depóniagáz égés és robbanásveszélyes (metán!), bűzös (kén-hidrogén, merkaptánok!), valamint aknákban,
zárt terekben balesetveszélyes (kiszorítja az oxigént!).
A kén-vegyületek jelenléte korróziót okoz, így a depóniagáz csak tisztítást követően hasznosítható.
A depóniagáz képződési folyamata egy sajátos lebomlási görbét ad, melynek időbeni lefutása nem ritkán a
lerakóhely lezárása után 25–30 évig is eltart. Az elméletileg képződő mennyiség a szerves hulladékrész
bomlásából és a tényleges mérések alapján számolható. A két érték között jelentős eltérés lehet. Az elméleti
számítások alapján a hulladék összetétel függvényében a mennyiség 40–300 m3/t szemét között alakul, azonban
a ténylegesen kinyerhető gázmennyiség ennél lényegesen kevesebb, átlagosan 2–3 m3/t szemét évente. Ezért a
depóniagáz felhasználásának/hasznosíthatóságának gazdaságossága már a tervezés fázisában figyelembe
veendő.
Míg a települési hulladék lerakók lényegében egy nagytömegű bioreaktorok, a veszélyes hulladéklerakókban
(kivéve a szerves monodepóniákat, pl. szennyvíziszap) csak kismértékű térfogatváltozás, tömörödés, minimális
gázképződés (az esetleges oldószer stb. maradékokból), illetve az anyag szerkezeti átalakulása, öregedése megy
végbe.
A lerakóhelyek víz elleni védelme
Mivel a depóniában végbemenő folyamatok többféle és nagymennyiségű vízoldható vegyületet eredményeznek,
a lerakók víz elleni természetes és műszaki védelme rendkívül fontos. Ezek a műszaki megoldások
megakadályozzák, hogy csapadékvíz jusson a hulladéktestbe és a szennyezett szivárgó-víz bekerüljön a lerakó
alatti talajrétegbe és a talajvízbe. Ennek érdekében (1) a terep megfelelő rendezésével kedvező lefolyási
viszonyokat kell kialakítani, (2) a lerakó körüli vizek rá- és elfolyásának megakadályozására csapadékvíz
elvezető övárkot kell kialakítani, (3) a lerakó kazettákat megfelelő nagyságúra kell tagolni és a veszélyes
hulladéklerakókat fedni kell, (4) a lerakót megfelelő szigeteléssel kell ellátni, (5) a szivárgó vizeket össze kell
gyűjteni és kezelni kell, (6) monitoring rendszert kell kiépíteni és üzemeltetni, (7) a lerakóhely lezárását
követően rekultiváció és utógondozás szükséges.
A tároló terület tereprendezése során kialakított lejtési viszonyok és a felszíni vízrendezés kizárja annak
lehetőségét, hogy a csapadékvíz egy része felszíni vízfolyások formájában bejusson a tárolóba. A külső
vízelvezető övárok pedig a távolabbról jövő csapadékvíznek a lerakóhely környezetébe való jutását akadályozza
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meg. A tárolók mellett kialakított belső vízgyűjtő rendszer gyűjti össze a tárolók felületére és közvetlen
környezetbe lehulló csapadékot.
A lerakók szigetelése
A mesterséges vagy természetes szigeteléseknek a szivárgó rendszerben lévő anyagokkal való hosszú idejű
kölcsönhatásairól megbízható vizsgálati eredmények még nem állnak rendelkezésre. Ezért nagyon fontos, hogy
a lerakót lehetőség szerint csak olyan anyagok terheljék, amelyeket a szigetelő rétegek biztonságosan vissza
tudnak tartani. A szigeteléssel szembeni elvárások:
• biztosítson teljes védelmet a szivárgó vízzel szemben,
• legyen tartós és flexibilis, viselje el a hőmérsékletváltozásokat,
• legyen ellenálló a kémiai, biológiai, illetve mechanikai hatásokkal és az időjárás változásokkal szemben,
• könnyen beépíthető és javítható és olcsó legyen.
A lerakók szigetelésére a természetes agyagásványokat elterjedten alkalmazzák Vízzáró és duzzadó képességük,
nagy puffer kapacitásuk, ioncserélő és adszorpciós tulajdonságaik miatt széles körben alkalmazott természetes
szigetelőanyagok. Vízáteresztő képességük 10–6–10–8 cm/s érték között változik. Ez azt jelenti, hogy a vízmozgás
sebessége az agyagban nem haladja meg a néhány centimétert évenként. Az egyes anyagféleségek eltérő fizikai
és kémiai viselkedése az agyagásványok szerkezeti különbségével magyarázható. Ennek függvényében változik
az agyag adszorpciós kapacitása és duzzadóképessége. Az agyagok szigetelőanyagként való felhasználásához
elsősorban az ásványi összetételt, az ioncserélő kapacitást, a természetes víztartalmat, a plasztikus indexet, a
duzzadóképességet, a beépítés után várható vízáteresztő-képességet és térfogatsűrűséget veszik figyelembe. Az
agyag alkalmazásának nagy előnye az is, hogy a szigetelőréteg kialakítása a mélyépítésben használatos
munkagépekkel megoldható.
Az egyik leggyakrabban használt agyagásvány a bentonit, mely túlnyomó részt montmorillonitot tartalmaz.
Nagy duzzadóképessége miatt jól kitölti a pórusokat és repedéseket, vízszivárgás hatására önzáró
szigetelőanyagként viselkedik. A bentonitot ma már nemcsak a helyszínen ömlesztve és hengerelve lehet
elhelyezni, hanem tekercsben szállított ún. bentonitpaplan szigetelőként, fóliaként is lerakható.
A bitumen, valamint a belőle készült aszfalt-szigetelések vízáteresztő képessége igen kicsi, 10-8–10–9cm/s érték
között változik. Emellett azonban számos olyan hátrányuk van, amely csökkenti a szigetelés tartósságát. A
hulladék térfogatának változása során a szigetelőrétegen repedések keletkeznek, amelyek nem önzáróak.
Továbbá a szerves oldószerek nagy része oldja a bitument, amit az elhelyezhető hulladékoknál figyelembe kell
venni.
A betont széles körben alkalmazzák tárolók szigetelőanyagaként. Vízáteresztő képessége 10 –2–10–4cm/s között
van. Az aránylag nagy áteresztőképesség különféle adalékanyagok bekeverésével és védőbevonatokkal növelik
a szigetelés hatékonyságát. Védőbevonatként gyakran alkalmaznak bitument, epoxi- és egyéb műgyantákat. Ez
utóbbiak használata a vízzáróság növelésén kívül még avegyszerállóságot is növeli.
A polietilén, PVC, poliészterek és a butil-kaucsuk típusú műanyagok a rendkívül alacsony vízáteresztő
képességük miatt kiválóan alkalmasak a lerakók szigetelésére. Kedvező tulajdonságuk az is, hogy a legtöbb
vegyszernek ellenállnak. Rendszerint fóliaként kerülnek felhasználásra, minimális vastagságuk 2 mm, lerakásuk
során hegesztési varratokkal a helyszínen illeszthetők. A gyors és kezelhető technológia miatt alkalmazásuk
egyre elterjedtebb. Ugyanakkor komoly hátrányt jelent az, hogy szakadás, repedés esetén a szigetelés az adott
helyen megszűnik. Ezt a szigetelőréteg alatti réteg tömörítésével, másrészt a fóliára helyezett finom kavicsréteg
illetve adalékolás segítségével igyekeznek kivédeni. Az esetleges helyi meghibásodás gyors hatékony
észlelésére ma már olyan fóliák is hozzáférhetők, amelyek a beépített elektromos érzékelők segítségével
kijelzik, ha sérülés történt.
A szigetelőanyagok áteresztőképességének tesztelése igen körültekintő és időigényes munkát kíván. Fontos
továbbá a szakítószilárdság, az alakíthatóság, a hegesztési helyek vízzáró-képességének és tartósságának
ismerete, az öregedési tulajdonságok, valamint az ellenálló képesség a kémiai hatásokkal szemben.
A szigetelés úgy is kialakítható, ha a talaj porozitását csökkentik. Ez bizonyos vegyszerek helyszíni
adagolásával és bedolgozásával elérhető (vízüveges szigetelés, kolloidkémiai eljárások). Előnyük a
viszonylagos olcsóságuk.
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A hulladék tározók kialakítása talajés talajvízvédelmi szempontból
A szigetelőréteg természetesen több módszer kombinációjával is kialakítható.
A szigetelés biztosítja, hogy a hulladéklerakók működése során a lerakott hulladékon átszivárgó csapadékvíz,
valamint a hulladék bomlásából keletkező víz a talajba, illetve talajvízre ne juthasson. Ugyanakkor ennek
összegyűjtéséről és eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell. Ezt drénrendszer és csőhálózat kiépítésével
lehet biztosítani, amelyet a szigetelőréteg felett, megfelelő lejtéssel helyeznek el és a keletkező szivárgó vizet
aknákba, zsompokba gyűjtik össze, kezelik, majd visszajuttatják a depónia tetejére.
A lerakók vízháztartása kétféleképpen ellenőrizhető. A települési és a veszélyes hulladéklerakók esetében
megfelelően telepített figyelőkút rendszer alkalmazható. Veszélyes hulladéklerakók esetében ezt a megoldást ki
kell egészíteni a szigetelőréteg esetleges meghibásodását jelző rendszerrel.
Megjegyzendő, hogy a figyelőkutak telepítése vízjogi engedély köteles. Ezek elhelyezését és mennyiségét a
környezeti hatásvizsgálat és a hatóságok állásfoglalása alapján lehet kialakítani.
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