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Talajszennyezés, talajtisztítás

• Szennyezőanyagok a talajban
• Szennyezőanyagok forrásai
• Határérték fogalma
• Szervetlen szennyező anyagok
• Szerves szennyező anyagok
• Talajtisztítás, kontamináció, remediáció



Bevezetés I.
Az ipari-technikai fejlődéssel, az urbanizációval jelentősen

megnőtt a levegőbe, a talajba, a felszíni vizekbe került
káros, szennyező anyagok mennyisége.

A különböző károsító anyagok hatása az alábbi tényezőktől
függ:

• az ion/vegyület kémiai tulajdonságai, oldhatósága,
felvehetősége,

• a hatás tartama és a szervezetbe jutott toxikus anyag
koncentrációja (dózis),

• az élő szervezet állapota, alkalmazkodó képessége
(kora, fejlettsége, stb.),

• a káros hatást befolyásoló más anyagok jelenléte,
hiánya.



Bevezetés II.
A rövid idő alatt nagy mennyiségben felvett toxikus

vegyületek akut megbetegedést, vagy pusztulást
idéznek elő. A toxikus anyagok kis koncentrációja is
lehet káros, ha a hatás tartós és rendszeres (dózis,
toxicitás).

A toxikus anyagoknak a természetes lebontással szembeni
ellenálló képessége a perzisztencia. Minél
perzisztensebb egy vegyület, annál nagyobb a veszélye
annak, hogy a felhalmozódás után az élő szervezetbe
kerül (klórozott szénhidrogének, policiklikus aromás
szénhidrogének, stb.).



A különösen veszélyes és/vagy 
általánosan elterjedt toxikus anyagok:

A. Mikroszennyezők
 Szervetlen szennyező anyagok

• toxikus nehézfémek (Pb, Cd, Ni, Hg, Cr, stb.)

 Szerves mikroszennyezők
• Peszticidek
• egyéb szerves szennyezők

 policiklikus aromás szénhidrogének 
(PAH=Polycyclic Aromatic Hidrocarbons)

 poliklórozott difenilek (PCB) és egyéb származékaik.

B. Makroszennyezők
 Szerves (ásványolaj- és ásványolajtermékek),
 Szervetlen (nitrogén műtrágyák).



A talaj szennyeződése

alatt a talajprofilban a természetes vagy mesterséges
kémiai anyagok koncentrációjának az emberi
tevékenység hatására bekövetkező növekedését
értjük. Ezek a kémiai anyagok hatással vannak a
növényzetre, amely hatás függ:

1. a talajban lévő szennyezőanyag minőségétől,
2. a szennyezőanyag azon mennyiségétől, amely a

gyökér számára hozzáférhető,
3. a növénynek attól a képességétől, hogy átengedi a

fémeket a talaj-gyökér érintkezési felületen.



A talajszennyezés legfontosabb forrásai
Pontszerű Nem pontszerű

Természetes eredetű

ásványi lelőhelyek természetes (pl. vulkáni eredetű) 
nedves és száraz kiülepedés

geológiai formációk
árvizek, elöntések, nagy esők

természetes radioaktív sugárzások

Emberi eredetű (antropogén)

szennyvizek légszennyezésből származó nedves 
és száraz kiülepedés

szennyvíziszapok
mezőgazdasági vegyszerhasználat: 
műtrágyák, herbicidek, fungicidek, 

inszecticid,namaticid

Hígtrágya közlekedés
termelési (ipari) emissziók atomrobbantások



Mértékadó kockázati mutatók
(a talaj tűrőképessége)

A mértékadó érték 
típusai

Kockázati szint Meglévő szabvány

Célérték Elhanyagolható 
szint

Referenciaérték 
(A)

Határérték 
(küszöbérték)

Maximális 
megengedhető 

szint

B-érték

Beavatkozási 
érték

Súlyos veszély C-érték



A talaj tűrőképességének ismerete

A határérték talajt érő környezeti terhelések (savas

ülepedés, szilárd és folyékony hulladékok elhelyezése,

a kemikáliák - műtrágya, növényvédő szer túlzott

használata, rossz minőségű öntözővíz, stb.) még nem

okoznak tartós termékenység csökkenést.



Szervetlen szennyező anyagok

Toxikus nehézfémek
Jelen lehetnek a talajban:

- a folyadék fázisban: hidratált ionként, oldható szerves
és szervetlen komplex formájában, a kolloidok
alkotórészeként,

- a szilárd fázisban: oldhatatlan csapadékokban, szerves
és szervetlen kolloidok felületén kicserélhető formában,
szilikátok kristályrácsaiban.



Szervetlen szennyező anyagok

A különböző formák között dinamikus egyensúly alakul ki.
A talajsavanyodás igen veszélyes lehet e szennyezett
területeken, mert a talaj eredeti állapotában oldhatatlan
nehézfém vegyületek a savanyú kémhatás hatására
mobilizálódva súlyos környezeti károkat okozhatnak.

A talajszennyeződés környezeti hatásának
megismeréséhez ismerni kell:

- a talaj tulajdonságait,
- a toxikus fém összes mennyiségét,
- a mobilis készletet.



Ólom (Pb)
Humán és állategészségügyi szempontból erősen toxikus

elem.
Ólomszennyeződés fő forrásai: ólomtartalmú

üzemanyagok, szénégetés, fémkohók, ólomfeldolgozás,
szennyvíziszapok.

Ólomkoncentráció:
• nem szennyezett területen: 2-20 mg/kg (ppm),
• nagy forgalmú utak mentén: 500-600 mg/kg,
• ólomfeldolgozó közelében: 3000 mg/kg.
Az ólom megkötődése, viselkedése a talajban:
Az ólom a legerősebben lekötött fém, szerves

komplexekben, specifikus adszorpciós folyamatok révén
kötődik, lemosódása igen kismértékű.



Kadmium (Cd)
Az emberre és állatra is nagyon kis koncentrációban toxikus

hatású (csontzsugorodást, vesék károsodását,
tüdőkárosodást okoz).

Kadmium szennyezés fő forrásai: ércbányászat, fémfeldolgozás,
hulladékégetés, szennyvíziszapok, közlekedés.

Kadmium koncentráció:
• nem szennyezett területen:<1 mg/kg
• nagy forgalmú utak mentén: 3 mg/kg
• nagyvárosi parkokban: 0,5-5 mg/kg
A kadmium megkötődése, viselkedése a talajban: semleges és

lúgos talajban jelentős a Cd specifikusan adszorbeált aránya,
ha a pH<6,5, akkor a nem specifikus adszorpció lép előtérbe,
5 pH alatt az összes Cd mintegy 30 %-a a növények számára
hozzáférhető.



Higany (Hg)

Gőze és oldható vegyületei rendkívül mérgezőek.

Higanyszennyezés fő forrásai: fa- és fémfeldolgozó ipar,
csatorna iszapok, komposztált lakossági hulladék, Hg
tartalmú fungicidek, kőolaj elégetése.

Higanykoncentráció

• nem szennyezett területen: <0,1 mg/kg (ppm)

• ipari és városi területeken: 0,1-0,4 mg/kg (ppm),

• szennyezett területeken: 7-10 mg/kg (ppm)



A higany megkötődése a talajban

A redoxi viszonyoktól függően a higany különböző
oxidációs fokozatokban jelenik meg, a Hg2+ ionokat és
a higanygőzt az ásványi és szerves kolloidok erősen
adszorbeálják. A higany rendkívül gyenge
mozgékonysága miatt a termesztett növények csak igen
kismértékben tudják kivonni a talajból, ezért Hg
tartalmuk viszonylag alacsony (< 0,04 mg/kg sza.).



Nikkel (Ni)
Az előző két fémnél kevésbé toxikus, néhány állatfaj számára 

esszenciális nyomelem nagyon kis koncentrációban. A nikkel 
karbonillal szennyezett levegő tüdőkárosodást okozhat 
embereknél.

Nikkelszennyeződés fő forrásai: acélipar, galvánipar, elektromos
ipar szennyvizei, komposztok.

Nikkelkoncentráció:
• nem szennyezett területen: 5-50 mg/kg
• fémolvasztók közelében: 1000-5000 mg/kg.
A nikkel megkötődése, viselkedése a talajban:
Ha a pH < 6, akkor jelentősen megnő az oldatban a Ni2+

mennyisége.
A Ni adszorbeálódik az agyagásványok felületén is, valamint a

Fe és Mn oxidokon, hidroxidokon.



Néhány toxikus elem mennyisége a talajban és a 
mezőgazdaságban felhasznált adalékanyagokban











Szerves szennyezőanyagok

A szerves szennyezőanyagok előfordulnak a talaj
folyékony, szilárd és gázfázisában is. A szerves
szennyezők többsége az emberi és állati szervezetre
egyaránt toxikus hatású, mely hatás szájon keresztül,
belélegezve és bőrön át felszívódva is érvényesülhet.

A talajba kis mennyiségbe bekerülő toxikus szerves
anyagokat (peszticidek, policiklikus aromás
szénhidrogének, poliklórozott bifenilek), összefoglalóan
szerves mikro-szennyezőknek nevezzük.



Szerves szennyezőanyagok

1. Peszticidek
A mezőgazdaságban alkalmazott peszticidek:
- herbicidek vagy gyomirtó szerek,
- inszekticidek vagy rovarölő szerek,
- fungicidek vagy gombaölő szerek.
A növényvédő szerek átlagos perzisztenciája a talajban:
- kicsi (< 3 hónap), pl. 2,4-D, MCPA, stb.
- közepes (3-12 hónap), pl. atrazin, simazin, linuron, stb.
- igen nagy (>3 év), DDT, dieldrin.



Szerves szennyezőanyagok

2. Poliklórozott bifenilek (PCB) és származékaik
Kizárólag ipari eredetűek, (nagy viszkozitásuk, termikus

és kémiai stabilitásuk miatt hidraulikai folyadékokban,
szigetelő és hűtőfolyadékokban használatos), vízben
nem oldódó hidrofób anyagok. A talajba kerülve a
humuszanyagok hidrofób adszorpcióval kötik meg.

A szervezetbe kerülve a zsírszövetekben akkumulálódik,
az idegrendszert, valamint az anyagcseréért felelős
szerveket támadja.



Szerves szennyezőanyagok

3. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)
Három, vagy több kondenzált aromás gyűrűt tartalmazó hidrofób,

rezisztens anyagok (antracén, fenantrén, pirén, benzpirén, stb.).
Előfordulásuk: a kőolaj képződése során, tüzelő és üzemanyagok

elégetése során, erdők, lápterületek égésekor keletkeznek. A
füstgázokban, cigarettafüstben, a gépjárművek kipufogó gázában
mindig megtalálható. A kőolaj finomítók körül, a kőolajvezetékek
közelében, gázgyárak környékén a PAH szennyezés veszélye nagy.

A PAH vegyületcsoport több tagjának – pl. benzpirén – rákkeltő
(karcinogén) hatása bizonyított.

A talajba kerülve a humuszanyagok adszorbeálják, a PAH vegyületek
perzisztenciája kicsi, kevesebb, mint 6 hónap alatt lebomlanak.



A peszticidek mikrobiológiai transzformációjának 
vagy inaktiválásának BOLLAG (1974) szerint négy 

lehetősége van:

1. A peszticid szubsztrátként szolgál a szaporodáshoz és
energia utánpótláshoz.

2. Kometabolizmusnak lehet alávetve, vagyis a mikroba
ugyan transzformálja, de szaporodásához abból
energiát nem merít.

3. A teljes peszticidmolekula vagy annak köztiterméke
valamely természetesen előforduló vegyület
molekulájával konjugálhat.

4. A peszticid beépül és felhalmozódik a szervezetben,
passzív vagy aktív akkumuláció.



A kőolaj és kőolajszármazékok

A talajokba esetenként nagy mennyiségben bekerülő szerves
folyadékok közül legfontosabb a kőolaj és a belőle készített
termékek.

A kőolajban lévő szénhidrogének szénatomjainak száma C1-C60-ig
terjed, s mintegy 450 vegyület fordul elő a kőolajban. A
kőolajszármazékok a kőolaj feldolgozásából származó különféle
szénhidrogén frakciók. Feldolgozás során öt termékcsoportot
állítanak elő:

• folyékony gázok
• benzinek
• középolajok(dízelolaj, fűtőolaj)
• kenőolajok
• nehéz fűtőolajok és bitumen



A kőolaj és kőolajszármazékok

A talaj szennyezése a kőolaj kitermelése, feldolgozása, az
olaj és a termékek szállítása, szakszerűtlen tárolása
során fordulhat elő. A szennyeződés mértékét nagyban
befolyásolja a talajra jutott olaj vagy származék
tulajdonsága, mennyisége, és a környezeti feltételek (a
talaj tulajdonságai, talajvíz mélysége, éghajlat, stb.).

A nyersolaj termékek közül a benzin, a középpárlatok és a
kenőolajok okoznak nagyobb mértékű talajszennyezést.
Legveszélyesebbek a vízben oldódó mozgékony
vegyületek, mert a talajvízbe vagy a vízgyűjtőkbe
kerülhetnek.



A kőolaj és kőolajszármazékok

A beszivárgó olaj különböző mozgékonyságú formákban a talaj
mindhárom fázisában fordul elő, mint:

• önálló folyékony fázis a pórustérben,
• elkülönülten az egyes pórusokban,
• a talajnedvességben, mint oldott szennyeződés,
• a talajlevegőben gőz halmazállapotban,
• a talajvízben úszó olajlencse formájában,
• a talajvízben oldott szennyeződésként.
Az olaj mozgékonysága a dinamikai viszkozitásuktól függ, a

komponensek relatív mozgékonyságát illetően a viszkózus dízelolaj,
a fűtőolaj, valamint a nyersolaj lassabban, a benzin gyorsabban
mozog a talajban, mint a víz.



Talajtisztítási módszerek 
(dekontamináció, remediáció)

A szennyezett talajok megtisztítása akkor válik
szükségessé, ha a szennyeződés mértéke meghaladja
a „C” beavatkozási határértéket.

Ezután kitettségi, vagy kockázatelemzési vizsgálat
következik, melynek során figyelembe veszik:

• a humán veszélyeztetettséget,
• a szennyezés mobilitását,
• az ökológiai hatásokat.
A három paraméter együttes mérlegelése alapján történik

döntés a szennyezés csökkentésének, ill.
megszüntetésének módszeréről.



Talajtisztítási módszerek 
(dekontamináció, remediáció)

A. A szennyeződésből eredő károk megszüntetésére a
beavatkozás célja szerint három csoportot
különböztetünk meg:

- lokalizáció, vagy a szennyezőanyagok
továbbterjedésének megakadályozása (felszíni
takarás, és/vagy az oldalmenti szennyezés
elszigetelése)

- részleges mentesítés (az olajlencse kitermelése)
- a terület teljes dekontaminációja



Talajtisztítási módszerek 
(dekontamináció, remediáció)

B. A talajtisztítás helyszíne szerint „in situ” vagy a helyszínen történő
és „ex situ”, vagy a kiemelés után a helyszínen kívüli technológiák.

C. A talajtisztítási eljárás alapelve szerinti csoportosítás:
- pneumatikus eljárás, (fizikai, in situ), az illékony szerves
anyagokkal szennyezett talajlevegő elszívása és aktív szén
szűrőkkel történő megtisztítása.
- talajmosás (ex situ, fizikai), vagy extrakció, amikor a talajszemcsék
felületén adszorbeálódott szerves és szervetlen szennyező
anyagokat mesterségesen lemossák a talajszemcsék felületéről. A
mosószerbe deszorpciót növelő anyagokat, valamint különböző
adalékokat keverhetnek, a szennyezett mosóvizet folyamatosan
tisztítják.



Talajtisztítási módszerek 
(dekontamináció, remediáció)

- termikus kezelés (ex situ, fizikai). Elve az, hogy a káros
anyagokat magas hőmérsékleten oxidálják, ill.
gázfázisba viszik át.
▪ alacsony hőmérsékletű termikus lebontás, amikor a
talajt 93-315 °C-on hevítik,
▪ magas hőmérsékletű termikus lebontás, a talajt 315-
538 °C-on hevítik,
▪ égetés, oxigén bejuttatásával történik, 871-1204 °C-on
▪ pirolízis, oxigénmentes hevítés, amikor a szerves
szennyező anyagok kémiai lebontása történik meg.



Talajtisztítási módszerek 
(dekontamináció, remediáció)

- biológiai eljárások (in situ), a szerves vegyületek
gyorsított lebontását célozzák a talajban vagy a már
meglévő baktériumok segítségével, vagy alkalmas
mikroorganizmusok bevitelével.
▪ biológiai eljárás (ex situ) talajkitermeléssel, amikor a
talajt prizmákba rakják és baktériumkultúrával beoltva
kezelik.
▪ fitoremediáció, amikor a nehézfémekkel szennyezett
területeket olyan növényekkel telepítik be, melyek nagy
mennyiségű fémet képesek akkumulálni.



Előadás összefoglalása I.

• A talaj szennyeződés: a talajprofilban a természetes 
vagy mesterséges kémiai anyagok koncentrációjának az 
emberi tevékenység hatására bekövetkező növekedése. 
Ezek a kémiai anyagok hatással vannak a növényzetre, 
amely hatás függ:

• a talajban lévő szennyezőanyag minőségétől,
• a szennyezőanyag azon mennyiségétől, amely a gyökér 

számára hozzáférhető,
• a növénynek attól a képességétől, hogy átengedi a 

fémeket a talaj-gyökér érintkezési felületen.



Előadás összefoglalása II.
A különösen veszélyes és/vagy általánosan elterjedt toxikus 

anyagok:
Mikroszennyezők
• Szervetlen szennyező anyagok
• toxikus nehézfémek (Pb, Cd, Ni, Hg, Cr, stb.)
• Szerves mikroszennyezők
• Peszticidek
• egyéb szerves szennyezők
• policiklikus aromás szénhidrogének (PAH=Polycyclic 

Aromatic Hidrocarbons)
• poliklórozott difenilek (PCB) és egyéb származékaik.
Makroszennyezők
• Szerves (ásványolaj- és ásványolajtermékek),
• Szervetlen (nitrogén műtrágyák).



Előadás összefoglalása III.
Talajtisztítási módszerek (dekontamináció, remediáció)
• A szennyezett talajok megtisztítása akkor válik szükségessé, ha a

szennyeződés mértéke meghaladja a „C” beavatkozási
határértéket.

• Ezután kitettségi, vagy kockázatelemzési vizsgálat következik,
melynek során figyelembe veszik: a humán veszélyeztetettséget, a
szennyezés mobilitását, az ökológiai hatásokat. A három paraméter
együttes mérlegelése alapján történik döntés a szennyezés
csökkentésének, ill. megszüntetésének módszeréről.

A szennyeződésből eredő károk megszüntetésére
• A. A beavatkozás célja
• B. A talajtisztítás helyszíne,
• C. A talajtisztítási eljárás alapelve szerint különböző csoportokat

különíthetünk el .



Előadás ellenőrző kérdései

• Mi a talajszennyezés lényege, hogyan 
csoportosítjuk a szennyező anyagokat?

• Jellemezze a szervetlen szennyezőket!

• Jellemezze a szerves mikroszennyezőket!

• Milyen módszereit ismeri a kontaminációnak és a 

remediációnak? 



Előadásban felhasznált irodalmak

• Filep 2005. Talajszennyezés. In: A talajok jelentősége a 21. 
században. Szerkesztette Stefanovits Pál & Micheli Erika .p.

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II

• Filep Gy.: Talajvizsgálat

• Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan
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