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1. BEVEZETÉS, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI
A talaj szénhidrogén szennyezettsége világszerte gondot okoz,
komoly környezeti kockázatot jelent. Az Országos Környezeti
Kármentesítési Program felmérései alapján, Magyarországon 18 000re tehető a gazdátlan szennyezett területek száma, és ezek 86 %-ban a
talajt és a felszín alatti vizeket veszélyeztetik.
Napjainkban
talajkezelési
technológiák
százai
állnak
rendelkezésünkre, de még mindig kevés szerep jut a talajban folyó
természetes szennyezőanyag csökkentő folyamatokra alapozó
biotechnológiai eljárásoknak. Az alakuló Európai fórumok és
projektek sora bizonyítja, hogy igény van az innovatív, környezeti,
gazdasági és társadalmi szempontból előnyös technológiákra.
A bioremediáció gyakori korlátozó, és egyben időszükségletét
növelő tényezője a szennyezőanyag korlátozott biológiai
hozzáférhetősége. A hozzáférhetőség növelésének egyik módja a
ciklodextrinek (CD) alkalmazása. A különböző ciklodextrinek
talajvonatkozású környezetvédelmi felhasználási lehetőségeit
elsősorban extrakciós eljárásokban, illetve talajmosási technikákban
tesztelték. Alkalmazásukkal a bioremediácó intenzifikálásában csak
néhányan foglalkoznak, a megjelent közlemények alapján ezek a
kísérletek még laboratóriumi szinten állnak.
A nemzetközi kutatás–fejlesztési irányokhoz kapcsolódóan célom
egy innovatív, környezetbarát, biológiai lebontáson alapuló
technológia megalapozása és kidolgozása volt, szénhidrogénnel
szennyezett talaj kezelésére, random metilezett ß-ciklodextrin
(RAMEB) adalék alkalmazásával: CikloDextrinnel intenzifikált
Talajremediáció (CDT). Doktori munkám elsődleges célkitűzése a
CDT olyan színvonalra fejlesztése, ami versenyképessé teszi
hatékonyság és időigény szempontjából, a nem biológiai folyamaton
alapuló, vagy nem intenzifikált biotechnológiákhoz képest.
Kutatás-fejlesztési munkám további célja volt a technológia
tervezését, követését és értékelését támogató integrált
technológia-monitoring kidolgozása és alkalmazása.
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2. ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK
A ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációs technológia
kidolgozása és alkalmazása újszerű megközelítés, mely komplex
tervezési, kivitelezési és értékelési metodikát igényel.
Kutatómunkám szerves részét képezte a MGKT Tanszék
Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia kutatócsoport komplex
kutatás-fejlesztési munkájának, melynek egyik célja a szennyezett
talaj „fekete dobozának” jobb megismerése, a másik pedig, ennek
alapján új, ökoszisztéma-barát bioremediációs módszerek fejlesztése.
A szerteágazó fejlesztési irányok sorában a technológiát megalapozó
laboratóriumi kísérletek tervezése, kivitelezése és értékelése teljes
egészében az én területem volt. A kifejlesztett technológia in situ
alkalmazása kutatócsoportunk közös munkájának eredménye.
A technológia megalapozását, kifejlesztését támogató kísérleti
metodikám két fő egységből állt:
I. Léptéknövelési koncepció a kísérletek tervezése és kivitelezése
során, a remediációs technológia megalapozásához (1. ábra)
II. Fizikai-kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszereket
integráló módszeregyüttes kidolgozása és alkalmazása
2.1. A CDT megalapozása léptéknöveléses kísérletekkel
Kisléptékű biodegradációs kísérletekben vizsgáltam különféle
szerves
szennyezőanyagok
biodegradációját,
mesterségesen
szennyezett talajokban.
Technológiai mikrokozmosz kísérletekben teszteltem a
kifejlesztett talajlégzés mérő rendszer alkalmazhatóságát a
biodegradációs folyamatok követésére, a remediáció hatékonyságát
befolyásoló paraméterek vizsgálatára. Koros szennyeződésű,
kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj bioremediációját iszapfázisú
biodegradációval,
és
bioventillációval
modelleztem.
Tanulmányoztam és értékeltem a RAMEB-kezelés (0−0,7 %) hatását
különféle szennyezőanyagok biodegradációjára, eltérő szorpciós
képességű talajokban, iszapállagú és háromfázisú talajban.
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A CDT megalapozásának utolsó szakaszában nagylabor
kísérletekben, a RAMEB hatásának vizsgálata mellett a
tápanyagpótlás paramétereinek meghatározása volt a célom,
transzformátorolajjal szennyezett háromfázisú talajban. Teszteltem,
hogy a talaj biológiai állapotát jellemző módszerek, alkalmasak-e a
talajban zajló folyamatok követésére és a célállapot jellemzésére.
Technológia demonstráció
Alkalmazás
30 m3 , 50 t szennyezett talaj
L evegő

Víz

Levegő b eszívás

Transzform átor

Technológia tervezés és fejlesztés
40 kg

Talaj

Transzform átorolaj
szennyeződés

T alajvíz

250 g – 500 g

Szabadföldi alkalmazás
In situ ciklodextrines biotechnológia – CDT
47 hét

50 g – 250 g

Biodegradációs
kísérletek
Mikrokozmosz tesztek
1–3 hét

Technológiai
kísérletek
mikrokozmoszban
4–10 hét

Nagylabor méretű
technológiai
kísérletek
42 hét

1. ábra. A léptéknövelési koncepció sematikus ábrája

2.2. Integrált módszeregyüttes a kísérletek követésére és
értékelésére
A CDT minden fázisában, a tervezéstől az alkalmazásig, integrált
módszeregyüttest alkalmaztam a szennyezett talaj vizsgálatára. A
talajremediáció követésére kidolgozott módszeregyütteshez biológiai
és ökotoxikológiai eljárásokat fejlesztettem és adaptáltam talajra.
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2.2.1. Kémiai módszerek a szennyezőanyagok vizsgálatára
Talajminták ultrahangos oldószeres extrakcióval történő
feltárása után az extraktum-tartalmat gravimetriásan mértem.
A szennyezőanyagok analízisét Fourier-transzformációs
infravörös spektroszkópiával végeztem.
2.2.2. Biológiai módszerek a mikroflóra és a talajaktivitás
jellemzésére
A talaj biológiai állapotának jellemzésére mind a benne élő
mikroorganizmusokat (aerob heterotróf sejtek és szénhidrogént
szelektíven bontó sejtek), mind pedig ezen mikroorganizmusok
működését, aktivitását (talajlégzés) mértem.
2.2.3. Toxikológiai tesztek a szennyezett talaj hatásának mérésére
A direkt kontakt környezettoxikológiai módszerekkel a
szennyezett talaj toxikus hatásait vizsgáltam bakteriális,
növényi és állati tesztorganizmusokkal:
Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlás
Azotobacter agile dehidrogenáz enzimaktivitás gátlás
Pseudomonas fluorescens dehidrogenáz enzimaktivitás gátlás
Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlás
Folsomia candida mortalitás.
2.2.4. A kísérletek eredményeinek statisztikai értékelése

A toxikus végpontok (ED20/LD20, ED50/LD50) meghatározását a
dózis–válasz összefüggés vizsgálata alapján, a Microcal
SoftwareTM ORIGIN® 6.0 programmal végeztem.
Pearson-féle korrelációanalízist használtam a talajminták
szénhidrogén–tartalma és a biológiai és ökotoxikológiai tesztek
eredményei közötti összefüggés jellemzésére, StatSoft
Statistica ® 6.1 program segítségével.
A RAMEB és a talajtulajdonságok hatásának értékeléséhez, az
eredmények feldolgozásához varianciaanalízis (ANOVA)
módszerét alkalmaztam, három faktor (RAMEB, fizikai
talajféleség, idő) szerinti osztályozással, StatSoft Statistica ®
6.1 program használatával.
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3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Méretnöveléses
kísérletekre
alapozott
tervezéssel
megteremtettem
egy
innovatív
és
hatékony,
komplex
CikloDextrinnel intenzifikált Talajremediációs technológia (CDT)
tudományos hátterét és megalapoztam a technológiát.
A technológiát megalapozó laboratóriumi mikrokozmosz és
nagylabor kísérletekben kimutattam és bizonyítottam a RAMEB
biológiai hozzáférhetőséget javító hatását. A random metilezett ßciklodextrin (RAMEB) hatására nőtt a szennyezőanyagok
biodegradációjának mértéke. Ez megmutatkozott a nagyobb mértékű
szennyezőanyag eltávolításban, a megnövekedett mikrobiális
ktivitásban, és a csökkent toxicitásban.
PhD dolgozatomban bemutatott munka új eredményei a következő
tézispontokban foglalhatók össze:
3.1.

Kimutattam, hogy a RAMEB hozzáférhetőség javító hatása
jelentősebb mértékű a háromfázisú talajban, ahol a
százalékos szénhidrogén-eltávolítás RAMEB kezelés mellett
általában 1,5–2,5-szerese volt, mint anélkül. Ezzel szemben
iszapfázisú talajokban általában csak a kevésbé szennyezett
(10 000 mg/kg) talajminták esetén tapasztaltam jelentősebb
mértékű (~20−50 %-os) növekedést a szennyezőanyag
degradációban a RAMEB hatására.

3.2.

Megállapítottam, hogy a RAMEB-kezelés hatékonyabb a
transzformátorolajjal szennyezett talajok esetén, mint a
könnyebben degradálható dízelolajjal szennyezett talajokban.
A RAMEB adagolás eredményeképpen, legtöbb esetben
~30−60 %-os növekedést mértem a dízelolaj-eltávolításban, a
kezeletlen (kontroll) talajokhoz képest. Ezzel szemben
transzformátorolaj szennyezés esetén, CD hatására ~1,5−3,5szeres volt degradáció mértéke, a kontroll talajhoz
viszonyítva. Az eredmények megmutatták, hogy a dízelolaj
esetén a biológiai hozzáférhetőség nem, vagy csak kisebb
mértékben limitálja a biodegradációt.
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3.3.

Megállapítottam, hogy transzformátorolajjal szennyezett talaj
esetén a 0,1 % koncentrációban alkalmazott RAMEB is
jelentősen
növeli
a
bioremediáció
hatékonyságát
háromfázisú talajban; 0,1 %-os RAMEB tartalom mellett
~1,5–2,5-szeres volt a szénhidrogén-eltávolítás mértéke, a
kezeletlen talajhoz viszonyítva. Így elegendő a nedves talajra
vonatkoztatva 0,10–0,15 % ciklodextrint alkalmazni, a
költségek csökkentése szempontjából.

3.4.

A különböző textúrájú talajok (homok-, agyag- és
vályogtalaj)
eltérő
fizikai-kémiai
sajátságai
a
szennyezőanyagok
eltérő
biodegradálhatóságában
is
megmutatkoztak. A leghatékonyabb biodegradációt a 4 hetes
időtartamban a humuszos vályogtalajban tapasztaltam. A
kedvező
fizikai-kémiai
tulajdonságú
humuszos
vályogtalajban
nagyobb
mértékben
szaporodtak
a
specializálódott szennyezőanyag bontására képes sejtek,
intenzívebb volt a szennyezőanyag-bontása, és a
ciklodextrines kezelés előnyös hatásai is jól érvényesültek.
Az eredmények statisztikai értékelésével (ANOVA
varianciaanalízis)
igazoltam,
hogy
az
eltávolított
szennyezőanyag és az eltávolítás sebessége szignifikánsan
függ a RAMEB koncentrációjától, és hogy az eltávolítás
sebessége
talajonként
különböző.
A
RAMEB
koncentrációjától való függés leírható lineáris összefüggéssel.

3.5.

Problémaspecifikus módszeregyüttest dolgoztam ki és
alkalmaztam az egyes kísérletek követésére és értékelésére.
A
módszeregyüttes
fizikai-kémiai,
biológiai
és
ökotoxikológiai
vizsgálatokat
integrál.
A
kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj bioremediációjának
integrált értékelése egyértelműen megmutatta, hogy a toxikus
anyag hozzáférhetősége alapvetően befolyásolja a kockázatot;
felhívta a figyelmet a környezettoxikológiai tesztelés
fontosságára a remediáció során is, de különösen a
remediáció végén.
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Javaslatot tettem szénhidrogénekkel szennyezett talaj
toxicitásának
vizsgálatára
alkalmas
ökotoxikológiai
módszercsomagra. A javasolt kombináció: Vibrio fischeri
biolumineszcencia gátlási, Sinapis alba szárnövekedés gátlási
és Folsomia candida mortalitási teszt.
3.6.

Töltött oszlopreaktoros talajlégzés mérésre szolgáló rendszer
kidolgozásával
és
tesztelésével
bizonyítottam
a
talajlégzésmérő rendszer alkalmazhatóságát a talajban zajló
biodegradációs folyamatok követésére, a technológiai
paraméterek hatásának kimérésére és jellemzésére. A termelt
CO2 alapján kimértem, hogy a biodegradációt miként
befolyásolja a szennyezőanyag típusa, koncentrációja, a
szennyeződés kora és a levegőellátottság.

3.7.

Módszertani fejlesztéseket végeztem az ökotoxikológiai
talajvizsgálatok területén.
Direkt kontakt növényi biotesztet fejlesztettem (az MSZ
21976-17 magyar szabvány alapján) szennyezett talajok
toxicitásának vizsgálatára. A gyakorlatban elterjedt
talajkivonatok vizsgálata helyett, a teljes talajt vizsgáltam,
közvetlen kapcsolatot létesítve a szennyezett talaj és a
növényi tesztorganizmus között. A direkt kontakt tesztek a
teljes talajt, mint mátrixot és élőhelyet jellemzik, és a
természeteshez hasonló kölcsönhatást biztosítanak a talaj és a
tesztorganizmus között.
Növényi tesztorganizmusok, elsősorban a Sinapis alba
esetén, kimutattam, hogy szerves szennyezőanyagokkal
szennyezett
talajok
toxicitásának
jellemzésére
a
szárnövekedés-gátlás
vizsgálata
érzékenyebb,
és
megbízhatóbb eredményt ad, mint a magyar szabványban
vizsgálati végpontként szereplő gyökérnövekedés-gátlás.
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4. ALKALMAZÁSOK
4.1. A ciklodextrinnel intenzifikált technológia (CDT) szabadföldi
demonstrációjára és verifikálására a népligeti transzformátorállomás transzformátorolajjal szennyezett (25 000 mg/kg)
területén került sor. Az in situ komplex bioremediáció során a
RAMEB kedvező hatását többféleképpen kamatoztattuk:
kihasználtuk biológiai hozzáférhetőség-javító hatását a
háromfázisú talajban, szolubilizáló képességét pedig a talajmosás
hatékonyságának növelésére.
A CDT integrált módszeregyüttessel kapott eredményei és a
komplex
technológiaértékelés
(anyagmérleg,
környezeti
kockázat, költség-hatékonyság felmérés, SWOT analízis)
igazolták a technológiaválasztás helyességét. A kísérlet végére
mind a talaj, mind a talajvíz szennyezőanyag-tartalma lecsökkent,
a határérték alá; 47 hét elteltével a szennyezett talaj
gázkromatográfiával meghatározott transzformátorolaj tartalma
210–260 mg/kg volt. A CDT-vel kevesebb, mint egy év alatt
sikerült az erősen szennyezett területen a talaj szennyezőanyagtartalmát határérték alá csökkenteni. A kezelés végén a vizsgált
talajok egyike sem mutatott már toxikus hatást szemben a
szabadföldi kísérlet indítása előtt mért nagy toxicitásokkal.
A CDT tehát alkalmas nehezen degradálható, és kevéssé
hozzáférhető
szennyezőanyagokkal
szennyezett
talajok
kockázatának csökkentésére. Az időcsökkenés az egyik
legjelentősebb haszon a remediációs technológiák értékelésénél,
hiszen ezzel arányos a források felhasználása, a környezet
terhelése, és nagy jelentőségű lehet a jövőbeni területhasználatból
adódó haszon.
4.2. A CDT bekerült az EURODEMO adatbázisába. Az
EURODEMO, az új és hatékony talaj és talajvíz remediációs
technológiák európai platformja 2005-ben indult, 22 európai
résztvevővel. Fő célja az innovatív és ígéretes remediációs
technológiák adatbázisba gyűjtése és terjesztése a piacra lépés
megkönnyítése és a bizalom növelése érdekében.
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