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Bevezetés

1BEVEZETÉS

Eredményes, hosszútávon fenntartható gazdasági tevékenység ma már nehezen képzelhető el 
környezetgazdálkodói  szemlélet  nélkül.  Évszázadnyi  „tapasztalatgyűjtés”  után  az  úgynevezett 
fejlett  társadalmak  felismerték,  hogy  az  élhető  környezet  megőrzése  érdekében  a  termelés 
jogszabályi  környezetének  megváltoztatására  van  szükség,  és  erre  a  törvényhozókat  fel  kell 
hatalmazni.  Mára  a  jogi  szabályozás  a  gazdaság  szereplőit  környezetkímélő  technológiák 
alkalmazására, a természeti elemek védelmére, a természetes erőforrások takarékos használatára és 
a  károsító  hatások  enyhítésére,  megszűntetésére  ösztönzi.  Miáltal  a  cégek  környezetvédelmi 
tevékenysége nem merülhet ki a hatékonynak tűnő médiaszereplésben és látványos PR-akciókban, 
ahogy nem érhet véget az újabb és újabb káresetek tűzoltásszerű felszámolásával, az eseményekkel 
való sodródással sem.

A környezet  védelmét  hatékonyan  csak az állapotfelmérést,  illetve  kockázatbecslést  követő 
tudatos  technológiai  tervezéssel  és  fejlesztéssel,  az  ezek  megvalósulásához  szükséges 
beruházásokkal lehet ellátni. Ezzel az átfogó szemlélettel a termékek gyártóinak és forgalmazóinak 
egyre növekvő hányada rendelkezik. Az OECD által a 80-as évek elején megfogalmazott ’cradle-
to-grave-responsibility’  elv  alapján  alapvető  fejlesztéseikhez  életciklus  analízist  végeznek, 
melyben termékeik fel-, ill. elhasználásuk utáni sorsának nyomon követése, környezetre gyakorolt 
hatásaik felmérése mellett az előállításukkal járó környezetterhelés mértékét is vizsgálják. 

Annak  megítélésére,  hogy  a  kőolaj-feldolgozás  termékei  és  hulladékai  milyen  mértékű 
terhelést jelentenek az élővilágra, csak megközelítőleg vállalkozhatunk. Kézenfekvő megoldásnak 
tűnik  a  kőolaj  és  származékai,  valamint  hulladékaik  környezetbeli  viselkedésének  vizsgálata 
környezetvédelmi szempontból fontos tulajdonságaik jellemzése kémiai, biológiai módszerekkel. 
Azonban  a  környezetvédelmi  kutatás-fejlesztéshez  rendszerint  több  tudományág  együttes 
alkalmazása  szükséges.  Napjainkban  ez  az  összetett  tudomány  környezettoxikológia  vagy 
ökotoxikológia néven került be a műszaki kifejezések közé. Módszerei leggyakrabban a szerves 
kémia, biokémia, (mikro)biológia és ökológia területéről származnak, de újabban a molekuláris 
genetikai  vizsgálatok  és  a  számítástechnikai  modellezés,  kockázatbecslés  is  szerepet  kapnak 
(GRUIZ 2001).  A  megfelelő  módszerek  kiválasztása,  a  teszteredmények  értékelése, 
érvényességének megállapítása a vizsgált ökológiai szintre jártasságot igényel. Törekedni kell a 
kísérletek  léptékének  célnak  megfelelő  megválasztására.  A modellezéseknek  biztosítani  kell  a 
beavatkozásokhoz és fejlesztésekhez szükséges tervezési alapadatokat. A felmérések tudományos 
megállapításai  és  javaslatai  valamennyi,  a  finomítók  környezetgazdálkodását,  végső  soron  a 
kőolaj-feldolgozási technológiákat is érintő döntés alapját kell, hogy képezzék.

A környezet-toxikológia két területen került a finomítók homlokterébe. Az 1970-es években az 
Európai  Közösség  veszélyes  anyagokra  vonatkozó  irányelvének  életbelépésével  elkezdődött  a 
vegyi  anyagok  veszélyességének  felméréséhez  szükséges  adatok  gyűjtése.  A  kőolajiparban 
előállított  anyagok környezeti  veszélyességére vonatkozó ismeretek gyarapodását  azonban több 
tényező is hátráltatta.  A legnagyobb problémát ezeknek az anyagoknak vizes közegben történő 
vizsgálata  jelentette,  melynek megoldására  az ágazat  környezetvédelmi  tanácsadó szervezete,  a 
CONCAWE több ajánlást is készített (CONCAWE 1988, 1991, 1992). Ugyancsak a CONCAWE 
(1988)  kezdeményezte  a  környezetveszélyesség  értelmezésének  módosítását,  mely  szerint  több 
veszélyességi  kategóriát  kell  létrehozni  a pontosabb tájékoztatás  érdekében,  miután  az olajipar 
termékeinek  nagy  része  nem  rendelkezik  a  vegyiparból  származó  anyagokra  jellemző  erős 
mérgezőképességgel  (ADEMA 1985,  CONCAWE  1988,  GIRLING et  al.  1992).  Jelenleg  is 
található hiányosság a meglévő anyagok ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó, nyilvánosan 
hozzáférhető  adatbázisokban.  Az  Európai  Bizottság  becslései  szerint  pedig,  az  1981  előtt 
forgalomba került anyagok biztonságosságával kapcsolatos információk mintegy 99 százaléka nem 
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megbízható (EP 2006).  A 2007. június 1-én életbe lépett  új, a vegyi  anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről  és  engedélyezéséről  szóló  jogszabály  (REACH)  ezért  minden  olyan  terméknél 
kötelező  biztonságossági  értékelést  követelne  meg,  amelyet  évi  egy  tonnánál  nagyobb 
mennyiségben állítanak elő vagy importálnak  (EP 2006).

A másik alkalmazási terület a hulladékok környezet-veszélyességének meghatározása. A hazai 
finomítók igényét az effajta vizsgálatokra a jogi szabályozás (98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 
203/2001.  (X.26)  Korm.  rendelet,  9/2002.  (III.22.)  KöM-KöViM  rendelet)  mellett  a 
hulladékcsökkentő és hulladékkezelő technológiák célkitűzésében megfigyelhető alapvető változás 
indokolja. A tendencia leginkább a vízi környezet állapotát érintő szennyvíz kibocsátásban jelenik 
meg.  A keletkező szennyvizek tisztításáról  a  hangsúly eltolódott  a nagy mennyiségben történő 
képződés  megelőzése,  illetve  csökkentése  irányába.  A  vízhasználat  lecsökkentése  –  a 
szennyvízben lévő szennyező anyagok koncentrációjának növelésével – hatással van a szennyező 
anyagok  végső  kibocsátásának  csökkentésére.  A  kisebb  mennyiségű,  de  nagyobb  szennyező 
anyag-tartalmú szennyvíz kezelése hatékonyabb technológiát igényel, mellyel nemcsak a kémiai 
paraméterekre  vonatkozó  kibocsátási  határértékek  teljesíthetők,  hanem  a  biológiai  minőség  is 
javítható.   A  figyelem  fokozatosan  a  biológiai  hatások  mérése  felé  fordul  (SETAC  2000, 
EUROPEAN  COMMISSION  DIRECTORATE 2001,  ECETOC  2004,  CONCAWE  2008).  A 
német szabályozás (WHG  1996) kiterjed a kibocsátott  tisztított  víz szennyező komponenseinek 
mennyisége és az ökotoxicitás után kiróható környezetterhelési díj megállapítására is. Az osztrák 
vízjogi  törvény  (WASSERRECHTSGESETZ 1999)  szintén  előír  ökotoxicitásra  vonatkozó 
határértéket.

A kibocsátások teljes körű ökotoxikológiai felmérését a kibocsátók környezetvédelmi feladatai 
körébe emelni szándékozó európai kezdeményezésekkel (EU WFD 2000) összhangban, a MOL 
Nyrt.  Termék-előállítás  és  Kereskedelem  Divízió  DS  Fejlesztés  szervezete  is  kialakította  a 
környezet-toxikológiai  vizsgálatok  rendszerét  akkreditált  Környezetvédelmi  Vizsgáló-
laboratóriumában.  A biológiai  lebonthatóság,  a  mérgezőképesség  és  a  biológiai  felhalmozódás 
vizsgálatával  finomítóink  vízgazdálkodásának  javítását  célzó  fejlesztésekhez  járulunk  hozzá. 
Laboratóriumunkban  e  vizsgálatokra  épülő  méretnövelési  kísérletek  elvégzése,  a  próbaüzemi 
eredmények  kiértékelése  és  az  üzemeltetésre  vonatkozó  javaslattétel  jelenti  a  legfontosabb 
feladatot.  A  finomítók  szennyvízkezelő  telepeivel  együttműködünk  az  üzemzavaros  állapotok 
megszűntetésében, és felméréseket végzünk a szennyvízkibocsátások befogadókat érintő ökológiai 
hatásairól  is.  A  környezetbarát  kenőanyagok  kifejlesztéséhez  szintén  végeztünk  már 
ökotoxikológia  vizsgálatokat  (MOL  K+F  2001a).  A  termékek  környezet-veszélyességi 
jellemzéséhez ugyancsak szükség van ezekre a vizsgálatokra.

Célkitűzések
Értekezésemben  a  fent  ismertetett  feladatok  megoldásához  végzett  vizsgálatokról  és 

kísérletekről  számolok  be.  A  kőolaj-feldolgozás  szennyvizeinek  ökotoxikológiai  jellemzéséhez 
célul tűztem ki – a szennyező komponensek mérésével és akut víztoxikológiai tesztekkel – a Dunai 
Finomító üzemeiben képződő szennyvizek  kémiai  szennyezettségének és mérgezőképességének 
felmérését.  Célom  volt  továbbá  a  mérgezőképesség  és  a  kémiai  szennyezettség  közötti 
összefüggések vizsgálata lineáris regresszióelemzéssel.

Előző  célokhoz  kapcsolódóan,  új,  az  olajipari  hulladékok  környezetveszélyességének 
felméréséhez  még  nem  használt,  növény-gomba  szimbiózis  vizsgálatán  alapuló  tesztrendszer 
alkalmazhatóságának megállapítására és érzékenységének meghatározására is kísérletet tettem.

A  Dunai  Finomítóban  rendelkezésre  álló  szennyvízkezelési  technológia  által  nehezen 
eltávolítható szervesanyagok mennyiségének becsléséhez célul tűztem ki a különféle szennyvizek 
biológiai lebonthatóságának meghatározását.
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Laboratóriumunkban  lehetőségem  nyílt  egy  membránszűréssel  kombinált,  eleveniszapos 
rendszer  (membrán-bioreaktor)  tesztelésére.  Többféle  finomítói  szennyvízzel  ártalmatlanítási 
kísérleteket  végeztem,  azzal  a  céllal,  hogy  a  tesztüzemelésben  szerzett  tapasztalatok 
felhasználhatók  lehessenek  az  olajiparban  működő  biológiai  tisztítók  intenzifikálásánál.  Célom 
volt a membrán-bioreaktoros technológia megismerése és a működő hagyományos, eleveniszapos 
rendszer főbb üzemelési mutatóival való összehasonlítása, valamint a kémiai szennyezettség és az 
ökotoxicitás  változásának  vizsgálata  is.  A  zalaegerszegi  finomító  ipari  szennyvíztisztítójának 
korszerűsítéséhez szükséges kísérleteket szintén ezzel, a hazai olajiparban még nem alkalmazott 
technológiával terveztem. E kísérletekben a tisztítás hatékonyságának további növelését célozva, 
az eleveniszapos reaktorba – rövidebb időszakokban – aktívszénport adagoltam.

Célul tűztem ki a Dunai Finomító új szennyvíztisztító telepének a szennyvíz ökotoxicitására 
vonatkozó hatékonyságának megállapítását, mellyel a szennyvízkibocsátás ökológiai terheléséről 
és a szennyvizek biológiai kezelhetőségéről egyaránt szerezhető információ.

Az  alapvetően  hidrofób  tulajdonságokkal  rendelkező  kőolajipari  termékek  ökotoxikológiai 
vizsgálatához a vizes közegben zajló tesztek minta-előkészítési problémáját kellett megoldanom. 
Ehhez  célul  tűztem  ki  a  termékekből  olyan  vizes  kivonatok  készítését,  melyek  szervesanyag 
tartalma csoportparaméterrel meghatározható, a tesztidőszak alatt ellenőrizhető és fenntartható. A 
termékek  vizes  fázisú  tesztközegének  ökotoxikológiai  vizsgálatát  a  hazai  kőolaj-feldolgozás 
legnagyobb volumenben értékesített termékmintáiból végeztem el. 

A  gázolajba  kevert  biodízel  komponens  biológiai  felhalmozódási  képességének 
meghatározását a természetes vizeket érő környezeti kockázat felméréséhez tartom szükségesnek. 
A vizes közegben könnyen lebomló zsírsav–metil-észtereket  és a biodegradáció során képződő 
bomlástermékek  bioakkumulációs  potenciálját  bioszimulációs  szilárdfázisú  mikroextrakciós 
módszerrel vizsgáltam. 
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2IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1 A kőolaj-feldolgozás hatása a környezetre
Az  iparág  környezeti  hatása  a  nyersanyag  és  a  termékek  jellege,  valamint  a  feldolgozás 

volumene és a jelenlegi technológiai adottságok miatt rendkívül nagy mértékű. A tevékenységből 
származó károsító hatások alapvetően befolyásolják mindhárom természeti közeg, vizeink, a talaj 
és  a  levegő  minőségét  a  feldolgozás  és  az  ellátási  lánc  környezetében.  A  termékek 
felhasználásukból  adódó vagy véletlenszerű  kikerülése  a  környezetbe  szintén  komoly  terhelést 
jelent a különféle, egymással szoros kapcsolatban lévő ökoszisztémák számára.

2.1.1 A kőolaj összetétele, képződésének jellegzetességei
A kőolaj alapvetően több száz szénhidrogén vegyület keveréke. A szénhidrogének  (alkánok, 

cikloalkánok és aromások)  mellett oxigén-, kén-, nitrogéntartalmú vegyületekből, és nyomokban 
előforduló  szerves  fém-komplexekből  áll.  A  nyersolajt  alkotó  szénhidrogének  elméletben 
lehetséges száma a milliárdos nagyságrendben található, ezért a különböző lelőhelyekről kitermelt 
kőolajok szénhidrogén összetétele is nagy változatosságot mutat, bár például, a n-paraffinokat C30-
ig a legtöbb kőolajból sikerült kimutatni.  Igazi különbség a szénhidrogén-tartalomban, illetve a 
heteroatomot  tartalmazó  vegyületek  arányában  mutatkozik.  A  pennsylvaniai  kőolaj  csaknem 
tisztán  szénhidrogénekből,  főként  n-paraffinokból  áll,  míg  a  Kaliforniában  és  Mexikóban 
bányászott kőolajok mindössze kb. 50 %-ban tartalmaznak szénhidrogéneket (DAVIS, 1967). A 
lehetséges izomerek nagy száma ellenére a különféle kőolajokban csak meglepően kevés hányaduk 
fordul elő (MEINSHEIN, 1959). A gyűrűs paraffinok közül például kizárólag a ciklopentán és 
ciklohexán  alkil  szubsztituált  és  szubsztituálatlan  homológjai  fordulnak elő.  Az aromás  gyűrűt 
tartalmazó szénhidrogénekből, melyek aránya a legkisebb a szénhidrogének között, egy oklahomai 
kőolajminta könnyűfrakciójából ROSSINI és munkatársai (1953) 36 komponenst azonosítottak.

Az oxigéntartalmú vegyületek közül számottevő mennyiségben csak a nafténsavak, fenolok és 
homológjaik fordulnak elő. Különösen a bakui és román kőolaj nafténsav tartalma (3%) jelentős 
(DAVIS,  1967).  Kis  mennyiségben  vannak  jelen  a  kőolajban  a  karbonsavak,  az  alkoholok, 
aldehidek,  és  ketonok jelenlétét  viszont  nem mutatták  ki  (LOCHTE és  LITTMAN, 1955).  Az 
oxocsoportot tartalmazó vegyületek közül egy cikloalkil ketont azonosítottak BRANDENBURG 
és  munkatársai  (1964).  A  kéntartalom  viszonylag  tág  határok  között  változik,  a  könnyű 
nyersolajokban 0.5 % alatti, a  nehéz, aszfalténes kőolajokban 5 % körüli S tartalom mérhető, de 
mértek már 14 % feletti  értékeket is (RALL et al.,  1962, CZOGALLA és BOBERG 1983). A 
könnyűfrakciókban  alifás  és  ciklikus  merkaptánok,  tiofének,  benzotiofének  mellett  csekély 
mennyiségben  elemi  kén  és  kén-hidrogén  is  előfordul.  Az  elemi  kén  valószínűleg  az  üledék 
szulfátredukáló baktériumai által termelt kén-hidrogénből képződik. A kis mennyiségben jelenlévő 
nitrogéntartalmú vegyületek szinte kizárólag bázisok; alkilált piridin és kinon származékok, indol- 
és  pirolvázas  vegyületek  és  nem  aromás  bázisok.  Az  éppen  csak  kimutatható  mennyiségű 
porfirinek  a  kőolajgenezis  szempontjából  bírnak  jelentőséggel.  A  szerves  fémvegyületek  csak 
nagyon  kicsiny  koncentrációban  vannak  jelen.  A  jelentősebbek  a  vanádium,  a  nikkel,  és  vas 
kelátjai a porfirinvázakban (DAVIS, 1967), melyek ily módon szintén a kőolajok képződésének 
fontos nyomjelzői.

Az ásványolajban  gazdag kőzetek  nagy mennyiségű leülepedett  planktonikus  és  bakteriális 
eredetű szervesanyagot tartalmaznak, melyek redukciós folyamatok útján raktározódtak (SZABÓ 
1996). A hatalmas méretű lerakódások kialakulásának okai azonban még javarészt ismeretlenek. A 
legfontosabb  nyersolajforrásnak  tartott  bakterioplankton  és  egyéb  planktonszervezetek 
szervesanyagainak  térbeli  és  időszakos  gyakoriságát,  tulajdonságait,  konzerválódását  az 
üledékekben az egyes geológiai korok tengerszintváltozásai jelentősen befolyásolhatták. A globális 
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méretű tengerszint-ingadozások vizsgálatai (TISSOT 1979) kimutatták, hogy az emelkedésnek és 
csökkenésnek két fő ciklusa a kambriumtól a triászig (570-200 millió év) és a jurától a jelenig (200 
millió  év  óta)  tartott.  A  tengeri  fitoplankton  faji  összetételét  és  biomassza  termelését  ezek  a 
periódusok  nagymértékben  befolyásolhatták.  A  teljes  össztömegre  vonatkozó  becslések 
maximumértékei  megfelelnek  a  legmagasabb  tengerszinteknek  és  a  sekélyebb,  de  sokkal 
produktívabb  beltengerek  legnagyobb  kiterjedésének.  A  gazdag  kőolajforrást  rejtő  kőzetek 
lerakódása  a  jura  és  kréta  időszakra esik,  amikor  a  jelenleginél  350 méterrel  magasabb volt  a 
tengerszint.  Ezek az anyakőzetek az ismert kőolajzónák nyersolajának 70 %-át rejtik magukban 
(SZABÓ 1996).

2.1.2 A kőolaj-feldolgozás termékei
A  legfontosabb  termékek  az  üzemanyagok  és  kenőanyagok  csoportjába  tartoznak.  Kisebb 

mennyiségben  gyártott  termékek  az  útépítésekhez  használt  különféle  bitumenek  és  az 
élelmiszeripari célokra gyártott fumársav és maleinsav. Jelen keretek között részletesebben csak a 
két fő termékcsoport környezetvédelmi szempontból is fontos jellemzőire térek ki.

2.1.2.1 Motorhajtóanyagok (üzemanyagok)

2.1.2.1.1 Motorbenzin
A motorbenzint  alkotó  szénhidrogének  forráspontja  a  40-200ºC tartományban  található.  Az 

alacsony forrásponttartomány (illékonyság)  a gázfázisú égéshez szükséges keverékképzést  teszi 
lehetővé.  Emellett  a  lerakódást,  a  kenést  is  előnyösen  befolyásolja (SZABÓ  M.  2006).   A 
benzinben  a  paraffinok  aránya  50  v/v  %  körüli.  A  kettős  kötést  tartalmazó  olefinekből 
Magyarországon  max.  18  %  lehet,  mert belőlük  oxidációs-polimerizációs  reakciókban  nagy 
molekulájú,  gumiszerű  és  savas  kémhatású  termékek  alakulhatnak  ki,  lerakódást,  dugulást, 
korróziót okozhatnak. Az aromás szénhidrogének  égési tulajdonságai kedvezőtlenek,  kormozási 
hajlamuk nagy,  mennyiségük hazánkban legfeljebb 35 % lehet.  Az aromásokon belül a benzol 
mennyiségét – mérgező, rákkeltő hatása miatt – külön is korlátozzák (max. 1 %).

Az oktánszámnövelő oxigéntartalmú vegyületek, az ún. oxigenátok (alkoholok, éterek) adagolása 
max.  2,7  %-ig  megengedett.  A  benzinhez  kevert  rövidebb  szénláncú  oxigenátok  jelentősen 
megnövelik a motorbenzin vízfelvevő képességét, illetve az alkoholok égésekor ártalmas aldehidek 
keletkeznek.  Emellett  az  oxigéntartalom  a  fűtőértéket  is  csökkenti.  A  jobb kompressziótűrés 
érdekében  régebben  a  benzinhez  adagolt  ólomvegyületek  elégetésével  a  környezetbe  kikerülő 
ólom toxikus és akkumulációs hatását felismerve ma már nálunk sem hoznak forgalomba ólmozott 
benzint, oktánszámnövelő adalékként leggyakrabban étereket (metil-terc-butil éter – MTBE, etil-
terc-butil  éter  –  ETBE,  terc-amil-metil  éter  –  TAME)  kevernek  az  alaptermékhez.  A  benzin 
adalékai közül fontos és a legnagyobb koncentrációkban (20-200 ppm) alkalmazott csoportok a 
detergensek (poliaminok, poliéter-aminok, szukcinimidek) és a benzinben kialakuló lerakódásokat 
gátló  oxidációs  inhibitorok  (aromás  diaminok  és  alkil-fenolok)  (HANCSÓK  1997).   A 
kéntartalmat  jogszabály  írja  elő,  jelenleg  max.  50  ppm a  megengedett  koncentráció,  de  ez  a 
határérték két éven belül (2009. január 1-től) 10 ppm-re csökken. 

2.1.2.1.2 Gázolaj (Diesel-olaj)
A  gázolajt  alkotó  szénhidrogénekre  a  150-360  ºC  közötti  forrásponttartomány  jellemző.  A 

gázolajpárlatok 10-24 szénatomszámú nyílt- és elágazó láncú paraffinok, naftének és aromásokon 
kívül  heteroatomos  (S-,  N-,  O-)  vegyületeket  is  tartalmaznak.  Magyarországon  az  aromás 
szénhidrogének aránya  legfeljebb 11 % lehet ezen belül a többgyűrűs vegyületek max.  5 %-ot 
tehetnek  ki  (VALASEK et  al.,  1998).  A  jelentős  aromástartalom  miatt  a  gázolajok 
felhasználásának  környezeti  kockázata  nagy.  Az  égés  során  fokozottabb  a  koromképződés,  a 
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termék  véletlenszerű,  illetve  helytelen  felhasználásból  eredő  kijutása  súlyosan  károsíthatja  a 
talajok és vizek élővilágát, veszélyeztetheti az ivóvízbázisokat.

A gázolajok kéntartalma az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent, jelenleg max. 0,005 % 
lehet, azonban rövidesen ennél a termékre is a 10 ppm-es határérték lesz érvényes. A gázolajok 
többféle adalékot is tartalmaznak, legtöbbjük környezetvédelmi szempontból is jelentőséggel bír. 
A detergensek-diszpergensek közvetve az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás csökkentését 
eredményezik. A biocidok és az oxidációgátló adalékok a mikrobák által okozott minőségromlást 
akadályozzák  meg  (HANCSÓK,  1999),  emellett  azonban  a  környezetbe  jutott  üzemanyag 
természetes  lebomlását  is  gátolják.  Több  közülük  az  ökoszisztémákban  xenobiotikumként 
viselkedik.

2.1.2.1.3 Speciális petróleum (kerozin)

A  sugárhajtóművek  üzemanyaga  több  jellemzőjében  is  eltér  a  Diesel-olajétól.  Szűkebb  a 
forrásponttartomány (150-300°C), alacsonyabb a kristályosodási pont, nagyobb az aromástartalom 
(18,5-25 %). Az olefintartalom max. 5 % lehet. (SZABÓ M., 2006) A kéntartalom nem haladhatja 
meg a 0,3 %-ot, melyből viszont  az agresszív, – SH kötésben lévő kénvegyületek aránya max. 30 
ppm. A kerozin adalékolása a felhasználás extrém környezeti körülményeit veszi figyelembe. Az 
adalékcsomagnak  elsősorban  a  vízmentesség,  viszkozitás  és  az  oxidációs  stabilitás  minőségi 
paramétereinek kell megfelelnie.

2.1.2.1.4 Biodízel
Biodízel  elnevezés  alatt  általában  minden,  a  dízelmotorok  működtetésére  felhasználható 

növényolajt,  természetes  zsiradékot,  illetve  származékaikat  értjük.  A  2008.  január  1-jétől 
hazánkban  is  kereskedelmi  forgalomba  kerülő  biodízel-tartalmú  gázolajok  azonban 
növényolajokból  –  nálunk  jellemzően  repce-  és  napraforgóolajból  –  átészterezéssel  előállított 
metil-észtereket  tartalmaznak,  max.  5  %-ban.  A  metil-észterek  legnagyobb  hányada  (~80  %) 
repceolaj-zsírsav-metil-észter (RME). (HANCSÓK és KOVÁCS 2002)

A gázolaj keverőkomponensként alkalmazott RME fűtőértéke 17 %-kal kevesebb, sűrűsége 5 
%-kal  nagyobb  a  gázolajénál.  Viszkozitása  és  hidegszűrhetősége  a  gázolajéhoz  képest 
kedvezőtlenebb,  a  cetán  szám  megegyezik.  Nem  tartalmaz  illékony  frakciót,  ami  a 
keverékképzését, a motor indíthatóságát hátrányosan befolyásolja. Az RME víztartalma változó, az 
egyensúlyi érték 1000 ppm körüli, a kívánatos érték viszont 150 ppm (VALASEK et al., 1998). E 
tulajdonságok  ismeretében  és  a  jelenleg  üzemelő  Diesel-motoros  gépjárművek  műszaki 
adottságaira tekintettel az RME bekeverési aránya jelenleg nem haladhatja meg az 5 %-ot.

A biodízel előállítása, illetve a termelés növelése környezetvédelmi kérdéseket is felvet. Gondot 
jelenthet  a  termőföldigény,  bár  nem  a  jelenlegi  volumen,  hanem  a  távlati  cél,  a  20  %-os 
helyettesítési arány elérése esetén. Az ipari növénytermesztés fokozása, a hozamnövelő eljárások, 
a monokultúrás termesztés komoly természetvédelmi problémákat hozhat. Ugyanakkor ez a fajta 
mezőgazdasági energiatermelés, mint biomassza hasznosítás, a CO2 mérlegre kedvező hatású.

2.1.2.2 Kenőanyagok

A  műszaki  gyakorlatban  legnagyobb  mennyiségben  felhasznált  cseppfolyós  kenőanyagok 
alapolajokból és adalékokból állnak.  A kenőolajok az alapolaj eredete szerint lehetnek kőolaj-, 
szintetikus, növényi vagy állati, illetve vegyes eredetűek. E helyen csak az ásványolaj-eredetű és a 
szintetikus kenőolajokat ismertetem.

Az  ásványolaj-eredetű  alapolajokat  vákuumpárlatokból,  hidrokrakkolt  olajokból,  bitumen-
mentesített  olajokból és nagy molekulatömegű paraffinokból állítják elő. A minőséget főként a 
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szénhidrogén  összetétel  határozza  meg.  A  szénhidrogén  molekulák  szénatomszáma  legalább 
26-30.  Az egyes  szénhidrogéncsoportok  részaránya  alapvetően  az alapolaj  eredetétől,  vagyis  a 
kőolaj típusától függ. Legnagyobb arányban a paraffinok fordulnak elő, az alapolaj  50-70 %-át 
teszik ki. A szénhidrogéneknek megközelítőleg a harmadát a naftének alkotják, míg az aromások 
aránya 1-15 %, a nagyobb nafténtartalmú alapolajoknak általában az aromástartalmuk is nagyobb. 
A nagyobb telített szénhidrogén tartalom kisebb viszkozitást eredményez és növeli az oxidációs 
stabilitást, továbbá az adalék-összeférhetőséget. A kéntartalom széles tartományban (20 ppm -1%) 
változik,  nagyabb  koncentrációban  javítja  a   oxidációs  stabilitást  és  a  kopásgátló  hatást, 
ugyanakkor  fokozza  a  lerakódások  képződését,  elégetve  pedig  mérgezi  az  utóátalakító 
katalizátorokat. (VALASEK és AUER 2003)

A  szintetikus  alapolajokat  az  ásványolaj-eredetű  alapolajok  helyettesítésére  állítják  elő. 
Használatukkal  olyan  alkalmazási  korlátok  szüntethetők  meg  mint  a  széles  molekulatömeg-
eloszlásból származó nagyobb illékonyság, túl nagy folyáspont, vagy a lassú biológiai lebomlás, 
mérgező hatás, valamint a kedvezőtlen korróziós hatás, összeférhetetlenség bizonyos felületvédő 
bevonatokkal.  Kémiai  összetételük  szerint  többfélék  lehetnek.  A  legelterjedtebb  a  szintetikus 
szénhidrogénekből álló kenőfolyadékok csoportja, melyek közé olefinek polimerjei (polibutilének, 
poli(alfa-olefin)ek),  alkil-aromások,  szintetikus  kőolaj  hidrokrakkolt  olajtermékei  tartoznak. 
Mellettük  a  poliéter  olajok  (poli(etilén-glikol)ok,  politioéterek,  poli(fenil-éter)ek),  a  szerves  és 
szervetlen észterek és szilícium vegyületek a fontosabb szintetikus olajok. (VALASEK és AUER 
2003)

A kenőanyag adalékok olyan vegyületek, amelyek az alapolajokban feloldott vagy diszpergált 
állapotban  a  késztermékeknek  a  kenési  helyek  szempontjából  lényeges  tulajdonságait  javítják, 
vagy új képességekkel látják el azokat. Kenéstechnikai szempontból a legfontosabb adalékok a 
súrlódáscsökkentő, kopásgátló és berakódásgátló adalékok. Jelentősebbek még az olajminőséget 
javító (viszkozitás-növelők, folyáspont-javítók) és a kenőolajvédő (öregedésgátlók, habzásgátlók, 
oxidációgátlók) adalékok is. 

A víztartalmú kenőanyagok (pl. hűtő-kenő emulziók, tűzálló hidraulika folyadékok két fontos 
adaléktípusa  az  emulgeátorok  és  a  biocidok  csoportja.  Az  emulgeátorokat  az  emulziók 
stabilizálására használják. Ezek a poláros, amfoter vegyületek a fázisok közti felületi feszültséget 
csökkentik. Háromféle csoportjuk van: anionaktív (zsírsavak sói), kationaktív (alkil-ammónium-
sók) és nemionos emulgeátorok (hidroxi-alkilaminok, -amidok, etoxilált alkoholok). A biocidok a 
mikrobiológiai aktivitást (a kenőanyag szerves vegyületeinek enzimatikus oxidációját) hivatottak 
meggátolni. Legelterjedtebb képviselőjük a triazinok, melyekből formaldehid szabadul fel, ami a 
sejtfalproteinek  károsításával  az  ozmotikus  egyensúlyt  megbontva  sejtelhalást  okoz.  Baktericid 
hatású vegyületek még az izotiocianátok, izotiazolonok és a fenolok. (VALASEK és AUER 2003)

2.1.3 A termék-előállításból származó környezetterhelés
A  kőolaj-feldolgozás  valamennyi  természeti  elemet  érő  károsító  hatása  közismert.  A 

társadalom figyelmét különösen a finomítók és logisztikai telepeik környezetterhelésének lokális 
és intenzív jellege hívja fel. A szennyezések származhatnak az üzemi technológiákból, előre ismert 
módon, vagyis tervezetten, és létrejöhet véletlenszerűen, baleset vagy nem megfelelő üzemeltetés 
következtében. Egy finomítóban évente feldolgozott kőolaj rendszerint több millió tonna. Korszerű 
feldolgozás  során  ennek  a  hatalmas  mennyiségnek  csak  az  elenyésző  hányada  terheli  a 
környezetet, mégis a termelés jellege és volumene miatt a nagy mennyiségben képződő különböző 
halmazállapotú hulladékok komoly környezeti kockázatot jelentenek. Az értekezésem témájához 
kapcsolódó finomítói szennyvíz kibocsátást és talajvíz szennyeződést a bővebben ismertetem.
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2.1.3.1 Légszennyezés és hulladékképződés

A  feldolgozás  környezetében  a  levegő  minőségét  az  illékony  szerves  vegyületek  (VOC) 
kibocsátása, a füstgáz emisszió és az egyéb finomítói véggázok eltávozása károsan befolyásolja. A 
kibocsátott  légszennyező  anyagok  fajlagos  mennyisége  a  finomítók  környezettechnológiai 
fejlettségétől,  a  feldolgozás  fokától  (komplexitás)  függően  és  az  Unión  belül  sem  egységes 
jogszabályi  környezet  miatt  széles  tartományban  változik.  Az  EUROPEAN  COMMISSION 
DIRECTORATE fenntartható  fejlődéshez  ajánlható  technológiákat  vizsgáló  és  fejlesztő 
intézetének  felmérése  (2001)  szerint  a  levegő  szén-dioxid  terhelése  0,02-0,82  t/t  feldolgozott 
kőolaj, az NOx-  és SO2-kibocsátás 0,06-0,7 kg/t, illetve 0,03-6,0 kg/t. A VOC kibocsátás 0,05-6,0 
kg/t,  a  részecske  emisszió  0,01-3,0 kg/t.  A légköri  kibocsátást  mérséklő  technológiák  közül  a 
füstgázok és véggázok mosása a finomítói szennyvizek minőségét érinti. A szennyvízkezelésnek 
viszont VOC-kibocsátás növelő hatása van. A Dunai Finomító szennyvíztisztító telepéről évente 
250-300 t VOC kerül a légtérbe, ami az összes kibocsátott VOC-nek kb. 10 %-a. 

A feldolgozás során képződő szilárd hulladékok és iszapok fajlagos mennyisége finomítónként 
jelentős eltérést  (0,01-2,0 kg/t) mutat  (EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE 2001). A 
hulladékok  közel  felét  különféle  iszapok  (olajfogó  iszap,  tartály  iszap,  fölös  eleveniszap, 
technológiai iszapok) teszik ki. A finomítókra speciálisan jellemző hulladékok (olajjal szennyezett 
talaj,  derítőföld,  kimerült  katalizátor,  savgyanta,  égetőművi  salak  és  hamu)  aránya  20  %.  A 
kommunális, építési hulladékok a teljes mennyiség harmadát alkotják. A hulladékoknak csak kb. 
20 %-át hasznosítják újra, nagyrészüket lerakókban helyezik el, és mindössze 15 %-át hasznosítják 
az égetés során energia visszanyeréssel (CONCAWE 1995)

2.1.3.2 Felszíni és felszínalatti vizek és talajok szennyeződése

A kőolaj-feldolgozó  ipar  a  világon  mindenhol  a  legnagyobb  vízfelhasználó  iparágak  közé 
tartozik.  Még  a  korszerűnek  és  víztakarékosnak  tekinthető  finomítók  is  0,8-1,3  m3 friss  vizet 
használnak  fel  1  tonna  kőolaj  feldolgozásához  (SZEVIKI  1998).  A  finomítás  az  ipari  vizet 
elsősorban technológiai vízként és hűtővízként használja fel. Eközben a víz főleg olajtermékekkel, 
szénhidrogén  származékokkal  szennyeződik  el,  jelentősen  megnövelve  ezzel  a  szennyvíz 
szervesanyag  tartalmát  és  mérgezőképességét.  A  finomítók  szennyvízkibocsátása  főként 
technológiai vízből, kommunális szennyvízből és csapadékvízből származik. A technológiai vizek 
a  technológiai  közegekkel  érintkezve,  az  olaj,  illetve  olajszármazékok mellett  fenolokkal,  kén-
hidrogénnel (H2S), ammóniával (NH3), aminokkal és szuszpendált vagy oldott szilárdanyagokkal 
(ásványi  sók)  is  szennyeződhetnek.  A  képződött  szennyvizek  minőségét,  illetve  összetételét 
alapvetően  a  technológia  határozza  meg.  A  szennyeződés  mértéke  ugyancsak  az  egyes 
technológiai  folyamatok  jellegétől  függ,  általában  az  agresszív  konverzió  mellett  nagyobb  a 
szennyezett  víz fenol-, H2S- és NH3-tartalma. A technológiai  folyamatokban résztvevő anyagok 
hűtését  egyszer  átvezetett,  vagy  recirkulációs  vízrendszerek  látják  el.  A  hűtővízkörök 
leiszapolásából származó szennyvíz elméletileg olajmentes, azonban a csővezetékek lyukadásai az 
áramoltatott víz nagy térfogata miatt jelentősen növelhetik a szennyvíz mennyiségét és szennyező 
anyag koncentrációját. A legjobb rendelkezésre álló technológiákat (BAT) használó finomítókban, 
ahol  az  üzemszintű  vízgazdálkodás  az  integrált  szennyezés  megelőzés  és  szabályozás  (IPPC) 
irányelvét követi, a keletkező technológiai víz fajlagos mennyisége 0,1 – 0,2 m3/tonna bedolgozott 
nyersolaj  (VDI 2000).  A hazai  finomítók  közül  a  teljes  vertikummal  működő százhalombattai 
Dunai Finomító esetében ez az arányszám az elmúlt hat év alatt a kirívóan nagy 1,2 értékről a 
folyamatos  korszerűsítések  eredményeként  jelentősen  lecsökkent,  2005-ben  már  csak  0,4-0,5 
m3/tonna volt (MOL DS TPF 2006).

A csapadékvíz  nagymértékben  növelheti  a  szennyvízáramot.  Egy felhőszakadás  az  átlagos 
szennyvízhozamot  5-10-szeresére  képes  megemelni  az  esőzést  követő  órában,  ami  olyan 
lökésszerű  hidraulikus  terhelést  jelent,  melyet  a  tisztítórendszer  csak  megfelelő  puffertározó 
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kapacitással  képes  elviselni.  Habár  a  nem  technológiai  területekről  összegyűlt  esővíz 
olajmentesnek tekinthető,  a technológiai  területekről  összegyűlt  csapadékvíz – ha nem is  kerül 
kapcsolatba  a  technológiai  közegekkel  –,  viszont  olajjal  szennyezett  felületekre  hulló  esőből 
származik,  ezért  „feltételesen  olajmentes”  vízként  a  szennyvíztisztító  telepen  kell  kezelni.  Az 
esővíz tehát nemcsak a mennyiséget, hanem a minőséget is befolyásolja. A kommunális szennyvíz 
aránya általában 10 % alatti, de vegyszerekkel erősebben elszennyeződhet, ezáltal a technológiai 
szennyvíz  kezeléséhez  hasonló  tisztítást  igényel.  Az  2-1.  táblázat a  finomítók  kezeletlen 
szennyvizeinek legjellemzőbb szennyező komponenseit, valamint ezek fő forrásait mutatja be.

2-1. táblázat Kőolaj finomításból származó vízszennyező anyagok és forrásaik 
(CONCAWE 1999)

Szennyező anyagok Kőolaj-feldolgozás technológiai egységei

Szénhidrogének Desztillációs üzemek, hidrogénes kezelés, viszkozitástörő, katalitikus 
krakkolás, hidrokrakkolás, kenőolajgyártás, kokszolás, használt lúg, 
ballaszt víz, csapadékvíz

Oldott szerves vegyületek 
(BOI5, KOI, DOC)

Desztillációs üzemek, hidrogénes kezelés, viszkozitástörő, katalitikus 
krakkolás, kenőolajgyártás, használt lúg, ballaszt víz, csapadékvíz, 
kommunális szennyvíz

H2S (R-SH) Desztillációs üzemek, hidrogénes kezelés, viszkozitástörő, katalitikus 
krakkolás, hidrokrakkolás, kenőolajgyártás, használt lúg

Ammónia Desztillációs üzemek, hidrogénes kezelés, viszkozitástörő, katalitikus 
krakkolás, kenőolajgyártás, kommunális szennyvíz

Fenolok Desztillációs üzemek, viszkozitástörő, katalitikus krakkolás, kokszolás, 
használt lúg, ballaszt víz

Cianidok Viszkozitástörő, katalítikus krakkolás, használt lúg, ballaszt víz

Lebegőanyag Desztillációs üzemek, viszkozitástörő, katalitikus krakkolás, használt lúg, 
ballaszt víz, kommunális szennyvíz

Becslések  szerint  egy  finomítóban  -  a  komplexitástól  függően  -  a  tisztítatlan  szennyvíz  a 
feldolgozott nyersolaj 0,5-4 %-át tartalmazza (CONCAWE 2004). A kibocsátott szennyvízzel a 
vízi  környezetbe  kijuttatott  olaj  mennyiségét  rendszerint  gramm olaj/tonna  feldolgozott  kőolaj 
értékkel fejezik ki. Az európai finomítók zöme már teljesíti az Oslo/Párizs Bizottság (OSPAR) 3 
gramm  olaj/tonna előírását  (EU  WFD  2000).  A  befogadóba  kerülő  szénhidrogének  károsító 
hatásukat mérgezőképességükkel és vízfelszínen úszva az oxigénellátás akadályozásával fejtik ki. 
Utóbbi  hatás  elsősorban  olajömlések  esetén  jelentkezik,  amikor  olyan  mennyiségben  kerülnek 
szénhidrogének a vízbe, hogy belőlük zárt, legalább 1 mikrométer vastagságú film képződhet. Egy 
tonna  olaj  közel  2  km2 vízfelületen  képez  ilyen  vastag  zárt  olajfoltot,  több  napig  tartó 
oxigénhiányos  állapotot  okozva  a  felszíni  vizekben  (COONEY  1984).  Az  olajréteg  illékony 
frakciói  folyamatosan  távoznak a  levegőbe,  ezáltal  a  felszínen  úszó  maradék olajfolt  sűrűsége 
annyira megnövekszik, hogy lesüllyedve elszennyezi az üledéket is.

A  Dunai  Finomító  kibocsátott  szennyvizének  mennyisége  és  a  kibocsátással  járó 
környezetterhelése  az elmúlt  években fokozatosan csökkent,  miközben a  feldolgozott  nyersolaj 
mennyisége közel azonos volt (2-2. táblázat). 2006-tól a fajlagos olajkibocsátás már megfelel az 
OSPAR előírásnak.
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2-2. táblázat. A Dunai Finomító szennyező anyag kibocsátásának változása

Forrás: MOL Nyrt. TKD, SCM és Finomítás EBK

A  tisztított  szennyvízzel  kibocsátott  anyagok  megváltozatják  a  befogadó  vízminőségét  és 
általában  káros  hatást  gyakorolnak  a  víz  élővilágára.  A  terhelés  mértéke  a  szennyvíz  fizikai 
tulajdonságain  és  kémiai  összetételén  kívül  a  befogadó méretétől  is  függ.  Becslésem szerint  a 
Dunai  Finomító kibocsátott  szennyvize  kb.  5000-szeresére hígul,  a Zalai  Finomító  szennyvize, 
mely egy kishozamú patakba ömlik,  csak tízszeresére.  A kibocsátás közvetlen környezetében a 
hatás  értelemszerűen  sokkal  erősebben  jelentkezik,  míg  az  elkeveredési  ponttól  néhány  száz 
méterre  kémiai  elemzésekkel  gyakran  nem  is  mutatható  ki  a  vízminőség  változása.  A 
környezetterhelés mértékét azonban az időegység alatt  kibocsátott  anyagok mennyisége alapján 
megállapíthatjuk.  A különböző  szennyező  anyagok  mennyisége,  illetve  a  szennyezés  mértékét 
kifejező  viszonyszámok  képezik  a  környezetterhelési  díj  alapját,  melyet  a  finomítóknak  kell 
fizetniük. Ez a jogi szabályozás azt a tényt veszi alapul, hogy a terhelés a határértéknek megfelelő 
minőségű szennyvíz kibocsátásával is jelentkezik.

A  szennyvíz  környezetterhelésének  becslése,  károsító  hatások  összegzése  pusztán  fizikai-
kémiai  jellemzéssel  nem adható meg. Miután a hatás alapvetően vízi életközösségekre irányul, 
annak  mértékét  célszerű  környezet-toxikológiai  vizsgálatokkal  felbecsülni.  Felismerve,  hogy 
ezekkel  a  tesztekkel  teljes  körű hatásbecslés  pontosabbá válhat,  a  környezetvédelmi  hatóságok 
egyre  több  államban  alkalmazzák,  illetve  írják  elő  a  szennyvizek  ökotoxikológiai  vizsgálatát 
(POWER  és  BOUMPHREY  2004).  Az  ökotoxicitás  összetett  jelenségének  leírására  pedig  – 
egyelőre kiegészítő  jelleggel  – biodegradációs  (perzisztencia)  és bioakkumulációs  vizsgálatokat 
tartanak  szükségesnek.  A  közeljövő  jogszabályi  módosításai  várhatóan  ezt  az  igényt  veszik 
figyelembe.  Az  OSPAR  (2002)  demonstrációs  programja  alapján  a  három  vizsgálat  típus 
(perzisztencia, bioakkummuláció, toxicitás – PBT) az ökológusok és környezettoxikológusok által 
WEA (whole  effluent  assessment  –  a  szennyvízkibocsátás  teljes  hatásvizsgálata)  néven ismert 
felmérés alapját adná.

A talaj és talajvíz elszennyeződését leggyakrabban a kőolaj és a termékek szállítása és tárolása 
közben  bekövetkező  balesetek,  meghibásodások  okozzák  (CONCAWE 1997).  A talajba  jutott 
szénhidrogének  jelentősen  károsítják  annak  szerkezetét  és  akadályozzák,  illetve  meg  is 
szüntethetik a legfontosabb funkcióit (tápanyag-szolgáltató képesség, vízháztartás, mikrobiológiai 
aktivitás). A szénhidrogének közül a n-paraffinok, monoaromások a talaj fizikai, kémiai és főleg 
biológiai  aktivitásának  köszönhetően viszonylag  gyorsan  bomlanak,  viszont  a  nagyobb 
molekulatömegű biológiailag nehezebben bontható vegyületek (többgyűrűs  aromások, naftének, 
klórozott  szénhidrogének)  immobilizálódnak  és  felhalmozódnak  a  talajban  (API  1991).  Bár  a 

év Feldolgozott nyersolaj, 
kilotonna

Kibocsátott szennyvíz, 
ezer m3

KOI,
tonna

Olaj,
tonna

2000 6 510 16 969 1 965 117,1
2003 6 343 12 351 1 894 87,3
2005 6 971 10 297   877 44,4
2006 6 883 10 011  515 11,9
2007 7 044 9 744 461 9,1
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megkötődés csaknem irreverzibilis, a talaj fizikai-kémiai egyensúlyi állapotának megváltozásával 
ezek a szennyezők is bemosódhatnak a talajvízbe, így bekerülhetnek a táplálékláncba is.

A  talaj  elszennyeződésének  kockázata  közvetlenül  a  finomítók  területén  a  legnagyobb 
(CONCAWE 1994).  A Dunai  Finomítóban  a  talajjal  közvetlenül  érintkező  tartályfenék  felület 
megközelíti a 20 ha-t, a földbe fektetett csővezetékek és csatornahálózat hossza több mint 100 km 
(MOL 1996). Növeli a kockázatot, hogy a talajvíz az üzemi területről kifelé, elsősorban a Duna 
felé áramlik. Az üzemhatáron belüli szennyeződés lokalizálását az 1980-as évek végén épített, a 
vízzáró  réteg  mélységéig  érő  résfallal  oldották  meg.  A  résfal  hatékonyságának  rendszeres 
felülvizsgálata  talajvízfigyelő  kutakkal  történik.  A  kutak  vízmintáinak  eredményei  alapján  a 
finomító  talajvizét  szennyező  szénhidrogének  mennyisége  többezer  tonnára  becsülhető 
(AGRUNIVER 2007).

2.1.4 A termékek felhasználásának környezetterhelése
A tankhajó  tulajdonosok olajszennyezéseket  vizsgáló  nemzetközi  szövetségének összesítése 

szerint  (ITOPF  2005)  az  1970-es  évek  óta  az  olajszállító  tankhajókból  kb.  5,7  millió  tonna 
ásványolaj  ömlött  a  tengerbe.  Ez  a  mennyiség  megközelíti  a  Dunai  Finomítóban  egy év  alatt 
feldolgozott nyersolaj mennyiségét, de nagyságrendekkel elmarad a levegőből évente kiülepedő és 
a folyókkal érkező olaj mennyiségétől. Az ásványolaj és termékei leggyakrabban az előállítás és a 
szállítási műveletek során kerülnek a környezetbe, de magából a termékek felhasználásából eredő 
környezetterhelés sem elhanyagolható. 

A termékek túlnyomó többségének hasznosítása eltüzelésükkel történik, melynek elsősorban a 
levegő  minőségére  van  káros  hatása.  Az  ipar  és  a  közlekedés  szénhidrogén  felhasználása  és 
környezetterhelése  a  legmeghatározóbb,  de  jelentős  a  mezőgazdaság  üzemanyag  és  kenőanyag 
fogyasztása  is.  A  füstgáz  és  VOC  emisszió  több  mint  fele  a  közlekedésben  felhasznált 
üzemanyagokból származik (VALASEK et al. 1998). A légkörbe juttatott majd onnan kiülepedő 
szennyező  anyagok  a  vízi  környezetet  és  a  talajt  is  károsítják. A  felszíni  vizek  közvetlen 
szennyeződése üzemanyagokkal általában diffúz forrásokból, balesetek során történik.  Nagyobb 
mennyiségű gázolaj  és benzin kerülhet  vizeinkbe  a logisztika  területéről,  jellemzően tankhajók 
olajömlései során, illetve sérült csővezetékekből, tartályokból (CONCAWE 1997). Szerencsére a 
tíz tonnát meghaladó szennyezések viszonylag ritkák, az 1965-1995 közötti időszakban az ilyen 
nagyobb  és  ismert  balesetekből  származó  benzinszennyeződések  nem  haladják  meg  a  tízezer 
tonnát (EC 1996). Állandó jellegű és pontszerű üzemanyag szennyezés a finomítókból kibocsátott 
szennyvizekkel érkezhet, az éves mennyiség Európában kb. 20 kt-ra tehető (CONCAWE 1994). 

A talajokat  érő üzemanyag szennyezések többnyire  a felszín alatt  futó terméktávvezetékek, 
illetve  a  földalatti  tárolótartályok  sérüléseiből  származnak.  A  szennyezés  sorsa  alapvetően  a 
kiömlött  termék jellegétől  és a hely talajtani  jellemzőitől  függ. A talaj  felső rétegeinek benzin 
szennyeződése gyorsan frakcionálódik. Az alacsonyabb forráspontú alkánok (C4-9) gőzdiffúzióval a 
felszínre  jutnak,  azonban  a  talajból  történő  kipárolgás  lényegesen  lassabb  folyamat  mint  a 
vízszennyezéseknél.  A  szénhidrogének  mobilitása  vegyülettípusonként  különböző,  az  alkánok 
szorbciója erősebb,  a könnyebb molekulatömegű aromások viszont  kimosódnak a talajból  és a 
talajvízbe  szivárognak  (API  1991).  A  benzin  komponensei  közül  a  benzol  rendelkezik  a 
legnagyobb  mobilitással,  ezért  megjelenése  a  talajvízben  a  talaj  üzemanyaggal  történt 
elszennyezésének fontos nyomjelzője. A balesetekből származó olajkiömlések környezetterhelése 
nagymértékben függ a károsított  helyszín talajának féleségétől.  Durva szemcsés  homok,  illetve 
homokos  kavicsnál  az  azonos  nagyságú  szennyezéssel  érintett  terület  kiterjedése  kb.  10-20–
szorosa  a  humuszos  homoktalajokénak.  A  fizikai  féleség  a  szénhidrogének  eliminálódási 
folyamatát is meghatározza, a humuszos és kötöttebb talajokban intenzívebb a biológiai lebomlás, 
a laza szerkezetű talajokból, melyeknél kisebb az adszorpció, a kimosódás az erőteljesebb (API 
1994).
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Az  ásványolaj-alapú  kenőanyagokból  a  világ  évente  50  millió  tonna  körüli  mennyiséget 
használ  fel.  A legjelentősebb a motorolajok és a hidraulikaolajok felhasználása,  de a használat 
során szükségszerűen a  környezetbe jutó kenőanyagok – az AN típusú olajok nagy része és a 
kenőzsírok – mennyisége sem elhanyagolható (BOBEST és LAKICS 1995).  Az EU országaiban a 
kenőanyagoknak  átlagosan  14  %-át  ily  módon  használják  fel.  A  motoros  fűrészgépek, 
gyakorlatilag  100  %-os  veszteséggel  járó  kenési  módjuk  miatt  évente  kb.  700  t  kenőolajat 
permeteznek  ki  hazánk  erdeibe  (LAKICS 1995).  Szakszerűtlen  kezelés,  meghibásodások  és 
balesetek  következtében a  környezetbe  kerülő  kenőanyagok  mennyisége  azonban többszörösen 
meghaladja a veszteséges kenésből származó kibocsátást. Európában évente átlagosan 500 000 t 
véletlenszerűen kijuttatott kenőanyag szennyezi így a környezetet (MARKÓ 1996). A vizekbe és 
talajokba  került  kenőanyagok,  főként  adalékaik  révén  károsítják  az  ökoszisztémákat,  lassú 
lebomlásuk miatt  hosszantartó  mérgező hatást  gyakorolnak  az élő  szervezetekre.  Az elhasznált 
kenőanyagok  –  fáradt  olajok,  hűtő-kenő  munkafolyadékok  –  nem  megfelelő  kezelése,  illetve 
ártalmatlanítása további szennyező forrást jelent. A kenőanyagok környezeti kockázata biológiai 
úton  könnyen  lebomló,  kevésbé  toxikus  adalékokat  tartalmazó  ún.  környezetbarát  termékek 
használatával  csökkenthető.  A  környezetkímélő  kenőanyagok  felhasználása  az  elmúlt  években 
fokozatosan  növekszik,  részarányuk  azonban  még  mindig  nem  éri  el  az  összes  felhasznált 
kenőanyag 50 %-át (VALASEK és AUER 2003).

2.2 A kőolaj-feldolgozás környezettoxikológiai vonatkozásai
A környezetkárosítást vagy környezettoxicitást eredményező folyamatot  GRUIZ  (2001) több 

lépésben javasolja vizsgálni. A károsító folyamat a környezetbe került vegyi anyagok terjedésével, 
különböző  fázisok  közötti  megoszlásával,  átalakulásával,  bomlásával  kezdődik,  melyek  során 
kialakul  az  élő  szervezetekre  ható  környezeti  koncentrációjuk.  Ezt  követően  a  vegyi  anyagok 
molekuláris szinten hatnak az élőlények létfontosságú szerkezeti elemére, kölcsönhatásba lépnek 
aktív  helyekkel,  membránreceptorokkal.  Végül  a  hatás  biokémiai,  illetve  fiziológiai  szinten  is 
megjelenik, ami a populáció, társulás vagy a teljes ökoszisztéma szintjén is meghatározóvá válhat.

2.2.1 Törekvések a kőolajipari termékek és előállításuk környezeti hatásainak felmérésére
A vegyi anyagok sorsát, viselkedését a környezetben alapvetően összetevőik kémiai szerkezete 

határozza  meg.  A  károsító  hatások  jellegét  a  bonyolult  finomítási  technológiával  készült 
ásványolaj termékek és az előállításukból származó szennyező anyagok esetében is azok fizikai-
kémiai  tulajdonságai  alakítják  ki.  Változatos  összetételű  anyagokról  van  szó,  különböző 
molekulasúlyú  hidrofób  vegyületek  keverékeiről,  melyek  egymástól  eltérő  vízoldhatósággal, 
illékonysággal,  adszorbeálódó  képességgel  rendelkeznek.  Főként  e  tulajdonságaik  miatt  a 
természetbe kikerülve e szennyezők megváltozott összetételben jelennek meg (CONCAWE 2001). 
Környezetszennyező  hatásuk  tehát  nem  vezethető  le  az  eredeti  összetételen  alapuló  kémiai 
szerkezet – hatás összefüggésekből (Structure-Activity Relationship – SAR). Az elméleti modellek 
csupán  előrejelzésként,  kiindulópontként  szolgálhatnak.  A  fenntartható  fejlődésről  szóló 
johannesburgi világ-csúcstalálkozón 2002-ben elfogadott végrehajtási terv alapján az Európai Unió 
célja  annak  elérése,  hogy  2020-ra  a  vegyi  anyagok  előállításával  és  felhasználásával  járó,  az 
emberi egészséget és a környezetet sújtó károsító hatások minimálisra csökkenjenek. Az emberi 
egészségre  és  a  környezetre  gyakorolt  káros  hatások  megakadályozása  érdekében  össze  kell 
gyűjteni  a veszélyes tulajdonságok azonosítását  elősegítő  összes rendelkezésre  álló és lényeges 
információt  az önmagukban,  készítményekben vagy árucikkekben előforduló anyagokról,  és az 
ellátási  láncokon  keresztül  továbbítani  kell  a  kockázatkezelési  intézkedésekkel  kapcsolatos 
ajánlásokat.

Az  EP  (Európai  Parlament  és  Tanács) a  vegyi  anyagok  regisztrálásáról,  értékeléséről, 
engedélyezéséről  és  korlátozásáról  (REACH) szóló  rendelete  (2006)  szerint  a 
környezetveszélyesség értékeléséhez fel kell mérni a vízi (és üledék), a szárazföldi és a légköri 
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közegre gyakorolt lehetséges hatásokat, beleértve a táplálékláncban történő felhalmozódás révén 
előforduló  hatásokat  is.  A  rendelet  külön  hangsúlyozza  a  szennyvízkezelő  rendszerek 
mikrobiológiai  aktivitására  gyakorolt  lehetséges  hatások  vizsgálatának  szükségességét.  A 
környezeti szférák mindegyikére gyakorolt hatások értékelését ismertetni kell a kémiai biztonsági 
jelentés megfelelő pontjában, és összegezni kell a biztonsági adatlapon is. A fennálló veszélyek 
értékelésének  célja  az  anyag  azon  koncentrációjának  megállapítása,  amely  alatt  az  érintett 
környezeti  szférában  káros  hatások  várhatóan  nem  fordulnak  elő  (becsült  hatásmentes 
koncentráció  –  PNEC),  illetve  az  anyag  osztályozásának  és  címkézésének  meghatározása  a 
veszélyes  anyagok  osztályozására,  csomagolására  és  címkézésére  vonatkozó  2004/73/EC 
irányelvvel összhangban.

2.2.2 Ökotoxicitás
Az iparban használt vegyi anyagok kémiai szerkezetének és ökotoxikus hatásuknak kapcsolatát 

vizsgálva VEITH és munkatársai. (1983) megfigyelték, hogy vizes közegben a szerves vegyületek 
és keverékeik toxicitása – egy bizonyos határig – a vízoldhatóság csökkenésével erősödik. Régóta 
ismert,  hogy  a  szénhidrogének  hidrofobicitása  a  szénatomszám  emelkedésével  növekszik 
(LYMAN  1982a,  SHIU  et  al.  1990).  A  csekély  vízoldhatóság  azonban  az  anyagok  biológiai 
hozzáférhetőségét is nagymértékben korlátozza. A tíz szénatomnál hosszabb alkánok oldhatósága 
olyan  kicsi  (<0,1  mg/l),  hogy  rövid  idejű  expozíciónál  korlátozza  a  szénhidrogén  molekulák 
toxikus koncentráció elérését okozó felvételét (ADEMA et al. 1986). A n-dekán (C10) kb. 50 ppb 
(0,05  mg/l)  koncentrációban  oldódik  vízben,  ez  kevesebb  a  szerkezet  és  aktivitás  közötti 
összefüggés  (QSAR)  elemzésével  kapható  1  mg/l  koncentrációnál  (VEITH et  al.  1983),  mint 
várható  toxicitási  értéknél.  Azonban  az  aromás  szénhidrogének  oldhatósága  számottevően 
nagyobb, mint az azonos szénatomszámú paraffinoké. A legfeljebb öt szénatomos oldalláncokat 
tartalmazó  alkil-benzolok  és  –naftalinok  akut  toxicitást  kiváltó  mértékben  oldódnak  vízben 
(ADEMA 1991). Ez a C9-C16 aromás szénhidrogén frakció a kerozinok és motorikus gázolajok 
jellemző komponenseként meghatározza e termékek ökotoxicitását. 

A szénhidrogének  mérgezőképességüket  nem specifikus  módon,  narkózist  okozva  fejtik  ki 
(VERHAAR  et  al.  1992).  Ezt  a  narkózis  típusú  toxicitást  általános  vagy  alap  toxicitásnak  is 
nevezik. A szénhidrogén vegyületek ilyen fajta toxicitását elsősorban hidrofób jellegük mértéke 
határozza meg,  melyet  az oktanol-víz megoszlási  hányadossal  (Kow) szoktak jellemezni.  A Kow 

értéke  egy vegyületcsoport  homológ  sorát  tekintve  a  szénatomszám növekedésével  növekszik. 
Azonos szénatomszámnál  a molekula telítetlenségének növekedésével  ez  az érték csökken.  Az 
egyedi szénhidrogén vegyületek Kow értékei és a toxicitás kapcsolatának elemzése a QSAR alapján 
azt mutatja, hogy a Kow érték növekedésével a vízoldhatóság nagyobb mértékben csökken, mint a 
toxikus hatást  kiváltásához elegendő koncentráció (ABERNETHY  et al.  1988,  DONKIN  et al. 
1991), mely  a  Kow növekedésével  szintén  csökken.  A kémiai  szerkezetből  levezethető  becsült 
tulajdonságok  közötti  összefüggések  vegyületcsoportonként  némiképp  eltérhetnek  ettől,  de 
általában érvényes, hogy log Kow 5 felett a szénhidrogéneknek nincs kimutatható akut toxicitásuk. 
ADEMA és munkatársai (1986, 1991) mindezt kísérleti úton, paraffinok és alkil-benzolok halakra 
és  gerinctelenekre  gyakorolt  akut  toxicitásának  vizsgálatával  igazolták:  paraffinoknál  C10-nél 
nagyobb  (log  Kow >5)  alkil-benzolok  esetében  C14-nél  (log  Kow >5)  nagyobb  molekulák  nem 
okoztak  akut  toxicitást.  A  szénhidrogén  vegyületek  vízoldhatóságának  korlátja  egyben  akut 
toxicitásuk  hiányát  is  eredményezheti,  keverékeik  esetében  pedig  szükségszerűen  hasonló  a 
helyzet,  mégis,  az  egyedi  komponensek  –  bár  külön  nem  érik  el  a  toxikus  koncentrációt  – 
hozzájárulhatnak az olajipari termékek teljes toxicitásának kialakításához (PETERSON (1994). A 
hidrofób  anyagok  esetében  a  toxikus  koncentráció  helyett  a  toxikus  terhelési  szint  (Effective 
Loading, EL; Lethal Loading, LL) vált az elfogadottá az ökotoxikus hatás mértékének kifejezésére 
(GIRLING et al.  1992),  mivel  ezzel  kifejezhető,  hogy nem csak oldott  anyagok mennyiségére 
vonatkozik  az  eredmény,  hanem  a  vízzel  kölcsönhatásba  került  vizsgálat  anyag  teljes 
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mennyiségére utal.(OECD 2000). Ennek megfelelően az LC50, EC50 és IC50 helyett  az LL50, 
EL50 és IL50 mutatók használatosak (CONCAWE 1992, 1996a-c, IMO GESAMP 1993).

2.2.2.1 A termékek ökotoxicitása

A  termékeket  alkotó  nagyszámú  szénhidrogén-  és  adalékvegyület  a  termékek 
mérgezőképességét  többféle  módon  alakíthatja  ki.  A  keverékeinek  toxicitása  általában  nem 
kalkulálható  pusztán  az  összetevők  toxicitási  egységeinek  (toxicity  unit  –  TU)  algebrai 
összegzésével  (BRODERIUS  és  KAHL 1985, BRADBURY  et  al.  1990).  A  vegyületek 
kölcsönhatásainak eredménye lehet  szinergikus,  szigorúan additív,  esetleg egymástól  független, 
sőt, bizonyos esetekben antagonisztikus toxikológiai hatás, ahogy ezt a  2-1.  ábrán  BRODERIUS 
(1991) szemlélteti. 

2-1. ábra. Két vegyület lehetséges együttes toxikus hatása

A grafikon „átlójának” két, tengelyeken lévő pontja a két anyag külön-külön mért LC50-értéke. 
Az origóból kiinduló „sugarak” a két anyag különböző arányát ábrázolják. Ha a kétkomponensű 
rendszer  LC50-értékpontjai  bármely arány esetén  (sugarak)  az átlós  egyenesre  esnek,  szigorúan 
additív  az  együttes  toxicitás  (a  keverékre  adott  válasz  megegyezik  a  vegyületek  külön 
koncentrációjára  adott  válaszok  összegével).  Az  egyenes  alatti  terület  a  két  vegyület  egymás 
toxicitását  erősítő  együttes  hatást  jelenti,  az  egyenes  feletti  részre  abban  az  esetben  kerülnek 
értékpontok,  ha  a  vegyületek  toxicitása  valamilyen  mértékben  független  egymástól  (a  négyzet 
oldalvonalai  a  teljes  hatás-összegződés  hiányát  jelentik,  a  négyzeten  kívüli  terület  az  egymás 
hatását  kioltó  jelenséget,  az  antagonizmust  ábrázolják).  Három komponens  esetében  felszínek 
váltják fel az előzőekben tárgyalt  vonalakat, az ennél több komponensből álló keverékek eredő 
toxicitása pedig többdimenziós egyenletekkel modellezhető. 

A  2-2. ábrán a modellt  egy olyan  együttes  toxicitást  bemutató példa illusztrálja,  melynél  a 
kétkomponensű rendszer egyik eleme rendre az 1-oktanol volt (BRODERIUS (1991). Az eredő 
toxicitás  vizsgálata  heterogén  összetételű  olajipari  termékek  fejlesztésében  is  szerepet  kaphat. 
Megemlíthető  példaként  a  hazai  kenőanyag  fejlesztés,  melynél  a  kereskedelmi  forgalomba 
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kikerülő  termékek  adalékainak  megválasztását  az  összetett  ökotoxikológiai  hatásvizsgálat  is 
segítheti (MOL K+F 2001a).

(BRODERIUS 1991)

2-2. ábra Halakon (Pimephales promelas) mért eredő ökotoxicitás n-oktanol és 
eltérő típusú szerves vegyületek együttes hatásaként.

A nyersolajok és finomított termékei eredő ökotoxicitásának meghatározásánál a komponensek 
QSAR  elemzése  a  lehetséges  vegyületek  rendkívül  nagy  száma  miatt  nem  mindig  célszerű 
(CONCAWE 2001).  Habár  a  kalkulációs  módszer  leegyszerűsítésével  kapott  eredmények  és  a 
mért értékek között ritkán adódik nagyságrendnyi különbség, az elméleti meghatározás a poláros 
komponensek sokfélesége és termékenként változó aránya miatt hosszas számításokat igényel, az 
így kapott  eredmények bizonytalansága jelentős.  A kuvaiti  kőolaj  összetételéből  számított  akut 
ökotoxicitás  az IARC (1989)  tanulmányában halakra  LL50 43 mg/l,  vízibolhákra  IL50 17 mg/l. 
Halakkal  végzett  vizsgálatok  során  ennél  nagyobb  értékek  (LL50 258-3700  mg/l)  adódtak 
(ANDERSON et al. 1974, WESTLAKE 1991), a gerincteleneket – különféle garnélarák fajokat – 
használó tesztek (ANDERSON et al. 1974, FRANKLIN és LLOYD 1982, BRAGIN et al. 1994) 
eredményei  (LL50 27-119 mg/l)  viszont  azonos nagyságrendbe estek.  Az egyedfejlődés  kezdeti 
stádiumaiban a károsító hatás sokkal súlyosabb. A tengeri és édesvízi halak ikráinak, az üledéklakó 
rákok lárváinak életképességét már 1 ppm-nél kevesebb olajtartalom is csökkentheti (MOORE és 
DWYER 1974, MOLES ÉS RICE 1983, SZABÓ 1996, NEFF et al. 1995, 2000, POLLINO és 
HOLDWAY 2002). Szubletális hatásként nagyon gyakran a párosodás elmaradása, kromoszóma 
rendellenességek, abnormális lárvafejlődés tapasztalható (NOUNOU 1980). Nyersolajból készített 
tengervizes  kivonattal  kezelt  tengeri  iszaprák  (Rhithropanopeus harrisii) zoea-lárváit  vizsgálva, 
LAUGHLIN és munkatársai (1981) a lárvák növekedésének felgyorsulását észlelték. Az Arndt-
Shulz-féle effektusként ismert mechanizmussal e tengeri szervezetek a nyersolaj kisebb, szubletális 
koncentrációit,  illetve  rövid  ideig  tartó  nagyobb  szennyezéseket  is  túlélhetnek.  A  hatalmas 
telepeket alkotó algákat  és a rögzült életmódú állatokat (korallok, kagylók, csigák) a vízben oldott 
és  diszpergált  olaj  károsítása  mellett  a  közvetlen  olajlerakódás  gyakran  letális  hatása  is  sújtja 
(HSIAO 1978,  BOTT  és ROGENMUSER 1978,  COOK és  KNAP 1983. CUBIT et  al.  1987, 
DRISKELL et al. 2001).

Az olajipari termékek vízi környezetet  terhelő ökotoxikus hatásának felmérésére az 1960-as 
évektől az elmúlt évtizedig terjedő időszakban számos tanulmány született, melyek eredményeit a 
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CONCAWE  (2001)  a  kőolajipari  termékek  környezet-veszélyességi  osztályozásához  készített 
jelentésében  összesítette.  A  forrásadatok  alapján  az  alacsony  forráspontú  termékek  – 
motorbenzinek,  kerozinok  –  akut  ökotoxicitási  értékei  1-100  mg/l  tartományba  esnek  (2-3. 
táblázat). Az értékek között jelentős eltérések lehetnek attól függően, hogy mely tesztszervezettel, 
és milyen tesztanyagot kondicionáló eljárást alkalmaztak a minta-előkészítés során. A termékekből 
készített  diszperziók ökotoxikus hatása általában nagyobb terhelési  szintnél jelentkezett,  mint  a 
vízzel  kivonható  anyagokat  tartalmazó,  olajos  fázistól  elkülönített  vizes  tesztközegének  (water 
accomodated  fraction  –  WAF)  ökotoxicitása,  mivel  előbbi  módszernél  a  diszpergált 
szénhidrogének  kisebb  arányban  és  kevesebb  idejig  maradtak  a  tesztközegben,  és  rendszerint 
elmaradt a megváltozott összetételű tesztközeg megújítása is.

2-3. táblázat. A legfontosabb ásványolaj-alapú üzemanyagok vízi környezetben mért akut 
ökotoxicitása

Üzemanyag Tesztszervezet Vizsgálati 
végpont

Minta-
előkészítés

Eredmény
(mg·l-1)

Referencia

Motorbenzinek Salmo gairdneri (hal) LL50, 96h diszperziós 82-119 WESTLAKE (1991)

Alosa sapidissima (hal) LL50, 48h diszperziós 91 TAGATZ (1961)

Nitocra spinipes (a.r. rák) EL50, 96h diszperziós 201 TARKPEA ÉS 
SVANDBERG (1982)

Oncorhynchus mykiss (hal) LL50, 96h vizes kivonat 10-18 CONCAWE (1996a)

Pimephales promelas (hal) LL50, 96h vizes kivonat 8.3 PPSC (1995a)

Daphnia magna (a.r. rák) EL50, 48h vizes kivonat 4,5-32 PPSC (1995b)

Mysidopsis bahia (m.r. rák) EL50, 96h vizes kivonat 5,9 PPSC (1995c)

Selenastrum capricornutum
 (alga)

IrL50, 72h vizes kivonat 3,1-30000 CONCAWE (1996b)

Kerozinok Oncorhynchus mykiss (hal) LL50, 96h vizes kivonat 18-25 CONCAWE (1996c)

Brachydanio rerio (hal) LL50, 96h vizes kivonat 7,3 DSM KUNSTOFFEN BV 
(1989a)

Pimephales promelas (hal) LL50, 96h diszperziós 45 HEDTKE és PUGLISI 
(1982)

Daphnia magna (a.r. rák) EL50, 48h vizes kivonat 1,4-21 CONCAWE (1996c)

Selenastrum capricornutum
 (alga)

IrL50, 72h vizes kivonat 3,7-8,3 CONCAWE (1996c)

Gázolajok Oncorhynchus mykiss (hal) LL50, 96h vizes kivonat 21-230 SHELL RESEARCH Ltd. 
(1996)

Cyprinodon variegatus,  
Menidia beryllina,  
Fundulis similis (hal)

LL50, 96h diszperziós 33-125 ANDERSON et al. (1974)

Mysidopsis almyra (m.r. 
rák)

TLm, 48h diszperziós 1,6 ANDERSON et al. (1974)

Daphnia magna (a.r. rák) EL50, 48h vizes kivonat 6,2-210 SHELL RESEARCH Ltd. 
(1996),
FRAUNHOFER (2000)

Selenastrum capricornutum
 (alga)

IrL50, 72h vizes kivonat >10-78 SHELL RESEARCH Ltd. 
(1996)

A dízel- vagy gázolajok akut ökotoxicitási értékei hajszálnyival kedvezőbbnek tűnnek az előző 
termékek értékeinél (2-3. táblázat). Hasonlóan a többi üzemanyag vizsgálataihoz, a gerinctelenek 
és  az  algák  érzékenysége  nagyobb,  mint  a  halaké.  A gázolajok  esetében  a  kétféle  módszerrel 
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végzett vizsgálatok eredményei között nincs számottevő különbség, miután e termékek illékony 
komponenseinek  aránya  lényegesen  kisebb  a  motorbenzinekéinél.  Az  ásványolajból  előállított 
üzemanyagok  mért  és  összetételük  alapján  meghatározott  ökotoxicitási  értékei  között  nem 
mutatkozik nagy eltérés. Az empirikus értékek valamivel kisebbek, miután az elméleti úton becsült 
ökotoxicitásnál csak a szénhidrogénekkel számolnak, figyelmen kívül hagyva a kisebb hányadot 
képviselő poláros komponenseket (CONCAWE 2001).

A fűtőolajokból készített vizes kivonatok leginkább az algákra ökotoxikusak (IrL50, 72h 30-300 
mg/l), Daphnia- és hal tesztszervezetekre mérsékeltebb a mérgező hatásuk, bár az erre vonatkozó 
adatok  szórása  nagy  (EL50,  48h  220->1000  mg/l,  ill.  LL50,  96h  48->1000mg/l)  (DSM 
KUNSTSTOFFEN  BV  1989b,  SHELL  RESEARCH  1997a-b).  A  nagy  olajipari  vállalatok 
laboratóriumaiban  végzett  vizsgálatok  (BP  1994a-g,  1995b-d,  SHELL  RESEARCH  1994b, 
TOTAL  1997)  eredményei  alapján  az  oldószeres  extrakció  termékeinek  akut  ökotoxicitása  a 
vizsgálatokban  legelterjedtebben  használt  vízi  tesztszervezetekre  csak  1000  mg/l-nél  nagyobb 
terhelésnél valószínűsíthető.

2-4. táblázat. Kenőanyagok alapolajainak és a fáradt olajok vízi környezetben mért akut és krónikus 
ökotoxicitása

Tesztszervezet Vizsgálati 
végpont

Minta-
előkészítés

Eredmény
(mg·l-1)

Referencia

Alapolajok Lepomis macrochirus (hal) LL50, 96h diszperziós >10 000 MOBIL (1991)

Oncorhynchus mykiss (hal) LL50, 96h diszperziós >1 000 BARBIERI et al.  (1993)
BP (1991)

Brachydanio rerio (hal) LL50, 96h diszperziós >1 000 LAKICS et al. (1999)

Scenedesmus subspicatus
 (alga)

IrL50, 96h vizes kivonat >1 000 SHELL RESEARCH Ltd. 
(1994a)

Selenastrum capricornutum
 (alga)

IrL50, 96h diszperziós 1 960-4 700 LAKICS et al. (1999)

Pimephales promelas (hal) Reprodukció, 
letalitás

diszperziós 1 000-5 000 BARBIERI et al.  (1993)

Daphnia magna (a.r. rák) Reprodukció, 
letalitás

vizes kivonat 1-1 000 BARBIERI et al.  (1993)
BP (1995a)

Azotobacter agile  
(baktérium)

EL50, 48h diszperziós >4 000 LAKICS et al. (1999)

Fáradt olajok Jordanella floridae (hal) LL50, 96h átfolyásos, 
diszperzióval

74 HEDTKE és PUGLISI 
(1982)

Artemia salina (a.r. rák) EL50, 48h vizes kivonat >22 500 MACLEAN és DOE 
(1989)

Thamnocephalus platyurus
(a.r. rák)

EL50, 48h vizes kivonat >20 000 LAKICS et al. (1999)

Tetrahymena thermophila 
(egysejtű)

EL50, 96h vizes kivonat >10 000 LAKICS et al. (1999)

Selenastrum capricornutum
 (alga)

IrL50, 96h vizes kivonat 1 500-30 000 LAKICS et al. (1999)

Brachydanio rerio (hal) LL50, 96h vízen úszó 
olajos fázis

1,3-79,6 AGIP PETROLI (1994a)

Daphnia magna (a.r. rák) EL50, 48h oldószeres ki-
vonat  vízben

2,3-2,5 AGIP PETROLI (1994b)

A kenőanyagok bázisolajai csekély ökotoxicitással rendelkeznek. Komolyabb mérgező hatást 
csak gerincteleneken (Daphnia magna) végzett krónikus vizsgálatokkal mutattak ki (2-4. táblázat). 
Az alapolajokat alkotó szénhidrogének – C15-C50 nyílt láncú és gyűrűs alkánok, valamint C14-nél 
nagyobb  alkil-benzolok  –  erősen  korlátozott  vízoldhatóságuk  miatt  nem  okoznak  toxicitást 
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(ADEMA  1986).  A  potenciális  ökotoxikus  hatással  rendelkező  aromás  frakció  a  kétfázisú 
rendszerben az olajfázisban marad, jelentősen lecsökkentve ezzel a mérgezőképességet (ADEMA 
1991).  Friss  motorolajok  ökotoxicitását  az  adalékkomponensek  termékekre  jellemző 
mennyiségben az alapolajba keverve vizsgálták LAKICS és munkatársai (1999). A baktériumokat, 
csillós  egysejtűeket,  algákat  és  alacsonyabbrendű  rákokat  használó  gyorstesztek  nem mutattak 
ökotoxikus hatást. A fáradt olajok ökotoxicitása már lényegesen nagyobb lehet, mert a késztermék 
adalék  vegyületeit,  vizet  tartalmaznak,  és  a  használat  során  toxikus  fémekkel,  üzemanyaggal 
szennyeződnek el (LAKICS et al. 1998, CONCAWE 2001).

A kenőanyagok  speciális  tulajdonságait  meghatározó  adalékok  közül  némelyik  kifejezetten 
biocid  hatású  vegyület.  Ez  utóbbi  komponensek  többnyire  elég  jól  oldódnak  vízben,  így 
mérgezőek a vízi  élőlényekre.  A késztermékek ökotoxicitását  tehát  nagyrészt  az adalékcsomag 
összetétele határozza meg, azoknak a vegyületeknek a kémiai, biológiai tulajdonságai, melyek a 
vizes  kivonatkészítés  során  beoldódnak  a  tesztközegbe.  A  vizes  emulzióban  használt 
fémmegmunkálási  hűtő-kenőfolyadékok  valamennyi  komponense  vizsgálható  a  termékek  vizes 
kivonataiból. Az ökotoxicitás mértékét főként a termék mikrobiológiai kitettségének csökkentése 
céljából adagolt biocid- és biosztatikum tulajdonságú komponensek koncentrációja határozza meg. 
KERESZTÉNYI  és  DOBOLYI  (1999a)  szerint  két  Magyarországon  forgalmazott  hűtő-
kenőfolyadék közül a biocidtartalmú termék ökotoxicitási értékei 150-300 mg/l közé estek, míg a 
csak  biosztatikumot  tartalmazó  kenőanyag  ökotoxicitása  1000  mg/l  feletti  koncentrációban 
jelentkezett.

2.2.2.2 A termék-előállítás szennyvizeinek ökotoxikus hatásai

Az olajfinomítás szennyvizeinek ökotoxicitását több szennyező komponens alakítja ki, melyek 
közül a legfontosabb a többféle egyedi szerves komponens mennyiségét összesítő összes szerves 
széntartalom (TOC), illetve a szerves vegyületek oxidáláshoz szükséges O2 mennyiségét kifejező 
kémiai  oxigénigény (KOI). A mérgezőképességhez a toxikus nehézfémek, elsősorban a kőolaj-
feldolgozásra jellemző Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb és V, koncentrációtól függő mértékben járulnak 
hozzá (MIRENDA és HALL 1992, KERESZTÉNYI 2001).  A szennyvizek szervesanyagainak 
eltávolításával  az  ökotoxikus  hatás  jelentős  csökkenése  érhető  el  (WONG  et  al.  1992).  Az 
olajtartalom fizikai elválasztása gyakran már önmagában elegendő a toxicitást kifejező mutatók 
számottevő javulásához. Az eredeti olajtartalomnak akár a 99 % is eltávolítható biológiai kezelés 
nélkül,  mellyel  a  szénhidrogénekre  érzékeny  mikroszervezetekre  gyakorolt  ökotoxikus  hatás 
kevesebb mint századrészére csökkenthető (ZALOUM et al. 1994). Az ökotoxicitás minimálisra 
csökkentéséhez  azonban  az  oldott  szerves  vegyületeket  kielégítő  hatásfokkal  (>90%)  lebontó 
mikrobiológiai  oxidáció  a  leginkább  költséghatékony  folyamat  (ADHAM  et  al.  2001, 
KERESZTÉNYI  2003).  Az  eleveniszap  mikrobaközössége  a  bontási  spektrumának  megfelelő 
szennyvizek  szervesanyagainak  hasznosításával  a  toxicitást  a  KOI  eltávolítás  mértékével 
megegyező vagy annál jobb hatásfokkal képes csökkenteni.  Sokkszerű terhelés esetén és olyan 
szennyvizek kezelése során, melyekhez nem adaptálódhatott  az eleveniszap,  a bontatlan,  illetve 
részben  bonthatatlan  szerves  vegyületek  mennyiségének  növekedése  miatt  a  tisztított  víz 
toxicitásában  mérhető  csökkenés  mértéke  elmarad  a  KOI  eltávolítás  mértékétől.  A szennyező 
komponensek mérgező hatásai, hasonlóan a szénhidrogének keverékéből és adalékvegyületekből 
álló  olajipari  termékeknél  megfigyelt  jelenséghez,  a  szennyvíz  toxicitását  additív  módon  vagy 
szinergizmussal, esetleg antagonizmus útján alakítják ki. 

A  finomítók  szennyvizeiben  a  fő,  károsító  élettani  hatású  összetevők,  a  szénhidrogének, 
fenolszármazékok,  szulfidok  és  merkaptánok,  cianidok  és  egyes  nehézfémek  részarányuktól 
függően  alakítják  ki  a  toxicitás  jellegét.  A  szénhidrogéneket  nem  hasznosító  organotróf 
baktériumok  glükózfelvétele  és  hasznosítása  10  mg/l  oldott  olajat  tartalmazó  vizekben  már 
jelentősen lecsökken (PATRICK és WHIPPLE 1977). A kemolitotróf baktériumok növekedését – 
ellentétben  a  szerves  anyagok  általánosan  vett  toxicitásának  tévhitével  –  nem  annyira  a 
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szennyvizek szénhidrogéntartalma, hanem a biológiai  tisztítás során képződő szerves savak (pl. 
glutarát, piruvát) és lipopoliszacharidok gátolhatják, már 1-10 mg/l-nyi koncentrációban. (SZABÓ 
1992).  A kibocsátott  szennyvizzel  folyamatosan  érkező  olaj  már  kis  koncentrációban  is  képes 
megváltoztatni  az  algaközösség  összetételét.  A  kovamoszatok  és  főként  a  kékzöld  moszatok 
aránya megnő a zöldmoszatok rovására, ahogy a víz heterotróf  jellege erősödik és az elsődleges 
produkció csökken (ANTIĆ et al. 2006). A zavaró hatással szembeni rezisztenciára utal viszont az, 
hogy a szénhidrogénekben feldúsult üledék nem gátolja az új telepek képződését. A víztest biogén 
levegőzöttsége  azonban  mindenféleképpen  gyérül.  Már  5-10  mg/l  oldott  szénhidrogén  akut 
expozíciója  is  elegendő  a  fotoszintézis  intenzitásának  csökkenéséhez.  A  Vaucheria genus 
egyedeinél e gátláshoz már 1,3 mg/l elegendő.  (PATRICK és WHIPPLE 1977). Az olaj biológiai 
oxidációja során képződő vízoldható bomlástermékek a kevésbé érzékeny algákra is toxikusak. 
WINTERS és munkatársai  (1977) vizsgálataiban a többgyűrűs aromások oxidált  származékai  a 
kovamoszatokat és a kékzöld algákat 5 mg/l, a zöldalgákhoz tartozó, érzékeny Chlorella fajokat 
viszont  már  0,25  mg/l  koncentrációban  gátolták.  A gátló  hatás  nappal  erősebben  jelentkezett. 
Néhány planktonikus (lebegő életmódot folytató) zöldalga faj növekedését serkenti a tisztultabb 
szennyvizek kisebb olajtartalma.  Egy finomító tisztított  szennyvizének utótisztítására kialakított 
tározóban  Scenedesmus és  Ankistrodesmus fajok  sejtszámának  gyors  megtöbbszöröződését 
figyelték meg KAUSS és munkatársai (1973), 1-5 mg/l szénhidrogén koncentráció mellett.

A  gerinctelenek  reakciója  is  többféle  lehet.  Egészen  kis  mennyiségű,  0,1-0,5  mg/l  olaj  a 
Daphnia  magna 24  órás  egyedeinek  immobilizációját  okozhatja,  mert  a  mikrocseppecskék 
hatására az egyedek a vízfelszín felé úsznak, ahol a felszíni olajfilmbe ragadhatnak. Ez a jelenség 
laboratóriumi  környezetben  megakadályozható  a  felszíni  zóna  elsötétítésével,  miáltal  a 
tesztszervezetek igyekeznek az alsó,  világosabb térrészben maradni.  Valódi mérgezés  az oldott 
szénhidrogén  frakciók  szervezetbe  jutásával  alakulhat  ki,  ehhez  azonban  5-10  mg/l  oldott 
olajtartalom szükséges. BUIKEMA és munkatársai (1975) felmérésében 48 órá alatt a  D. magna 
populáció  felének  pusztulását  okozó  hígítás  mértéke  (toxicitási  egység  –  TU)  –  a  finomítók 
szennyvizeinek  olajtartalmától  függően –  1–100< között  alakult,  de  előfordult  egyáltalán  nem 
gátló szennyvíz is. Krónikus hatásként a reprodukció visszaesik, és a szűznemzést felválthatja a 
hímek és a tartós petéket termelő nőstények megjelenése. Árvaszúnyogok (Chironomidae) egyes 
nemzetségei az olajjal szennyezett vizeket kerülik, míg vannak olyan fajok, melyek tápnövényük, 
az algák növekedésére gyakorolt hatásuk miatt a kisebb olajtartalmú vizeket előnyben részesítik 
(ROSENBERG  és  WIENS  1976).  A  vízinövényekkel  sűrűn  benőtt  tavakban  élő  Physa 
heterostropha (balogcsiga) petéinek 100 % pusztulása 4 mg/l oldott szénhidrogén hatására 72 h 
alatt bekövetkezett, a fiatal csigák három napos LC50 értéke 5-15 mg/l között volt. (BUIKEMA et 
al. 1975).

A  halaknál  az  oldott  szénhidrogének  hatására  a  fokozott  nyálkatermelés,  az  idegrendszeri 
zavarok és fulladás tünetei jelentkeznek. A tüneteket kiváltó koncentrációk fajonként és a fejlődési 
stádiumok  szerint  jelentősen  változhatnak.  Az anyagcsere  folyamatok  károsodása  elsősorban a 
szénhidrát metabolizmus zavarában figyelhető meg. A májszövetet ért károsodás a glikogén szint 
csökkenését okozza, 15 mg/l olaj szubakut hatása a glikogén lebontás zavarában mutatkozik meg 
(MAZMANIDI és KOVALEVA 1975). Az ivadékok érzékenysége általában sokkal nagyobb mint 
a kifejlett egyedeké vagy a növendék halaké. Szivárványos pisztráng 6-8 cm-es ivadékainak 50 %-
os pusztulása már egészen kicsi, 0,46 mg/l szénhidrogén koncentrációnál 4 nap alatt bekövetkezett, 
míg  a  közel  20 cm-es  fiatal  egyedek  felének pusztulását  18 nap alatt  1,74 mg/l  szénhidrogén 
okozta.  A  pisztrángok  károsodásának  első  jele  a  már  40  µg/l  olajtartalomnál  jelentkező  bőr 
elnyálkásodás. További toxikus tünetek a pikkelyek elvesztése, a bőr és az uszonyok fekélyesedése 
voltak.  Az egyedeknek közel felénél a melluszony alapjának bőrirritációja volt  észlelhető.  Egy 
hetes  expozíciót  követően  a  kopoltyúk  elszíntelenedtek,  majd  vékony  szálakra  estek  szét.  A 
hasonlóképpen színtelenné  vált  máj  lágy,  nyomásra  könnyen szétesővé vált  (RUDOLPH et  al. 
2001).  A  vízben  jobban  oldódó  szénhidrogének  nagyrészt  monoaromások,  rövidebb 
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oldalláncokkal,  melyek  a  membránok  lipidjeinek  oldásával  az  olajszennyezésre  érzékenyebbé 
teszik a szervezeteket. A letális hatás kiváltó koncentráció érték elsősorban az expozíciós időtől és 
a halfajok érzékenységétől függ. Aromás vegyületek LC50 értékei egy adott fajnál a hatás hossza 
szerint igen tág határok között változhatnak (2-5. táblázat), benzol esetében az 50 % mortalitást 
eredményező expozíciós időszak hossza a koncentráció megkétszereződésével akár 99 %-kal is 
csökkenhet (2-3. ábra). A szénhidrogének szubletális koncentrációjának hosszútávú hatása szintén 
ártalmas vagy ártalmasabb lehet, mint az alkalmanként jelentkező,  de sokkal nagyobb terheléssel 
járó, letalitást okozó expozíciók. Ezt különösen a rendszerint kisebb olajtartalmú, ám folyamatosan 
érkező olajipari szennyvizek kibocsátásánál kell figyelembe venni.

2-5.  táblázat.  Aromás  szénhidrogének  toxicitása  aranyhalakra 
(Carassius  auratus), expozíciós  időkre  vonatkozó  LC50 értékek 
alapján (BRENNIMAN et al. 1976)

24 h 48 h 96 h

toluol, mg/l 41,6 27,6 22,8

xilol, mg/l 30,6 25,1 16,9

1,3,5 trimetil-benzol, mg/l 20,6 16,2 12,5

2-3. ábra Benzol toxicitása csíkos sügér (Morone saxatilis) fiatal 
egyedeire (MEYERHOFF 1975)

A fenoltartalom különösen a kibocsátott szennyvíz akut toxicitásában lényeges tényező. Erős 
fenolterhelés (>100 mg/l)  nem megfelelő szennyvízkezelést  követő kibocsátások során érheti  a 
befogadóban  élő  különböző  érzékenységű  szervezeteket.  Az  algák  közül  számos  nemzetség 
(Chlorella, Scenedesmus, Ulothrix) képes elviselni a nagy fenol koncentrációt, míg a Selenastrum 
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capricornutum egyedszámának növekedését 30-40 mg/l fenol már teljesen gátolja (REYNOLDS et 
al. 1973, MOL DS TPF 2004). A fenol vegyületek bomlástermékei közül a katechin és a hidroxi-
fenil-propilénnsav származékok 10-100 mg/l koncentrációban hasonló toxikus hatásúak voltak az 
Ankistrodesmus  braunii zöldalgára.  Az  algatenyészetek  fotoszintetikus  aktivitása  az  egy  órás 
expozíciót követően az egyedsűrűségtől függetlenül 60 %-kal csökkent. Négynapos vizsgálatban a 
sejtszám növekedésének gátlása 100 mg/l feletti koncentrációban 90-100 %-os volt, a sejtek színe 
elhalványult,  méretük  lecsökkent  és  rendellenes  formájú  egyedek  aránya  megnőtt 
(DELLAGRECA et al. 2001).

  A gerinctelen fajok érzékenysége törzsenként, illetve osztályonként akár két nagyságrendet is 
ingadozhat. Az egysejtűek, puhatestűek és rákok számos faja képes elviselni több száz mg/l fenolt. 
A  Daphnia genusz egyedeit viszont már 10 mg/l alatti fenol koncentráció is elpusztítja (EIFAC 
1972, MOL K+F 2000). Halaknál a mérgezés tünetei a fokozott nyálkatermelés, ingerlékenység, a 
szín megváltozása, egyensúlyvesztés és bénultság. Pusztulásukat az idegrendszer gyors és súlyos 
károsodása idézi  elő. Krónikus és szubletális  hatásként gyulladások, a hámszövet elhalása és a 
vörösvértestek károsodása figyelhető meg. Az LC50 48-96h értékek különböző halfajokra általában 
5-30 mg/l tartományban vannak. A letális hatást a magas hőmérséklet és sótartalom, illetve a kis 
oxigén koncentráció fokozza. A Salmonidae család egyedeinek érzékenysége általában nagyobb a 
Cyprinidae fajokénál,  a  krónikus  hatást  nem  okozó  fenoltartalom  előbbiek  számára  <1  mg/l, 
utóbbiak 2 mg/l-ot is képesek elviselni (EIFAC 1972, SAHA et al. 1999).

A szulfidok és merkaptánok akut, 50 %-os letalitást okozó koncentrációja édesvízi rákokra és 
rovarlárvákra igen változó, 0,02-1,1 mg/l. A krónikus toxicitáshoz viszont ezeknek az értékeknek 
már 8-12 %-a is elégséges (OSEID és SMITH 1974). Hasonlóan érzékenynek (LC50 96h: 0,02-0,04 
mg H2S/l) bizonyultak a  Pimephales promelas és a  Lepomis macrochirus halfajok egyedei is. A 
szulfidvegyületek a légzésben fontos szerepet játszó enzimeket blokkolják (CONCAWE 1979).

A  nehézfémek  toxicitása  a  víz  keménységének  növekedésével  csökken.  MCCARTHY  és 
munkatársai (1978)  C. auratus egyedeivel a kadmium toxicitását vizsgálva, az oldott sótartalom 
növekedésével az LC50 96h érték jelentős növekedését tapasztalták. Lágy vízben a halak 50 %-os 
pusztulását már 2,1 mg/l Cd is kiváltotta, míg nagyobb vízkeménységnél, ahol a fémsók kevesebb 
mint 10 %-a maradt oldatban, az LC50 érték 46,8 mg/l-re emelkedett. A pontyfélék a lazacféléknél 
általában ellenállóbbnak bizonyulnak. Az akut és krónikus toxicitási értékek között több mint 100-
szoros  különbség  is  adódhat,  a  szivárványos  pisztráng állományát  hosszabb időszak  alatt  sem 
károsító  kadmium koncentráció  0,1-0,6 μg/l,  a víz  keménységétől  függően.  A  Daphnia magna 
egyedeinek  akut  mérgeződése  65-620 μg/l  Cd tartalomnál  jelentkezik,  a  krónikus  toxicitáshoz 
azonban már 5 μg/l is elégséges. A zöldalgák növekedését 50-500 μg/l kadmium gátolja, szintén a 
víz  keménységétől  függően  (EIFAC  1977).  A  higanysók  toxicitási  adatai  már  nagyobb 
változatosságot mutatnak. A higany szivárványos pisztrángra letális koncentrációja számos, azonos 
expozíciós  idejű  vizsgálat  alapján  0,01-1  mg/l  tartományban  található.  Más  halfajok,  főként 
pontyfélék, kevésbé érzékenyek, de ők sem képesek 2 mg Hg2+/l nél nagyobb terhelést elviselni. 
Sok  halfaj  pusztulását  az  1  μg/l  alatti  koncentráció  is  okozhatja  (CONCAWE  1979).  A 
gerinctelenek közül a  Daphnia nemzetség az egyik legérzékenyebb csoport, míg a rovar lárvák 
viszonylag jobban tolerálják a higanyt. Ennek megfelelően az 50 %-os pusztulást kiváltó toxicitási 
értékek között  akár  5000-szeres különbség is  adódhat  (0,4 μg/l,  ill.  2 mg/l).  A higany a többi 
toxikus  nehézfémhez  hasonlóan  a  baktériumok  és  algák  károsítását  a  lebontó  folyamataikban 
résztvevő enzimek nem-kompetitív gátlásával – vagyis nem a szubsztrát megkötésének gátlásával, 
hanem az enzimen kötött molekula átalakítását akadályozva – okozza. E szervezetek telepei 2 mg/l 
feletti koncentrációnál gyakran visszafordíthatatlanul károsodnak (CONCAWE 1979). A kadmium 
és higany toxikusságához hasonló mérgezőképességgel rendelkeznek az ezüst, a réz, a króm és az 
ólom  oldott  vegyületei,  utóbbiak  kibocsátott  szennyvizekben  mérhető  koncentrációja  a 
motorbenzinek  szerves  ólomvegyületekkel  történő  adalékolásának  megszűnésével  jelentősen 
lecsökkent.
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A  szervetlen  szennyezőanyagok  közül  az  ammónia  már  viszonylag  kis  mennyiségben  is 
kiválthat halpusztulást.  A károsító hatás elsősorban a hasoldali hámszövet kisebesedésével és a 
vörösvértestek  hemolízisével  jelentkezik.  A  kevés  oldott  O2 koncentráció  növeli  az  NH3 

toxicitását. Az EIFAC (1970) tanulmánya szerint halfajtól függően a letális koncentráció 0,2 - 2 
mg/l között változik, tehát az édes vízi halakra vonatkozó határértéket célszerű e tartomány alatt 
megállapítani.

Az  alacsonyabb  szerveződési  szintű  állatok  közül  a  laposférgek  érzékenysége  említhető.  Az 
örvényférgek több taxonjára (Planaria sp.,  Dendrocoelum sp.) már 0,1-0,2 mg/l ammónia letális 
hatású lehet. A rovarlárvák általában ennél nagyságrendekkel nagyobb terhelést (10-20 mg/l) is 
képesek elviselni (CONCAWE 1979).

Az említett fő szennyező komponensek mellett további mérgező anyagok (cianidok, szerves 
halogénvegyületek) is hozzájárulhatnak a finomítók kibocsátott szennyvizeinek toxicitásához. A 
toxikus  hatású vegyületek  nagy száma miatt  a  vízi  szervezetek  károsodása vagy pusztulása az 
előzőekben  ismertetett  ökotoxikológiai  adatoknál  lényegesen  kisebb  koncentrációknál  is 
bekövetkezhet.  Másfelől,  egyféle  szennyezőanyag  nagy  koncentrációja  önmagában 
meghatározhatja  a  szennyvíz  toxicitását,  függetlenül  más  szennyezők  jelenlététől.  A  kémiai 
összetétel  ismeretében célszerű ezért magának a szennyvíznek,  illetve a befogadó víztestnek az 
ökotoxikológiai állapotát felmérni (ECETOC 2004). A kibocsátott szennyvizek ökotoxicitása az 
elérhető  legjobb  kezelési  technológiák  alkalmazása  mellett  is  általában  kimutatható.  A 
határértékeknek  megfelelő  víz  kémiai  minőségével  szemben  az  ökológiai  minőség  többnyire 
elmarad az előírt, illetve – a legtöbb országban, hazánkban is – a kívánatos minőségtől. Az európai 
finomítók  közül  kilenc,  többségében  édesvíz  mellé  telepített  gyár  kibocsátott  szennyvizeinek 
ökotoxikológiai vizsgálatában (LEONARDS  és POSTMA 2006) mindössze egy édesvízi és egy 
tengeri  kibocsátás  esetén  nem  jelentkezett  ökotoxikus  hatás  a  tesztorganizmusok  (baktérium, 
zöldalga  és  rák)  állományában.  Az  Aliiibrio  fischeri fénykibocsátásának  mérésével  a  legtöbb 
szennyvíz toxicitása még 10 térfogat % alatti koncentrációban is kimutatható volt. A  D. magna 
egyedeivel  végzett  kísérletek  során  az  akut  toxikus  hatás  már  csak  30  tf  % feletti  szennyvíz-
hányadnál lépett  fel,  azonban a krónikus hatást  vizsgáló reprodukciós tesztekben két édesvízbe 
bocsátott  szennyvízből már 10 tf % is elégséges volt a gátló hatáshoz. Az algák szaporodást a 
legnagyobb TOC tartalmú szennyvíz már 5 tf %-ban gátolta, a többi szennyvíz azonban 25-50 tf 
%-ban  sem volt  még  gátló  hatású.  A legnagyobb  toxicitással  –  valamennyi  teszt  eredményeit 
figyelembe véve – a két legnagyobb oldott szerves széntartalmú (DOC) szennyvíz rendelkezett 
(23, ill. 222 mg/l), a többi mérsékelten vagy egyáltalán nem ökotoxikus szennyvíz DOC-je 8-13 
mg/l  között  alakult.  A minták  közül  kiválasztott  három szennyvíz  lebonthatósági  vizsgálatából 
azonban  a  szervesanyag  tartalom  és  az  ökotoxicitás  között  mutatkozó  pozitív  korrelációnak 
ellentmondó eredmények is születtek. Az erősen szennyezett szennyvíz ökotoxicitása a degradáció 
első  4  óráját  követően  csökkeni  kezdett,  míg  azonos  időszak  elteltével  a  másik  két  minta 
ökotoxicitása a baktériumokra és algákra, továbbá a tengeri szennyvíznél használ osztriga lárvákra, 
jelentősen nőtt. Utóbbi minták algákkal meghatározott ökotoxicitása 14, illetve 28 napot követően 
még mindig meghaladta az eredeti értékeket, különösen az osztrigákat károsító hatás erősödött fel, 
3-10-szeresére. A két szennyvízminta a biodegradációs vizsgálat végén az eredeti DOC-tartalom 
75, illetve 93 %-val rendelkezett.  A jelenség feltételezett okát a kutatók a lebontáshoz használt 
oltókultúrának, illetve tesztközegnek a degradáció során változó tulajdonságaiban jelölték meg. 

A  lebontási  folyamat  során  fellépő  hasonló  jelenségről,  az  ökotoxicitás  csökkenésének 
elmaradásáról, illetve növekedéséről beszámoló szerzők (KERESZTÉNYI  és DOBOLYI 1999b, 
WHALE  és BATTERSBY 2005, LEONARDS  és POSTMA 2006)  szerint  ez leginkább a nem 
teljesen végbemenő biodegradációs folyamatokra jellemző, melyeknél a lebontás még nem érte el 
a maximális  szintet.  Ebben az esetben a fermentált  elegyben nagyobb koncentrációban vannak 
jelen  a   részben  lebontott,  vízoldékonyabb,  ezáltal  könnyebben  felvehető  intermedier 
anyagcseretermékek, melyek toxicitása nagyobb lehet mint a bontatlan vegyületeké. Másfelől, a 
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degradáció  első  szakaszában  a  lebontó  mikrobák  általában  a  nem  toxikus  komponensek 
eltávolítását részesítik előnyben.

A  szennyezettséget  kifejező  kémiai  jellemzők  és  az  ökotoxicitás  között  megfigyelhető 
összefüggések  feltárását  célzó  vizsgálatok  (ARULDOS  és VIRARAGHAVAN  1998, 
KERESZTÉNYI 2001,  WHALE  és BATTERSBY  2005) elsősorban  a  szennyező  anyagok 
összességét kifejező csoportparamétereket (pl. KOI, TOC, BOI5) jelölik meg, mint a szennyvizek 
mérgező  hatását  előrejelző  mutatókat.  MAYNARD (1989)  szerint  a  kibocsátott  szennyvizek 
biológiai  minőségét  ún.  kísérő  jellemzőkkel,  az  olaj-,  lebegőanyag-,  ammónia-  nitrát-  és 
fenoltartalom  ismeretében  is  meg  lehet  állapítani.  Az  előrejelzések  alkalmazását  gyakran  a 
tesztszervezetek eltérő érzékenysége korlátozza. A különböző szennyező komponensek toxicitása 
vízi  szervezetenként  változhat.  GELLERT (2000) többféle  vegyipari  szennyvíz ökotoxikológiai 
vizsgálataiban a detergensekre inkább a zöldalgák, a fenolokra, a Vibrio fischeri tenyészetei, míg a 
gyógyszergyári szennyvízre a D. magna egyedei voltak a legérzékenyebbek. Ezek a szennyvizek 
összetételükben egymástól oly mértékben különböztek, hogy általános érzékenységi rangsor nem 
volt felállítható. Következésképpen, a kémiai szennyezettség mutatói és az ökotoxicitási adatok 
közötti összefüggést vizsgálva csak az adszorbeálható szerves halogénvegyületek (AOX) esetében 
állapíthatott  meg közepes  korrelációt.  A kémiai  összetétel  varianciájának  csökkenésével  –  egy 
forrásból  származó,  több  időpontban  vizsgált  szennyvizek  esetében  –  a  korreláció  már  olyan 
mértékű lehet,  hogy annak alapján az ökotoxicitás a használt tesztszervezetekre már becsülhető 
(ARULDOS ÉS VIRARAGHAVAN 1998, KERESZTÉNYI 2001). Említett szerzők munkáiban a 
finomítók biológiai  tisztítást követően kibocsátott szennyvizének KOI- és oldott anyag tartalma 
alapvetően  meghatározta  az  ökotoxicitás  mértékét.  A  kezeletlen  technológiai  szennyvíz 
mérgezőképessége  az  előbbi  jellemzők  mellett  az  olaj  és  az  ammónia  koncentrációval  is 
korrelációt mutatott.

2.2.3 Bioakkumuláció

2.2.3.1 A termékek összetevőinek biológiai koncentrálódása

A  szénhidrogénekből  készült  termékek  bioakkumulációja,  vagyis  felhalmozódása  az  élő 
szervezetek – elsősorban a vizekben élő állatok – különféle szöveteiben, súlyosan károsító, éppen 
ezért  már  több  évtizede  vizsgált  jelenség  (NEFF  et  al  1976,  VEITH  et  al.  1979,  KLEIN  és 
JENKINS 1983, OGATA et al. 1984, NEFF 1990, MITI 1992, PARKERTON et al. 2001, TOLLS 
és  VAN DIJK 2002).   A  bioakkumulálódó  szénhidrogének  nem vesznek  részt  az  anyagcsere 
folyamatokban,  a légzés  során nem égnek el,  nem alakulnak át  a szervezet  építőanyagaivá,  és 
kiválasztásuk is  nehezen megy végbe.  Felhalmozódásuk főként  a lipofil  szervek szöveteiben – 
máj-  zsírszövet,  gonádtelepek -  történik (SZABÓ 1996).  A leggyakrabban vizsgált  szervezetek 
azok a tengeri halak, rákok és kagylók, melyek emberi fogyasztásra is alkalmasak. Általában a 
termékeket  jellemző  szénhidrogén  vegyületek  koncentrációját  mérik  a  halak  máj-,  agy-  és 
izomszöveteiben  epehólyagjában,  kopoltyújában,  a  rákok  emésztőmirigyeiben,  páncéljában, 
potrohában,  valamint  a  kagylók  izomszöveteiben  (NEFF  et  al.  1976,  HERAS  et  al.  1992, 
HELLOU et al.  1994, FUKUYAMA et al.  2000). A felhalmozódást biokoncentrációs faktorral 
(BCF) fejezik ki, mely a vizsgált anyagnak az állati szövetekben és a vízben mért koncentrációinak 
arányát mutatja.

A  BCF-re  vonatkozó  vizsgálatok  hiányában  elméleti  módszer  is  alkalmazható.  A 
bioakkumuláció a szerves vegyületek lipofilitásától függ, ami viszont jól jellemezhető a n-oktanol/
víz  megoszlási  hányadossal  (LYMAN  1982b,  VERHAAR  et  al.  1992).  Miután  a  Kow egyedi 
vegyületekre értelmezhető, az olajtermékek bioakkumulációs potenciálját az összetevők kalkulált 
megoszlási  hányadosaiból  határozzák meg.  VEITH és munkatársai  (1979) számos alapvegyület 
halakban  mért  BCF  értékeiből  és  kémiai  szerkezetükből  levezetett  Kow értékeiből  lineáris 
regresszióval  (2-4.  ábra) a  BCF becslését  adták  meg.  Az  egyenletből  számított  BCF értékek 
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azonban log Kow 5 fölött már rendre meghaladták a mért BCF értékeket. Különösen a többgyűrűs 
aromás vegyületekre volt jellemző a felülbecslés. Valószínű, hogy a biotranszformáció okozza az 
eltérést,  mellyel  a szervezet  próbál  méregtelenítéssel  megszabadulni  a xenobiotikumoktól.  Egy 
vegyülettípuson belül a láncelágazás és az alkil-szubsztituáltság növeli a bioakkumulációt, mert az 
ilyen  molekulák  általában nehezen transzformálhatók  biológiai  úton.  A halaknál  megfigyelhető 
méregtelenítéshez  hasonló,  ha  nem  is  olyan  mértékű  szénhidrogén  metabolizmussal 
alacsonyabbrendű  szervezetek  (puhatestűek)  is  rendelkeznek  (NEFF  1990).  A 
biotranszformálhatóság  mellett  a  korlátozott  biológiai  felvehetőség  is  csökkentheti  a  nagy Kow 

értékű  szénhidrogének  felhalmozódását  (CONCAWE  2001).  Az  erősen  hidrofób  vegyületek 
minimális,  a  vízi  szervezetek  számára  felvehető  mennyiségét  a  komplexképződés  a  kolloidális 
szerves szénvegyületekkel is csökkenti (MCCARTHY és JIMENEZ 1985). A magasabb trofikus 
szintű szervezetek biotranszformációs képességének köszönhetően a szénhidrogének táplálkozási 
láncokban  végbemenő  koncentrálódásának  (biomagnifikáció)  kicsi  a  valószínűsége.  A 
biomagnifikáció hiányát laboratóriumi és terepen végzett vizsgálatok is alátámasztják (BROMAN 
et  al.  1990,  PORTE és  ALBAIGÉS 1993,  THOMANN és  KOMLOS 1999,  BURKHARD és 
LUKASEWYCZ 2000, PARKERTON et al. 2001).

2-4. ábra. Különböző típusba tartozó szénhidrogének halakban mért BCF értékei 
és az oktanol/víz megoszlási hányados közötti összefüggés (VEITH et al. 1979)

A  kőolaj  összetevőinek  log  Kow értékei  (2-6)  alapján  a  vizekbe  került  nyersanyag 
szénhidrogénjei bioakkumulálódhatnak (CONCAWE 2001). Elsősorban a kisebb molekulasúlyú 
aromások  akkumulációs  potenciálja  jelentős,  mert  ezek  vízoldhatósága  viszonylag  jó,  ami 
biológiai  felvehetőségüket  is  megkönnyíti.  Az  üzemanyagok  alifás  és  naftén  komponenseinek 
felhalmozódásával  szintén  számolni  kell,  bár  a  metabolikus  folyamatok  a  hatást  jelentősen 
gátolhatják, miáltal a ténylegesen mérhető akkumuláció kisebb az előzetesen becsült értéknél. Az 
elméleti  és a mért  BCF értékek közötti  különbséget KLEIN és JENKINS (1983) is  tapasztalta 
floridai  fogasponty  (Jordanella  floridae) és  szivárványos  pisztráng  (Salmo  gairdneri) felnőtt 
egyedeinek  kerozin  vizes  kivonatával  végzett  négy hónapig  tartó  expozíciót  követő  vizsgálata 
során. A mért BCF értékek 130-159, illetve 61-115 voltak, melyek egy nagyságrenddel elmaradtak 
a  Kow értékek  alapján  várt  BCF  értéktől.  Korábban  STAINKEN  (1977)  hasonló  jelenséget 
figyelhetett meg gázolaj vizes emulziójának tátongó kagyló (Mya arenaria) kifejlett példányaival 
végzett vizsgálataiban (BCF: max 8,5). WERNER és KIMERLE (1982) hasonlóképpen kis értéket 
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(BCF:  25)  kapott  n-dodecil-benzol  (C18H30)  felhalmozódásának  mérésekor.  A  kisebb  mértékű 
bioakkumuláció mindegyik esetben a lebontási folyamatok ellenirányú hatásával magyarázható. A 
nagyobb  szénatomszámú  komponensek  keverékeiből  álló  kenőanyag  alapolajok,  illetve 
fáradtolajok becsült akkumulációs potenciálja a Kow értékek alapján nagyobb az üzemanyagokénál, 
de esetükben is érvényesül a metabolizmus mérséklő hatása (CONCAWE 2001).

Az  olajtermékek  lassan  lebomló  szénhidrogén  komponenseinek  felhalmozódása  az 
üledékekben is számottevő (NEFF 1979). A fitoplanktonhoz és egyéb lebegőanyagokhoz kötődve 
azok  elsüllyedését  okozzák,  csökkentve  ezzel  a  víztest  olajtartalmát  és  megnövelve  azok 
mennyiségét az üledékben (LEE 1985). Ennek különösen a sekélyebb tengereknél, torkolatoknál 
van jelentősége,  ahol az üledékből folyamatosan visszaszennyeződhet a vízréteg (WITT 1995), 
megnövelve ezzel a vízi szervezetekre ható expozíciós időt, és így a bioakkumulációt is (QIAN et 
al.  2001).  A feldúsulás  mértéke  a  kevesebb illékony frakciót  tartalmazó  gázolajok,  fűtőolajok 
kiömlésénél nagyobb, míg a benzineknél ez nem jellemző (NAYAR et al. 2005). 

2.2.3.2 Olajipari szennyvizek szerves vegyületeinek felhalmozódása

A  finomítók  szennyvizeivel  kibocsátott  szervesanyagok  közül  a  nehezen  lebomló 
vegyületek a bioakkumulációhoz elégséges ideig maradhatnak a vizekben. Perzisztenciájuk 
ezáltal a tápláléklánc különböző szintjein lévő szervezetekre toxikus hatást gyakorolhat. Ez 
a  másodlagos  mérgeződés  már  a  vegyületek  szubletális  koncentrációinál  jelentkezik, 
hosszabb  expozíció  során.  Elsősorban  azokat  a  vegyületeket  tekintik  potenciálisan 
felhalmozódóknak,  melyeknek  log  Kow értéke  5  és  8  közé  esik  (ECETOC  1995). 
Akkumulációjuk a felvételt követő metabolizmus sebességétől függ, gyors lebomlás esetén 
minimális a felhalmozódás. Az állati szervezetek lipofil szövetei, mint megosztó fázis és a 
vizes  közeg  közötti  megoszláshoz  e  vegyületek  hosszú,  hetekben  mérhető  tartózkodási 
ideje szükséges (ECETOC 2004). E hosszú expozíciót a nehezen bomló szerves vegyületek 
folyamatos utánpótlását jelentő szennyvízkibocsátás biztosítja. 

A  szénhidrogének  nem  illékony,  vízoldható  frakciójának  már  egészen  kicsi,  10  ug/l 
koncentrációja  14  napos  kitettséget  és  30  napos  tisztulási  időszakot  követően  ezeknek  a 
vegyületeknek  a  megjelenését  okozta  egy  tengeri  rák  (Callinectes  sapidus)  egyedeinek 
kopoltyújában  és  májszövetében  (MELZIAN ÉS  LAKE 1987).  Nagyobb  szénhidrogén 
szennyeződésnél  (1  mg/l)  jelentős  felhalmozódás  volt  megfigyelhető  ezekben  a 
szövetekben.  KHAN  (1998)  egy  olajfinomító  szénhidrogénnel  szennyezett  tengeri 
kikötőjéből  származó  lepényhalakban  az  olaj  felhalmozódását  jelző  lipid  zárványok 
képződését figyelte meg.

Az  olajfinomítókból  érkező  tisztított  szennyvíz  szervesanyagának  bioakkumulációja  a 
vegyületek nagy száma miatt  nehezen meghatározható. A tényleges felhalmozódásra utaló 
bioakkumulációs  potenciál  azonban  e  vegyületek  fizika-kémiai  jellemzői  alapján 
viszonylag egyszerűen megadható (LESLIE et al. 2002).  LEONARDS és POSTMA (2006) 
a  felhalmozó  állati  szöveteket  szimuláló  szilárd  megosztó  fázist  használó  rendszerrel 
határozta  meg  több  finomító  szennyvizében  lévő  lebontatlan  anyagok  bioakkumulációs 
potenciálját.  Vizsgálataikban  a  biodegradáció  során  rendszerint  csökkent  a  szennyvizek 
maradék szervesanyagának felhalmozódási képessége.

2.2.4 Szénhidrogén eredetű szennyező anyagok biológiai lebomlása

A kőolajra,  illetve a termékekre jellemző szénhidrogének mikrobiológiai  lebontásának 
mechanizmusa valószínűleg már a földtörténeti őskorban kialakult. A természetben ősidők 
óta  lezajló  kőolajképződés  és  az  óceánok  alatti  természetes  olajbeszivárgások  miatt  a 
bioszféra  számára  a  szénhidrogének  egyáltalán  nem  jelentenek  ismeretlen  ipari  eredetű 
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szennyeződést  (SZABÓ  1996).  A  természetben  végbemenő  biológia  lebomlás,  mint 
„öntisztító”  folyamat  intenzitására  utal  az  is,  hogy  bár  az  emberi  tevékenység  rendkívül 
nagymértékben  járul  hozzá  a  környezet  olajterheléséhez,  a  szénhidrogének  nem 
halmozódnak  fel  jelentős  mértékben  a  természetes  közegekben  (CONCAWE  2001).  A 
szénhidrogének  eliminálódását  a  környezetből  abiotikus  folyamatok  is  segíthetik.  Az 
alacsonyabb forráspontú frakciók a vizek, illetve a talajok felszínéről a levegőbe távoznak 
(volatilizáció),  ahol hidroxil  gyökökkel reagálva fotodegradálódnak. A fotokémiai  bomlás 
sebessége  vegyülettípusonként  változik,  a  felezési  idő  ATKINSON  (1990)  munkájában 
benzolnál  6,5  nap,  illetve  n-dodekán  esetében  csak  0,5  nap.  A  fotodegradáció  mértéke 
különösen a telítetlen vegyületeknél meghatározó, melyek biológia lebontása több időt vesz 
igénybe.  A  hidrolízis  ugyanakkor  elhanyagolható  mértékű,  mivel  a  szénhidrogének  nem 
lépnek kémiai reakcióba a vízzel. A nehezebb frakcióból fokozatosan aggregálódva kátrány 
képződik,  mely,  ha  a  víznél  nagyobb  sűrűségűvé  válik,  eltávozik  a  víztestből,  és  az 
üledékben halmozódik fel, ezért ez nem tekinthető valódi eliminációnak.

2.2.4.1 Szénhidrogének mikrobiális degradációja

A  szénhidrogének  környezetterhelésének  csökkentésében  a  mikrobiológiai  lebontás 
szerepe a legfontosabb, mivel az olaj legnagyobb része – az abiotikus folyamatok mellett 
is – a vízben, illetve a talajban marad. A biodegradáció szempontjából döntő fontosságú a 
szennyező olaj heterogén összetétele és csekély vízoldhatósága.  MIETHE és munkatársai 
(1996)  a  mikrobák  korlátozott  szénhidrogén-felvételét  szubsztrátfüggő  (pl.  kémiai 
szerkezet,  ill.  tulajdonság)  és  mátrixfüggő  (adszorpció,  a  szennyezés  egyenlőtlen 
eloszlása)  okokkal  magyarázták.  LÖSER és  munkatársai  (1999)  dízelolajjal,  n-
hexadekánnal  és  fenantrénnel  szennyezett  homoktalajokat  vizsgálva,  a  degradációt  a 
talajmentes  vizes  fázisban  nagyobb  mértékűnek  találta,  mint  a  talajban,  mely  egy 
mátrixfüggő  tényezőnek,  a  talajszemcsék  felszínén  lévő  mikropórusok  okozta 
megnövekedett  adszorpciónak  tulajdonítható.  A  vízben  jobban  oldódó  vegyületek 
biológiai felvehetősége jobb, ezeken a szénhidrogéneken a lebontó mikrobák szaporodása 
lényegesen gyorsabb, mint a mikromolnyi mennyiségben oldódó nagyobb szénatomszámú 
komponenseken  (GUTNICK  és  ROSENBERG  1977).  A  vízben  oldhatatlan  frakció  a 
mikrobasejt  számára  közvetlen  érintkezéssel,  illetve  az  1  um-nél  kisebb  átmérőjű 
cseppekből  álló  diszperziók  kialakulásával  (pszeudoszolubilizáció)  válik  elérhetővé.   E 
vegyületek  felvehetősége  az  olaj-víz  érintkezési  felületek  növelésével  javítható.  A 
szénhidrogének  bontására  képes  baktériumsejtek  exponenciális  szaporodását  - 
HOROWITZ  és  munkatársai  (1975)  kísérleteiben  –  csak  20  um-nél  kisebb  átmérőjű 
olajcseppeken  lehetett  megfigyelni.  Az  „olajbontó”  mikrobák  hatékony  eszközökkel 
rendelkeznek  az  olaj  felvehetőségének  növelésére.  Emulgeáló  vegyületek  termelésével 
fokozzák  a  pszeudoszolubilizációt,  de  az  emulzióképzésben  maguk  a  sejtek  felületi 
képletei  is  részt  vehetnek  (SZABÓ  1996).   A  baktériumok  által  leggyakrabban  termelt 
felületaktív anyagok zsírsavakhoz kötött mono- és diszacharidokból álló glikolipidek,  de 
összetettebb molekulákat,  lipopeptideket,  lipoproteineket  és lipo-heteropoliszacharidokat 
is sikerült kimutatni (PARKINSON 1985). A sejtek szénhidrogén-felvételének mikéntjére 
SCOTT  és  munkatársai  (1976)  Acinetobacter törzsek  citoplazma  membránrendszerére 
irányuló vizsgálataiból is következtethetünk.  Szénhidrogéneket  egyedüli  szénforrásként 
tartalmazó tápközegben a sejtekben olajat raktározó zárványokat találtak. E zárványtestek 
akkumulációjával a környezet olajkoncentrációja nagyobb, ezáltal  a felvehető állapotban 
lévő  szénhidrogének  passzív  diffúzióval  juthatnak  a  sejtekbe.  A  zárványokban 
felhalmozódó  vegyületek  változatlan  formában  mutathatók  ki,  tehát  a  felvételhez  nem 
szükséges a szénhidrogének kémiai módosítása (SCOTT és FINNERTY 1976, BOGAN et 
al. 2003, WALTERMANN és STEINBUCHEL 2005). Mindebből az is következik, hogy a 
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lebontás  első  lépése  már  a  sejtekben  megy  végbe.  BUGG  és  munkatársai  (2000)  a 
rekalcitráns  szénhidrogének  membrántranszportját  tanulmányozták  PAH  vegyületek 
bontására  képes  Pseudomonas  fluorescens  LP6a  vad  és  mutáns  törzsein.  Kísérleteik 
igazolták,  hogy  a  transzportfolyamatok  gátlása  a  PAH  molekulák  sejtekből  aktív 
transzporttal  történő  kiürítését  akadályozza,  miközben  a  passzív  diffúziót  a  sejtekbe 
közvetve nem. A degradációra képtelen mutáns törzsekben az aktív transzport  gátlásával 
a PAH koncentráció megnőtt.  A mérsékelt kiürítés ezenkívül szelektívnek is bizonyult,  a 
három  és  négy  gyűrűs  molekulák  távoztak,  a  naftalin  sejten  belüli  koncentrációja 
megmaradt.

A  szénhidrogéneket  egyedüli  szén-  és  energiaforrásként  hasznosítani  számos, 
különböző  rendszertani  besorolású  mikroorganizmus  képes.  A  gram negatív  és  gram 
pozitív  baktériumok  mellett  vannak  köztük  élesztők,  fonalas  gombák  és  alga  fajok  is 
(HOFMANN  és  SCHAUER  1988,  MORGAN  és  WATKINSON  1994).  A  lebontásában 
résztvevő szervezetek közül a baktériumok szerepe a legfontosabb, habár több tanulmány 
szerint  élesztőgomba  törzsek  (Candida  maltosa,  C.  tropicalis,  Yarrowia  lipolytica)  az 
ásványolajjal  szennyezett  homoktalajokban  a  baktériumoknál  erőteljesebb  bontási 
aktivitást és nagyobb biomassza termelést mutatnak (IJAH 1998, SCHMITZ et al. 2000). 
Olajfinomító  szennyvízcsatornájából  pedig  alkánokat  lebontó  kékalgát  (Phormidium 
foveolarum) és kovaalgát (Achanthes minutissima) is izoláltak már (ANTIĆ et al. 2006).

A  baktériumok  közül  az  ásványosításban  különösen  a  Pseudomonas,  Alcaligenes,  
Acinetobacter, Bacillus, Streptomyces, Rhodococcus, Achromobacter genuszok képviselői 
jeleskednek  (SZABÓ  1996).  Ezek  a  törzsek  az  ásványolaj  és  származékait  egyedüli 
szénforrásként  is  képesek  hasznosítani.  A  legismertebb  folyamat  a  n-alkánok 
degradációja  (ATLAS  és  BARTHA  1992),  bár  a  biokonverziós  lépésekért  felelős 
géntermékek  közül  néhány  szerepe  még  pontosításra  szorul  (VAN  BEILE  et  al.  1994, 
VAN HAMME et  al.  2003).  A leggyakrabban vizsgált  alkán lebontási  út  enzimeit  a  Ps.  
putida Gpo1 vagy  régebbi  nevén  oleovorans törzsben  az  OCT  plazmid  kódolja.  E 
sejtekben egy membránhoz kötött monooxigenáz és szabad állapotban lévő rubredoxinok 
szállítják  NADH  molekulákon  keresztül  az  elektronokat  az  alkánt  alkohollá  oxidáló 
hidroxilázhoz.  Az  alkohol  aldehiddé,  majd  karbonsavvá  oxidálódva  ß-oxidációval 
degradálódik  tovább.  A  2-5.  ábrán az  alkán  lebontásában  résztvevő  géntermékek 
térbeliségét  és  funkciójukat  is  szemléltető  sematikus  modell  látható,  VAN  BEILE  és 
munkatársai  (2001)  nyomán.  A  plazmid  génjeinek  működését,  illetve  a  transzláció 
szabályozását  vizsgálták  PANKE és  munkatársai  (1999),  valamint  CANOSA és 
munkatársai. (2000). Az alkBFGHJKL operon az alkánokat acil-CoA molekulákká alakító 
géneket  kódolja,  az  alkST operon  az  előző  operon  pozitív  szabályozásáért  felelős, 
emellett  egy  rubredoxin  reduktázt  is  kódol.  A  két  eltérő  leolvasási  irányú  operon  közé 
egy  a  kemotaxisban  esetlegesen  résztvevő,  metil-csoportot  felvevő  transzducer  fehérjét 
kódoló szakasz ékelődik. A P. putida P1 törzs inszerciós szekvenciájának összehasonlító 
vizsgálata  és az  alk gének kromoszómáétól,  illetve a plazmidétól  eltérő bázisösszetétele 
alapján  valószínű,  hogy  ezek  a  gének  egy  mozgó  (transzpozábilis)  elem  részei.  A  P. 
putida plazmidjától eltérő OCT plazmidot írtak le  P. maltophilia törzsek alkBA génjének 
fizikai  szerkezet  vizsgálata  során  (LEE  et  al.  1996).  Egy  nátrium-dodecil-szulfát 
bontására képes  Pseudomonas törzsben pedig egy egyedi  plazmidot  (pDEC) fedeztek fel 
KOSTAL  és  munkatársai  (1998),  mely  a  közepes  lánchosszúságú  n-alkánok 
biokonverziójának génjeit hordozza.  
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2-5. ábra. Alkánok lebontásában résztvevő géntermékek 
helye és funkciója Gram– baktériumokban

alkB – alkán hidroxiláz; alkF és alkG – rubredoxin; alkH – aldehid 
dehidrogenáz; alkJ – alkohol dehidrogenáz; alkK – acil-CoA szintetáz; 
alkL – membránfehérje, feltételezett felvevő csatorna; alkN – metil 
csoporthoz kötődő transzducer fehérje, feltételezett szerep a kemo-
taxisban; alkT – rubredoxin reduktáz; alkS – operont serkentő regulátor 
(VAN BEILEN et al. 2001)

További degradációs plazmidok működésének vizsgálatai azt mutatják, hogy a baktériumokban 
az alkánok degradációjáért felelős géncsoportok kialakulása és szabályozása igen változatos lehet. 
A Burkholderia cepacia sejtjeiben például, az alkB gén - a P. putida-tól eltérően – nincs más alkán 
degradációs  génhez  kötve  (MARIN et  al.  2001).  Ennél  a  törzsnél  a  PalkB promotert  sokkal 
erősebben leszabályozza a katabolit represszió, mint a P. putida Gpo1 törzs esetében (YUSTE és 
ROJO  2001).  A  szénhidrogénlánc  hossza  az  alkán  hidroxiláz  komplexek  kifejeződését  is 
irányíthatja.  Az  Acinetobacter M1 törzsben a normál állapotban szilárd (>C22), illetve folyadék 
halmazállapotú (C16-C22) alkán molekulák kétféle regulátor fehérjét indukálhatnak, miáltal kétféle 
hidroxiláz komplex léphet működésbe (TANI et al. 2001). Az egy sejten belüli többféle hidroxiláz 
jelenléte más törzseknél is előfordul. A  Nocardiodes CF8 törzsnél a réztartalmú monooxigenáz 
termelődését  sokféle  alkán  képes  kiváltani,  míg  a  másik,  vasat  tartalmazó  monooxigenáz 
indukcióját csak a >C6 molekulák (HAMAMURA et al. 2001).

Az OCT plazmidon kódolt monooxigenázok által katalizált lebontás mellett léteznek kevésbé 
feltérképezett degradációs utak az alkánok hasznosítására. Alkánokat alkil-hidroperoxidokká, majd 
aldehidekké alakító (Finnerty-út) dioxigenázt írtak le SAKAI és munkatársai (1996) a már említett 
Acinetobacter M1 törzseknél, és egy új degradációs utat fedeztek fel egy Rhodococcus mutánsban 
(KOIKE et al. 1999). Utóbbinál az alifás vegyületek cisz helyzetű telítetlenekké válnak, a kettős 
kötés  többnyire  a  terminális  metil-csoporttól  számított  kilencedik  szénatomnál  alakul  ki, 
valószínűsíthetően egy CoA-független cisz-deszaturáz közreműködésével.
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A  PAH  vegyületek  biodegradációja  különös  figyelmet  érdemel,  mivel  e  szénhidrogének 
környezeti  perzisztenciája  kiemelkedő.  Lassú,  toxikus  bomlási  termékek  képződésével  járó 
lebonthatóságuk  ellenére  egyre  több  közlemény  számol  be  különféle  mikroorganizmusok 
(baktériumok,  gombák,  kékalgák  és  algák)  kifejezetten  PAH-ok  átalakítására  alkalmas 
eszköztárairól, melyekkel ezeket a vegyületeket egyedüli szén- és energiaforrásként hasznosítani 
képesek (SMITH 1990, CERNIGLIA 1992, 1997, KÄMPFER et al. 1993, SUTHERLAND et al. 
1995). Hozzá kell tenni, négynél több gyűrűt tartalmazó molekulákat egyedüli szervesanyagként 
metabolizáló törzseket még nem találtak, azonban más szénhidrogénekkel kiegészítve (kooxidáció) 
biokonverziójuk sikeres lehet  (KANALY et al.  1997, 2000, KANALY és BARTHA 1999).  A 
gyenge lebomlást egy sor tényező okozhatja: a csekély vízoldhatóság, az erős felületi szorpció, 
toxikus  és/vagy  bonthatatlan  köztitermékek  gátló  hatása,  könnyebben  bontható  szubsztrátok 
jelenléte  vagy  éppen  a  kometabolizmus  miatt  azok  hiánya  (JUHASZ  et  al.  2002).  Nehéz 
megállapítani,  hogy  e  faktorok  közül  melyek  és  miként  befolyásolják  az  adott  vegyület 
biodegradációját. Főként problémás ez a rendszerint többféle PAH-ot és azok bomlástermékeit is 
tartalmazó környezeti minták vizsgálatánál (VAN HAMME et al. 2003).

CH3 CHO COOH

OH

OH

CH2OH

COOH

OH

toluol benzaldehid benzoesav

pirokatechin

benzol

benzilalkohol

szalicilsav

antracén

fenantrén

naftalin

2-6. ábra Aromás vegyületek biokonverziója pirokatechin 
képződéséig (GLICK és PASTERNAK 1994)
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2-7. ábra Az aromás gyűrű meta helyzetű hasítását követő 
biokonverziós folyamat piruvát és acetaldehid keletkezéséig

(GLICK és PASTERNAK 1994)

A PAH metabolizmus  genetikai  hátteréről  főként  a  P. putida G7 törzse naftalin  lebontását 
kódoló  NAH7 plazmidjának  vizsgálataiból  származnak  ismereteink  (YEN  és  SERDAR  1988, 
EATON és CHAPMAN 1992, SIMON et al. 1993). Ebben a rendszerben kettő operon kódolja az 
első lebontási szakaszt, a naftalin konverzióját pirokatechin képződéséig (2-6. ábra), illetve az ezt 
követő  meta helyzetű  gyűrűhasítást  acetaldehid  és  piruvát  keletkezéséig  (2-7.  ábra).  A kulcs 
enzim a naftalin dioxigenáz, mely molekuláris oxigént épít be a gyűrűbe, miáltal naftalin dihidro-
diol képződik, ami ezt követően szalicilsavvá alakul, majd újabb gyűrűhasítással a citrát körbe lép. 
Maga  a  dioxigenáz  sokoldalú  enzim,  többféle  konverziós  lépést  katalizál.  A NAH plazmidon 
kódolt  enzimrendszer  részeként  a naftalinon kívül a fenantrén és antracén mineralizálásában is 
részt vesz (MENN et al. 1993, SANSEVERINO et al. 1993). Az újabb PAH-degradáló törzsek 
felfedezésével és a mikroba közösségek vizsgálatához használt molekuláris biológiai módszerek 
fejlődésével  egyre  többféle  degradációs  gén  válik  ismertté.  Közöttük  olyanok  is,  melyek  nem 
homológok egyik NAH7 típusú plazmiddal sem (ROSSELLÓ-MORA et al. 1994,  KHAN et al. 
2001). Azonos funkciójú szekvenciákat fedeztek fel különböző törzsekben – jellemzően Nocardia,  
Sphingomonas és  Mycobacterium fajokban,  melyek  nagyobb  PAH  vegyületek,  pl.  pirén 
hasznosítására is képesek (KHAN et al. 2001, STORY et al 2001).

A nagyfokú diverzitás és az a felfedezés, hogy a naftalin katabolikus génjei a plazmidokon 
kívül a kromoszómán is előfordulhatnak, a géntranszfer és a genetikai rekombináció e sokoldalú 
degradációs út kifejlesztésében betöltött szerepét jelzi (BOSCH et al. 1999). A mezofil törzseken 
kívül más genuszok vizsgálata  elvezethet a természetben lezajló,  különféle mikroorganizmusok 
hatására  kialakult  PAH metabolizmus  jobb megismerésére,  az  ökoszisztéma tulajdonságai  és  a 
lebomlás közötti összefüggések megértésére. Kutatások folynak annak felderítésére, hogy a PAH 
vegyületek miként befolyásolják egymás degradációját (MOLINA et al. 1999, SAMANTA et al. 
1999). A degradációt az oxidációban, illetve a transzportban résztvevő enzimek kompetíciója, a 
mérgező  hatású  bomlástermékek  felhalmozódása,  továbbá  a  blokkolt  enzimindukció  egyaránt 
gátolhatja (BOUCHEZ et al. 1995, STRINGFELLOW és AITKEN 1995, JUHASZ et al. 2002). 
Számos  törzs  képes  a  négygyűrűs  PAH-ok  egyedüli  szén-  és  energiaforrásként  történő 
hasznosítására,  akár kofaktorok és felületaktív  anyagok nélkül  is  (KANALY és HARAYAMA 
2000),  és  az  ennél  is  nagyobb molekulák  kooxidációját  is  megfigyelték  (JUHASZ és  NAIDU 
2000).  Sok  törzsben  a  kiterjedt  degradációs  készség  az  első  konverziós  lépés  csökkent 
enzimspecificitásának,  a  többféle  oxigenáz,  illetve  többféle  gén  által  kódolt  lebontási  utak 
jelenlétének köszönhető. Mindemellett  az aromás- és alkán vegyületek bontásáért felelős gének 
jelenléte egy törzsben közönségesnek mondható.
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A fehérkorhadást okozó, nagy többségében a bazídiumos gombák közé tartozó farontó gombák 
ligninbontó enzimeikkel PAH vegyületek degradációjára is képesek. Ennek igazolására elsőként a 
Phanerochaete chrysosporium-ból kivont lignin peroxidázt (LiP) használták fel (HAEMMERLI et 
al.  1986), később a  Nematoloma forwardii (kénvirággomba) telepeiből  kinyert  LiP antracén és 
pirén  molekulák  veratril-alkohol  jelenlétében,  kinonok  képződéséig  tartó  metabolizmusáról 
számoltak  be  GUENTHER és munkatársai  (1998).  Újabban – a LiP-nél  nagyobb jelentőségük 
miatt – két másik enzimre, a mangán peroxidázra és egy réztartalmú fenol oxidázra, a lakkázra 
irányultak a kutatások.  BOGAN  és munkatársai (1999) 3-5 gyűrűs PAH vegyületek oxidációját 
figyelte meg  Pleurotus ostreatus (kései laskagomba) hifáival átszőtt talajok vizsgálata során. A 
Trametes versicolor-ból (lepketapló) kivont lakkáz szintén képes oxidálni négy vagy annál több 
gyűrűből álló PAH-okat (MAJCHERCZYK et al. 1998). 

A  többgyűrűs,  aromás  kén  atomot  tartalmazó  vegyületek  (PASH)  mikrobiológiai 
lebonthatóságára  elsősorban  az  üzemanyaggyártás  során  alkalmazott  kéntelenítés 
(hidrodeszulfurizáció)  alternatív  eljárásainak  fejlesztése  irányította  a  kutatók  figyelmét  (FOX 
1993,  SHENNAN  1996,  LINQUIST  ÉS  PACHECO  1999).  A  vizsgálatok  célja  szelektív 
metabolizmussal rendelkező törzsekre épülő eljárások kidolgozása az ipar számára. A szelektivitás 
itt azt jelenti, hogy a kén eltávolítása az aromás szénváz degradációja nélkül történik (SETTI et al. 
1999).  Ilyen  anyagcsereúttal  (2-8.  ábra) mezofil  (Rhodococcus  erythropolis,  Nocardia  spp.,  
Xanthomonas spp.)  és  termofil  (Mycobacterium  phlei,  Paenibacillus sp.)  törzsek  egyaránt 
rendelkeznek (CONSTANTI et al. 1994, FURUYA et al. 2002, KONISHI et al. 1997).

2-8. ábra A dibenzotiofén deszulfurizációs lebontási útja 
hidroxibifenil képződéséig (NAITO et al. 2001)

Az oktánszámnövelő éter adalékok – MTBE, ETBE, TAME – a motorbenzin legnehezebben 
biodegradálodó  komponensei  közé  tartoznak.  Felszín  alatti  közegekben  az  MTBE  spontán 
biológiai  lebomlására  jellemző  felezési  idő  legalább  2  év,  szemben  a  leginkább  vízoldható 
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benzinkomponensek, a  BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok) szénhidrogének 2-3 hónapos 
felezési  idejével  (JOHNSON  et  al.  2000).  A  felszíni  vizek  MTBE  koncentrációja  az 
illékonyságnak köszönhetően 14 nap alatt a felére csökken (REUTER et al. 1998).

Az  éterkötés  felhasadásában  szerepet  játszó  legfontosabb  biokonverziós  lépés  a  molekula 
éterkötéssel szomszédos –CH2 vagy –CH3 csoportjának hidroxilációja, melynek során bomlékony 
félacetálok, terc-alkoxi-alkoholok keletkeznek. A továbbiakban kétféle reakció úton egyaránt terc-
butil-alkohol képződik,  mely további oxidációs lépésekkel izovajsavvá alakul (STEFFAN et al. 
1997). Az legfontosabb kulcsenzimek különböző monooxigenázok, pl. a Nocardia, Streptomyces 
és Rhodococcus sugárgomba  genuszok  citokróm  P-450  enzimei.  Ismert  olyan  lebontási  út  is, 
melyen nem újabb O-atom beépülésével képződik bomlékony félacetál. Ennek feltétele, hogy az 
éterkötésben résztvevő szénatommal szomszédos C-atomhoz egy hidroxil-csoport kapcsolódjon. 
Ilyen, a hidroxilcsoport vándorlásával járó mechanizmus a polietilén-glikolt bontó Acinetobacter, 
továbbá  anaerob fermentálókban,  a  Pelobacter  venetianus  és  Bacteroides törzsekben található. 
Ezek  mellett  a  motorbenzin  oxigenátumainak  mikrobiális  lebontása  gyakran  kooxidációval 
történik. Energia- és szénforrásként alkánokat, ciklohexánt, ETBE-t hasznosító törzsek MTBE és 
TAME kometabolizálását is jó hatásfokkal végzik (FAYOLLE et al. 2001).

A szénhidrogéneknek csaknem valamennyi  típusa anaerob környezetben is  degradálódik.  A 
mikrobaközösségekkel  végzett  helyszíni  kísérletek  és  laboratóriumi  modellezések  vizsgálatai  a 
benzolok (KAZUMI et al. 1997, BURLAND és EDWARDS 1999), az alkil-benzolok (BALL és 
REINHARD 1996), a naftalin és fenantrén (COATES et al. 1996, MECKENSTOCK et al. 2000), 
C6<  n-alkánok  (EHRENRICH  et  al.  2000,  SO  és  YOUNG  2001)  és  elágozó  láncú  alkánok 
(BREGNARD et al. 1997) molekuláris oxigén hiányában is bekövetkező  konverzióját  bizonyítják.

2-6. táblázat Szénhidrogéneket lebontó anaerob baktériumok
(VAN HAMME et al. 2003)

Törzs Hasznosított szénhidrogén

Fotoheterotróf baktérium
Blastochloris sulfoviridis ToP1 törzs toluol

Denitrifikálók
Azoarcus spp. toluol, m-xilol, etil-benzol
Dechloromonas sp. JJ törzs benzol, toluol
Pseudomonas NAP-3 törzs naftalin
HdN1 törzs C14-C20 alkánok
HxN1 törzs C6-C8 alkánok
M3 törzs toluol, m-xilol
Vibrio sp. NAP-4 törzs naftalin

Vas(III)-redukálók
Geobacter metallireducens GS 15 törzs toluol
G. grbiciae TACP-5 törzs toluol

Szulfátredukálók
Desulfobacula toluolica To12 törzs toluol
Desulfobacterium cetonicum toluol
Hxd3 törzs C12-C20 alkánok, 1-hexadecén
oXyS1 törzs toluol, o-xilol, o-etil-toluol
TD3 törzs C6-C16 alkánok

Metabolizmusuk  Fe(III)-redukáló,  denitrifikáló  vagy  szulfátredukáló  közegben  mehet  végbe 
fotoheterotróf  baktériumok vagy protonredukáló és metanogén baktériumok közreműködésével. 
Egyéb terminális  elektronakceptorként  mangán-oxid (LANGENHOFF et al.  1997), huminsavak 
(CERVANTES et al. 2001) és fermantatív oxidáció során fumársav (MECKENSTOCK 1999) is 
szolgálhatnak.  A  2-6.  táblázatban  szereplő  baktériumok  csak  töredékét  képviselik  az  anaerob 
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szénhidrogének  hasznosítására  képes  törzseknek.  A  szénhidrogéneknek  gombákkal  történő 
anaerob degradációját még nem vizsgálták (VAN HAMME et al. 2003).

A mikrobiológiai oxidáció sebességét több tényező együttesen határozza meg. A szennyezett 
közeg  fizikai  tulajdonságai,  a  szénhidrogén  koncentráció,  a  különböző  kémiai  szerkezetű 
szennyező  komponensek  aránya,  a  már  említett  biológiai  hozzáférhetőség  és  a  biota,  mely  a 
lebontókat  is  tartalmazza  mind  fontos  faktorai  a  biodegradációs  aktivitásnak  (ATLAS  1981, 
SUGIURA 1997).  Mégis  a  leggyakoribb  korlátot  általában  a  tápanyagokhoz  –  különösen  a 
nitrogénhez és foszforhoz – való hozzáférhetőség jelenti. (PRITCHARD et al. 1992). Ugyanakkor 
a  szénhidrogénbontó  baktériumközösségek  hatékonyan  képesek  adaptálódni  a  szélsőséges 
oxigénellátottsághoz. A levegőzöttség nagymértékű csökkenése a citokróm oxidázok spektrumát 
változtatja meg, ezáltal a szigorúan aerob baktériumok is képesek növekedni és a fermentációra 
jellemző metabolitokat termelnek. Az oxidáció intenzitása még rendkívül kicsi (0,03 mg/l) oldott 
O2-koncentrációnál is fennmaradhat, és nem tér el jelentősen a kétszázszor magasabb O2-szintnél 
mérhető aktivitástól (BERTHE-CORTI és BRUNS 1999). A tartósan alacsony O2-szint azonban az 
aktív  sejtek  számának  csökkenését  és  sok  törzs  kipusztulását  okozhatja,  így  a  közösség  által 
hasznosított szubsztrátok száma lecsökken.

A szénhidrogének lebonthatósága HUESEMANN (1995) elméleti modellje szerint az alábbi 
sorrend  szerint  csökken:  n-alkánok  –  elágazó  láncú  alkánok  –  kis  molekulatömegű  n-alkil-
aromások – monoaromások – gyűrűs alkánok – többgyűrűs aromások – aszfaltének. ERIKSSON 
és  munkatársai  (1998)  modellkísérleteiben  a  dízelolajból,  mint  többféle  szénhidrogénből  álló 
keverékből,  optimális  fizikai-kémiai  feltételek mellett,  mind talajban mind vízben 5-6 hét  alatt 
lebontatlanul csak az eredeti gázolaj 3 %-át kitevő dekahidro-naftalinok maradtak. A motorbenzint 
alkotó szénhidrogének közül a kvaterner szénatomot tartalmazó dimetil-alkánok csaknem teljesen 
ellenállnak az aerob bomlásnak. Ezek a struktúrák legfeljebb kometabolizmussal degradálódnak 
(SOLANO-SERENA  et  al.  2000).  A  β-helyzetű  metil-csoport  gátolja  a  β-oxidációt,  ezért 
degradációjuk csak speciális lebontási út indukciójával mehet végbe a mikroflóra közösség nagyon 
szerény hányadát adó törzseiben (SCHAEFFER et al. 1979).  Megfelelő mikrobiológiai aktivitású 
közegben a 10 %-nál több aromást tartalmazó jetbenzinek gyors mineralizációja figyelhető meg. A 
szennyezett  üledékből egy hét elteltével  a sugárhajtómű-benzin komponenseinek 40-50 %-ának 
eltávolítására  volt  képes  az  a  közösség,  melynek  –  DNS hibridizációs  vizsgálatai  alapján  –  a 
legfontosabb  alkánhidroxiláz,  illetve  különböző  aromás  mono-  és  dioxigenázok  mellett  a 
metanogénekre  utaló  szén-monoxid  dehidrogenáz  és  metil-koenzim reduktáz  is  gazdagította  a 
lebontó enzimkészletét (STAPLETON és SAYLER 1998). 

Talajokban  az  intenzív  biodegradációt  gyakran  a  szénhidrogének  erős  adszorpciója 
következtében fellépő korlátozott  felvehetőség veti vissza (RICHNOW et al.  1995). Ilyenkor a 
megmaradt  szennyeződés  összetétele  jelentősen  eltérhet  a  kiindulási  arányoktól,  mivel  a 
biodegradációt  javarészt  a  mikrobákkal  érintkező  szénhidrogének  mennyisége  határozza  meg, 
mely viszont vegyülettípusonként  változhat  (LÖSER et  al.  1999).  A n-alkánok bontáshoz nem 
feltétlenül  szükséges  a  molekulák  deszorpciója,  esetükben  inkább  a  szénatomszám  és  a  talaj 
szervesanyag  tartalma  a  döntő.  A  legtöbb  két-,  illetve  háromgyűrűs  PAH  vegyület  lebomlási 
sebessége viszont a deszorpció sebességétől függ. A négy vagy több gyűrűből álló PAH molekulák 
biodegradációját  alapvetően  a  mikrobák  degradációs  képessége  határozza  meg,  deszorpciójuk 
gyorsabb ütemű, mint mikrobiális mineralizációjuk (HUESEMANN et al. 2005).  Az adszorpció 
olyannyira  meghatározó  lehet,  hogy még  az  aerob/anaerob  feltételek  ciklikus  változtatása  sem 
képes növelni a biodegradáció mértékét, ahogy LÖSER és munkatársai (1998) kísérleteiben sem 
sikerült a gázolajjal szennyezett talajból 50 %-nál több szénhidrogént eltávolítani 28 nap alatt.  A 
talaj szervesanyag tartalma és kötöttsége nagyban befolyásolja az adszorpciót. Szervesanyagban 
szegény homoktalajon a magasabb forráspontú frakciókból álló nehéz fűtőolaj több mint 60 %-a 
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degradálódott két hónap alatt, míg a sokkal nagyobb szorpciós képességgel rendelkező humuszos 
vályogtalajban nem történt jelentős bomlás (WEISSENFELS et al. 1992). A talajmátrixban erősen 
kötött PAH-ok biodegradációja szerves oldószeres extrakcióval fokozható (JANIKOWSKI et al. 
2002). Kétfázisú bioreaktorban, 1 ml levegő/ml vizes fázis/perc intenzitású levegőztetés mellett a 
Sphingomonas aromaticivorans  B0695 törzs tisztatenyészete a naftalint, fenantrént, acenaftént és 
antracént együttesen 2700 mg/l koncentrációban tartalmazó n-dodekános kivonatokból 30 óra alatt 
eltávolította  a  PAH vegyületeket.  A  biokonverzió  sebessége  a  lebontó  mikrobáktól,  a  kivonó 
oldószertől  és  az  O2-ellátottságtól  nagymértékben  függ.  GUIEYSSE  és  munkatársai  (2001) 
kétfázisú bioreaktorát egy Pseudomonas és egy Sphingomonas törzzsel oltotta be, kivonószerként 
szilikonolajat használt, a levegőztetés az előbb ismertetett vizsgálatban alkalmazott intenzitás kb. 
4% volt. A 100 mg/l fenantrén eltávolításához három nap kellett.

2.2.4.2 Szerves vegyületek lebomlása olajfinomítók szennyvizeiben

A feldolgozás  során képződött  technológiai  (process)  szennyvizek  szervesanyag-tartalmát  a 
vízkezelési  technológiákban  elterjedt  csoportparaméterekkel,  KOI,  illetve  az  összes  szerves 
széntartalom  TOC  mennyiségi  jellemzőkkel  szokták  kifejezni.  A  KOI-,  illetve  TOC-tartalmat 
alapvetően  a   finomítók  szennyvizeiben  lévő  szénhidrogének  (TPH  –  total  petroleum 
hydrocarbon),  fenolok,  alkoholok,  éterek  és  karbonsavak  mennyisége  határozza  meg.  E 
komponensek  mellett  kisebb  szervesanyag-hányadot  képviselnek  a  N-,  S-,  és  Cl-  atomot 
tartalmazó  szénhidrogén  származékok  és  a  nyitott  szennyvízelvezető  árkokba  kerülő 
humuszanyagok.  Előfordulhatnak  még  kommunális  szennyvizek  hozzákeveréséből  származó 
lipidek,  szénhidrátok,  fehérje  bomlástermékek  is.  A  KOI-tartalmat  a  szennyvíz  szervetlen 
szennyező anyagai, pl. szulfidok, ammónia is növelheti, ezért a szervesanyagok koncentrációját a 
TOC-tartalom legtöbbször pontosabban mutatja.

2-7.  táblázat  Finomítói  szennyvizek  jellemző  kémiai 
összetétele a fizikai-kémiai kezelést követően (DE RENZO 
1981, MOL K+F 2000, 2001b, 2002, CONCAWE 2008)

Szennyezést kifejező paraméter Koncentráció (mg/l)

Kémiai oxigénigény (KOI) 200 - 2500
Összes szerves szén tartalom (TOC) 50 - 600
Biokémiai oxigénigény, 5 napos (BOI5) 50 - 1500
Szénhidrogén-tartalom (TPH) 5 - 80
Fenol 1 - 40
Ammónia 5 - 20
Szabad szulfid <2
pH 6.5 - 8.5

A szennyvizek TPH-koncentrációját a fizikai-kémiai kezelés, pl. vegyszeres és oldott levegős 
flotálás  nagymértékben  képes  csökkenteni.  Az  olajterhelés  csökkenése  gyakran  a  90  %-ot  is 
meghaladja (DE RENZO 1981, BERNÉ és CORDONNIER 1995). A biológiai tisztítást megelőző 
kezelések  során  azonban  az  oldott  és  kolloid  állapotban  lévő  szervesanyag  koncentrációjának 
csökkenése ennél lényegesen kisebb, általában nem éri el az 50 %-ot sem. A biológiai kezelésre 
kerülő szennyvíz fő kémiai paramétereit a 2-7. táblázat mutatja be.

A  biológiai  szervesanyag-eltávolítást  végző  mikroorganizmus  közösségeknek  –  ahogy  a 
táblázatból is kitűnik – igen változó szennyezettségű szennyvizeket kell hasznosítaniuk szén- és 
energiaforrásként.  Szinte  valamennyi  szerves  szennyező  biológiai  lebontására  képesek,  de  a 
feltételek  némely  komponens  teljes  oxidációjára  megfelelőek  is,  mások  eltávolítása  csak 
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részlegesen  vagy  szinte  egyáltalán  nem  megy  végbe  ugyanazon  körülmények  mellett.  A 
szénhidrogének  közül  a  közepes-  és  hosszabb  szénláncú  telített  vegyületek  állnak  ellen  a 
legkevésbé  a  mikrobiológiai  oxidációnak,  a  C6-nál  kisebb folyékony,  illetve  gáznemű alifások 
degradációja  kisebb  mértékű  (BELHAJ  et  al.  2002).  Utóbbiak  bontása  még  nehézkesebb,  ha 
kettőskötést  is  tartalmaznak,  bár  az  ún.  oligokarbofil  sugárgombák  (Actinomycete) képesek 
ezeknek az illékony vegyületeknek a hasznosítására, akár a levegőből is (ATLAS és BARTHA 
1992).  A  vízben  viszonylag  jól  oldódó  monoaromások  gyorsan  degradálódnak,  bontásukban 
számos  baktérium  törzs  mellett  élesztők  is  részt  vehetnek.  Alkil  szubsztituált  származékaik 
felvehetősége gyengébb, ezek biodegradációját jelentősen fokozhatja az intenzív keverés, illetve 
felületaktív anyagok fázisfelületek érintkezését növelő hatása. A PAH vegyületek mineralizációja 
lényegesen gyengébb ütemű, teljes lebontásukhoz általában nem megfelelőek a biológiai tisztítás 
során a feltételek. A lebontatlan szénhidrogének az üledékekben - anaerob körülmények között, 
kisebb anyagtranszport arányok mellett – még lassabban degradálódnak. 

A  nagy  fenoltartalom  eltávolítása  nem  okoz  problémát  a  szennyvízhez  adaptálódott 
mikrobaközösségeknek. A levegőztetett medencékben 24 órás tartózkodási idő elegendő akár 100 
mg/l  fenol teljes oxidációjához is (AMBUJOM 2001, GILMAN 1987). A maradék-feldolgozás 
kokszoló  üzemében  képződött  fenollal  erősen  (~100 mg/l)  szennyeződött  savanyúvízzel  táplált 
membrán-bioreaktor  eleveniszapja >1 mg/hr·g MLSS fajlagos lebontási sebességgel távolította el 
a fenolt (MOL DS TPF 2004). Korábban GILMAN (1987) hasonlóan nagy, 0,6-1,5 mg/hr·g MLSS 
fenol eltávolítást  mért  olajleválasztó elfolyó  szennyvize és sztrippelt  savanyúvíz lebonthatósági 
vizsgálata  során.  A  rendkívül  nagy  (>1  kg/m3)  fenol  koncentráció  ugyanakkor  még  az  ilyen 
adaptált közösségekre is gátló hatású. A szubsztrát inhibíció az eleveniszap növekedését teljesen 
meggátolhatja,  ezért  a  szélsőséges  terhelésű  rendszereknél  különféle  hordozókban,  illetve 
hordozókon immobilizált  mikroorganizmusokkal igyekeznek eltávolítani a fenolt.  Pseudomonas 
putida immobilizált  sejtjei  1200  mg/l  fenol  lebontására  képesek  szakaszos  és  folyamatos 
betáplálású  membrán  bioreaktorban  (CHUNG  et  al.  1998).  P.  aeruginosa kovaföld  gólyokon 
adszorbeált  sejtjeivel  töltött  oszlopokkal  szintén  1200  mg/l  fenol  degradációja  volt  elérhető 
(DURHAM et al. 1994). A kovaföld hordozó még ezeknél is nagyobb (11,5 kg/ m3·d) fenolterhelés 
teljes eliminációját tette lehetővé Rhodococcus erythropolis UPV-1 immobilizációjával (PRIETO 
et al. 2002).

Az intenzív  és  széles  bontási  spektrumú szervesanyag-eltávolításra  képes  mikroorganizmus 
közösségek sem képesek  a  szennyvizek  teljes  megtisztítására  (LUMLEY et  al.  1988,  ÖLLŐS 
1994a, KERESZTÉNYI és ISAÁK 2003, SHIN és KANG 2003, DOMDE et al. 2007). A tisztított 
szennyvízben, illetve a kibocsátást követően a felszíni és felszínalatti vizekben a le nem bontott 
szervesanyagok perzisztenciája mellett felhalmozódhatnak a mikroorganizmusok termelte, vízben 
jól oldódó metabolitok és nagy molekulatömegű biopolimerek is (CHUDOBA 1985). A biológiai 
tisztítóról  elfolyó  szennyvíz  KOI, illetve  TOC értékét  csak kisebb részben adják a lebontatlan 
szénhidrogének, mivel optimális működésnél azok együttes koncentrációja a 2 mg/l értéket ritkán 
haladja  meg.  Az  eleveniszappal  érintkezve  a  belépő  szennyvíz  szénhidrogénjeinek  gyors 
abszorpciója történik, és már egész rövid tartózkodási idő alatt (<10 min.) 4 mg/l TPH csökkenés 
tapasztalható, és az akkumulációnak köszönhetően az ülepített iszap szárazanyagra vonatkoztatott 
TPH tartalma megközelítheti az 1 tömeg %-ot (GULYAS et al. 1991).

Miután a  technológiai  szennyvizekben a  szénhidrogéneken és  fenolokon kívül  más szerves 
vegyületek mennyisége elhanyagolható, az előbbiek csaknem tökéletes eltávolítása után mérhető 
TOC tartalom javarészt a vízoldható mikrobiális eredetű termékekből (soluble microbial products 
– SMP) származik.  AZ SMP mennyiségét SHIN és KANG (2003) glükózzal táplált  membrán-
bioreaktorból,  6 óra tartózkodási  idő után vett  vízminták DOC tartalmának mérésével  becsülte 
meg. A belépő „szennyvíz” 112 mg DOC/l glükózt tartalmazott, 4,7 mg DOC /l SMP képződött, 
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melynek több mint 50 %-át visszatartotta a membrán. A retentátum DOC-je a kísérlet első felében 
nőtt, majd fokozatosan csökkent. A felhalmozódott SMP egy része több aromás csoportot és kettős 
kötést  tartalmazó,  kevésbé  vízoldékony nagyobb  molekulaméretű  vegyületekből  állt,  melyek  a 
bomló  biomasszából  származtak.  Az  iszapkor  növekedésével  ezek  a  nagyobb  vegyületek  is 
degradálódtak,  kisebb  átlagos  SMP  molekulatömeget  eredményezve.  Az  eleveniszap  aktív 
sejtjeinek  nagy  száma  a  kísérlet  alatt  azt  mutatta,  hogy  az  SMP  közvetlenül  nem  gátolta  a 
mikrobaközösséget.  A pehelyképződésre  és  az  iszap  ülepíthetőségére  viszont  előnytelen  hatást 
gyakorol, emellett a kinetikus aktivitást is csökkenti. (CHUDOBA 1985).  A mikrobák termelte 
szerves vegyületek molekulatömeg szerinti eloszlása CHUDOBA (1985) vizsgálatában a 10’000 D 
feletti polimerek közel 50 %-os arányát mutatta, melynek egyharmada poliszacharid alapú volt. 
GULYAS és  REICH. (1995)  finomítók  tisztított  szennyvizeinek  kisebb molekulasúlyú  szerves 
összetevői  közül  mindösszesen  három  elágazó  láncú  alkánt,  nyomnyi  mennyiségben  három 
karbonsavat és egy (poli)alkoxi-etil-észtert tudott kimutatni. Korábbi vizsgálatukban (GULYAS et 
al.  1994)  feltételezik,  hogy  a  KOI  tartalom  mintegy  15  %-át  huminsavak  képviselik.  Ettől 
kismértékben  eltérő  huminsav  koncentráció  volt  mérhető  egyik  hazai  finomítónk  szennyvizét 
kezelő  eleveniszapos  membrán-bioreaktor  rendszerről  elfolyó  szűrletből,  ahol  a  huminsavak 
mennyisége a KOI tartalom 5-10 %-át tette ki (KERESZTÉNYI et al. 2007).

A biológiai  úton  nehezen  bontható  szerves  vegyületeket  legnagyobb  arányban  a  maradék-
feldolgozás  üzemeiből  (kokszolás,  bitumenfúvatás,  fáradtolaj-feldolgozás)  gyűjtött 
szennyvízminták tartalmazzák. A nagy kéntartalmú desztillációs maradék feldolgozása különféle 
szerves  kénvegyületeket  tartalmazó  szennyvizek  képződésével  jár,  melyek  biológiai  tisztítása 
sokszor  nem  elég  hatékony  a  szigorú  határértékeknek  megfelelő  kibocsátásához.  Nehezen 
biodegradálható kénvegyületeket tartalmaznak a különböző eredetű kimerült lúgoldatok katalitikus 
oxidációjából  származó  szennyvizek  és  a  gázolaj  katalitikus  kéntelenítése  során  keletkező 
szennyvizek  is  (MOL  DS  TPF  2004).  A  tisztított  szennyvíz  jellemző  kénvegyületei,  tiofén 
származékok,  merkaptánok és izotiocianátok.  Ezek a vegyületek a baktériumok által  nem vagy 
csak részben bontott molekulák, melyek jelenléte jelzi, hogy az adott eleveniszap közösség nem 
képes további enzimatikus lebontásra (KERESZTÉNYI és ISAÁK 2003).

A merkaptánok első konverziós lépését az alkil-tiol oxidáz enzimek katalizálják. A metiltiol 
oxidáz aktivitással  rendelkező  Hyphomicrobium törzsek a metilált  és  –SH csoportot  tartalmazó 
vegyületeket oxidálják (SUYLEN et al. 1987). Az alapreakció a következő:

CH3SH + O2 + H2O = HCHO (formaldehid) + H2S + H2O2

A  legegyszerűbb  gyűrűs  kénvegyületek,  a  tiofének  biodegradációjában  résztvevő  enzimek 
között szintén kulcsfontosságú a monooxigenáz jelenléte. Az  Aquamicrobium defluvii baktérium 
törzs  monooxigenáz  katalizálta  konverzióval  az  oxidált  oldalláncú  tiofének  gyűrűjét  is  képes 
degradálni:

Tiofén-2-karbonil-CoA + AH2 + O2 = 5-hidroxitiofén-2-karbonil-CoA + A + H2O

(Az „A” a hidrogéndonor enzimmolekulát jelöli.)

Ezt  a  törzset  ipari  szennyvíztisztító  eleveniszapjából  tenyésztették  ki,  jelentősége  a  részben 
elbontott,  más  törzsek  által  tovább  nem  degradálható  gyűrűs  kénvegyületek  bontásában  van 
(BAMBAUER et al.  1998).  Ugyancsak az oxidált  tiofénszármazékok és többgyűrűs  molekulák 
bontására  képes  törzsek  izolálhatók  a  szerves  kénvegyületekkel  szennyezett  talajokból,  illetve 
ilyen  vegyületeket  termelő  növények  gyökérzónájából.  A  kerti  dísznövény,  a  bársonyvirág, 
közismert nevén büdöske (Tagetes patula) gyökérzetének mikrobaközösségéből tioféneket, mint 
egyedüli szén-, kén- és energiaforrást hasznosító új törzset izoláltak (PADDEN et al. 1997). A 
Xanthobacter tagetidis enzimrendszerében a monooxigenázok mellett szervetlen kénvegyületeket 
átalakító enzimek és tiocianátok (–S–C≅ N) bontását végző rodanázok mutathatók ki. A baktérium 

41



Irodalmi áttekintés

a karbonil-szulfidot, szén-diszulfidot, dimetil-szulfidot, valamint az egyszerűbb merkaptánokat is 
képes lebontani.

A 2-8. ábrán ismertetett dibenzo-tiofének (DBT) biológiai kéntelenítésén kívül létezik olyan 
lebontási út, mely során a kén eltávolítása az aromás szénváz degradációjával együtt történik. Az 
első  konverziós  lépést  szintén  monooxigenázok katalizálják,  de az  oxigén nem a kénatomhoz, 
hanem  egyik  benzol  gyűrű  egymással  szomszédos  szénatomjaihoz  kötődik.  Ezáltal  a 
vízoldékonyabbá vált  molekula a szénhidrogén vázat is degradáló törzsek, pl.  Burkholderia sp. 
számára hozzáférhetővé válik, melyek a hidrofób molekulát közvetlenül az apoláros fázisból nem 
képesek felvenni (FOX 1993, GREGORIO et al. 2004).

A  kokszolással  előállított  alacsony  forráspontú  benzinkomponensek  gyártásából  származó 
cianidok korroziv és toxikus hatása tiocianátokká alakításukkal csökkenthető. A szennyvizekben 
megjelenő tiocianátok  lebontását  többféle  baktériumtörzsből  álló  eleveniszapközösség  végzi.  A 
kezdőlépést  a  Thiobacillus  thioparus törzs  tiocianát  hidroláz enzimje teszi  meg,  négy egymást 
követő reakcióval karbonil-szulfidot és ammóniát képezve (KATAYAMA et al. 1992). A karbonil-
szulfidot  egy másik törzs  az Azotobacter  vinelandi nitrogenáz  enzimje alakítja  át  két  lépésben 
szén-monoxiddá (SEEFELDT et al. 1995). A szén-monoxid CO2-dá oxidálására több baktérium is 
képes.  A  Methylococcus capsulatus metán monooxigenázzal,  a  Pseudomonas aeruginosa szén-
monoxid  oxigenázzal,  más  törzsek  szén-monoxid  dehidrogenáz  enzim  segítségével  termelnek 
szén-dioxidot. A teljes, több baktériumtörzs összehangolt működését igénylő lebontási utat a 2-9. 
ábra mutatja be.

2-9. ábra. Tiocianátok teljes biodegradációs útja (KATAYAMA et al. 1992)

Az ismertetett speciális bontási aktivitású törzsek alkalmazása az olajipari szennyvízkezelésben 
a  nehezen  bontható,  illetve  maradvány  szervesanyagot  nagyobb  mennyiségben  tartalmazó 
szennyvizek  elkülönítésével  és  külön  bioreaktorban  történő  tisztításával  lehet  eredményes. 
Véleményem szerint  a  kénvegyületeket  hatékonyabban bontó törzsek egy kialakult,  a  finomító 
egész területéről összegyűjtött szennyvizet bontó eleveniszap közösségében nem találnák meg az 
optimális  működést  biztosító  biológiai  feltételeket,  és  kiszelektálódnának  a  közösségből.  A 
technológiai  paraméterek  is  jelentősen  eltérhetnek  a  hagyományos  biológiai  tisztítómű 
beállításaitól.  A különösen nagy szennyezettségű szennyvíznek számító kimerült  lúgoldat  nagy 
szulfid  és  merkaptán  koncentráció  jellemzi.  Biológiai  kezelését  –  katalitikus  kémiai  oxidációt 
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követően – a mekaptánokat és a szervetlen szulfidokat is oxidálni képes baktériumtörzsekkel lehet 
megoldani. A PAQUES Bio Systems vállalat a UOP céggel közösen dolgozott ki egy technológiát 
a szulfid vegyületekkel elszenyeződött fáradt lúgoldatok biológiai utókezelésére (JANSSEN et al. 
1995). A laboratóriumi vizsgálatokhoz egy az intenzív levegőbefúvással az eleveniszap keverését 
is  elvégző folyamatos  üzemű modellreaktort  használtak,  melyben  előzetesen  katalitikus  kémiai 
oxidációs  művelettel  kezelt  kimerült  lúgoldat  szervesanyag-tartalmát  >99 %-os hatékonysággal 
távolították el (2-8. táblázat).

2-8. táblázat. Laboratóriumi méretű biológiai utókezelés hatása kimerült 
meroxlúg minőségére (JANSSEN et al. 1995)

Szennyező komponensek Belépő szennyvíz Kezelt szennyvíz

KOI (mg/l) 45000 380

BOI5 (mg/l) - 3

Szulfid (mg/l) 14500 <1

Metilmerkaptán (mg/l) 2250 <1

Etilmerkaptán (mg/l) 344 <1

Dimetilszulfid (mg/l) 376 <1

Szulfát 144 45900

Szulfit (mg/l) 644 <1

Tioszulfát (mg/l) 840 <1

Fenol (µg/l) 1650 2,3

Na+ (g/l) 40 40

pH 12,4 8,3

A kőolaj-finomítók  szennyvizeinek  lassan  lebomló  szerves  vegyületei  hosszú  expozíciójuk 
miatt  a  kibocsátott  szennyvíz  ökotoxicitását  és  bioakkumulációs  potenciálját  nagymértékben 
meghatározzák. A befogadó méretétől (vízhozam, ill. víztömeg) és jellégétől (folyóvíz ill. állóvíz) 
függően  a  kibocsátási  ponttól  nagyobb  távolságra  is  károsító  hatásúak  lehetnek  a  környezetre 
(CONCAWE 2008).

2.3 Környezettoxikológiai módszerek alkalmazása a kőolaj-feldolgozásban 

2.3.1 Olajipari szennyvizek ökotoxicitását vizsgáló módszerek
A finomítókból a befogadóba bocsátott szennyvizek ökológiai hatását becslő felmérések egyik 

alappillére  az  olajipari  szennyvizek  környezettoxicitásának  meghatározása.  Az  ökotoxicitás 
vizsgálata,  azt  feltételezve,  hogy a laboratóriumban végzett  tesztek eredményeiből a környezeti 
hatásokra  következtethetünk,  természetes  vizeink  hatásos  környezetvédelemi  eszközének 
tekinthető.  A gyakorlat  azonban azt mutatja,  hogy e következtetések helyességének bizonyítása 
sokszor nehézségekbe ütközik (ECETOC 2004, CONCAWE 2008).

A  felmérések  módszereit  igyekeznek  úgy  megválasztani,  hogy  azokkal  a  vízi  környezet 
diverzitását,  a  különböző  trofikus  szinteket,  lebontókat,  termelőket,  elsődleges  és  másodlagos 
fogyasztókat figyelembe lehessen venni. A módszerek általában egyedi anyagok veszélyességének 
meghatározására kifejlesztett vizsgálatokon alapulnak,  ezért alkalmazásuknál gondolni kell arra, 
hogy a szennyvizek többféle komponensből állnak. A minták összetételének időbeni változása a 
tesztek kiértékelésénél szintén problémát vet föl. Másfelől, a vizsgálati körülményeknek meg kell 
felelniük bizonyos követelményeknek, mielőtt a szervezetek a tesztközegbe kerülnek, ugyanis a 
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minták hozzáadásával ezek oly mértékben megváltozhatnak, hogy a feltételek nem teljesülhetnek. 
A megfelelő hígító közeg kiválasztása, a hőmérséklet, illetve a vizsgálati időszak hossza szintén 
megfontolás tárgyát képezik.

Az  ökotoxicitás  meghatározásához  használt  vizsgálatok  kiválasztása  elsősorban  a  felmérés 
céljától függ. A gyors előrejelzést adó ún. screening tesztek, például, költséghatékonyak, de nem 
biztos,  hogy  megfelelnek  a  hatósági  előírásoknak.  Egyéb  tényezők,  mint  a  tesztszervezetek 
igényei,  a  szennyvíz  tulajdonságai  (pl.  változó  toxicitás),  a  rendelkezésre  álló  eszközök  és 
erőforrások  mind  befolyásolhatják  a  kiválasztást.  Ideális  tesztorganizmusként  olyan  fajokat 
választanak,  melyek  tenyésztése  és  tesztelhetősége  megbízható,  érzékenyek  az adott  szennyvíz 
komponenseire,  jellemzőek  a  védendő  környezeti  elemre,  illetve  az  adott  trofikus  szintre, 
elterjedése nagy, miáltal a tesztek eredményei nagyobb földrajzi területre vonatkozhatnak. Fontos 
szempont az is, hogy a tesztelendő faj  bőséges egyedszámban álljon rendelkezésre és alkalmas 
legyen valamilyen egyértelmű végpont jelzésére. Az egyetlen fajhoz tartozó egyedeket vizsgáló 
ökotoxikológiai  teszteknél  a  leggyakrabban  használt  végpont  a  tesztorganizmus  túlélése  vagy 
pusztulása,  azonban  a  szubletális  reakciók,  mint  a  növekedésgátlás  vagy  a  reprodukciós  ráta 
mérése gyakran alkalmasabb az összetett környezeti hatások értékelésére. A több fajt alkalmazó 
laboratóriumi  tesztekhez  általában egymással  kölcsönhatásban lévő és/vagy különböző trofikus 
szinteken lévő fajokat választanak. 

Az akut toxicitás a szennyvíznek már rövidebb expozíciós időszak alatt kimutatható károsító 
hatására utal. Rövid időszaknak az egysejtű szervezeteknél általában a legfeljebb 12 órán át tartó 
tesztelést tekintik. A gerincteleneket rendszerint legfeljebb a születéstől az ivarérettség eléréséig 
szükséges idő harmadáig tesztelik, feltéve, hogy a tesztperiódust az egyedek jó feltételek mellett, 
de táplálás nélkül túlélhetik. A magasabb szerveződési szintű fajok egyedeit általában 2-4 napig 
figyelik  meg.  Bár  sokféle  tesztszervezet  áll  rendelkezésre,  a  felmérések  többnyire  a 
szabványosított módszereket részesítik előnyben. Néhány ilyen teszt szerepel a 2-9. táblázatban.

2-9.  táblázat.  Széles  körben  alkalmazott  szabványos  eljárások  szennyvizek  akut  toxicitásának 
meghatározására (ECETOC 2004)
 

Ökotoxicitási teszt Végpont Szabványosított 
eljárás

Megjegyzés

Vibrio fischeri fénykibocsátás-
gátlási teszt

ECx/NOEC ISO 11348:1998 Lehetséges korlátok: minta 
színe, zavarossága 

Alga növekedés-gátlási teszt ECx/NOEC 
(biomassza és 
növekedési ráta)

OECD 201:2002 Zavaró hatások: kelátképződés, 
szín, zavarosság, mikrobiális 
elszennyeződés

Lemna spp. növekedés-gátlási 
teszt

ECx/NOEC 
(levélszám/méret)

OECD 221:2002 Az algatesztnél kevésbé elterjedt

Daphnia spp. immobilizációs 
teszt

ECx/NOEC 
(immobilitás)

OECD 202:2000 Fokozott érzékenység a 
környezet állapotára (időjárás)

Hal letalitási teszt LCx/NOEC 
(túlélés)

OECD 203:2002 Állatvédelmi, etikai okok miatt 
alkalmazásuk korlátozandó

A krónikus toxicitás a minták hosszabb időszak alatt fellépő károsító hatásaként határozható 
meg. Az expozíciós időszak hosszát az adott tesztszervezet életének megfelelően választják meg, 
leggyakrabban a szaporodási ciklus hosszát alapul véve. A hosszabb tesztidőszak miatt az olyan 
külső tényezők, mint a víz keménysége, ion egyensúly általában az akut teszteknél sokkal jobban 
befolyásolják ezeket a ’long-term’ vizsgálatokat. A szennyvizek krónikus toxicitását legtöbbször 
szubletális  hatások,  pl.  a  termékenység  csökkenésének,  a  növekedési  sebesség  visszaesésének 
mérésével  adják  meg.  A  krónikus  hatások  felmérésére  főként  a  Daphnia spp.  populációinak 
mortalitását,  illetve  21  napos  reprodukcióját  (OECD  211:1998),  a  Pseudomonas  putida 
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tenyészetek növekedés-gátlását (EN ISO 10712:1995) és a halak 14 napos túlélési arányát (OECD 
204:1984), illetve a halikrák és ivadékok életképességét (OECD 212:1998) vizsgálják.

A magasabb rendű növényekkel végzett krónikus vizsgálatok közé sorolható egy újszerű, 
több fajt  alkalmazó mikorrhiza modell,  melynek makroszimbiontája  a paradicsomnövény.  A 
mikorrhiza  magasabb rendű növények gyökere  és bizonyos  gombák együttélése,  a bioszféra 
legelterjedtebb szimbiózisainak egyike. Ökotoxikológiai tesztszervezetként való alkalmazását 
az  indokolhatja,  hogy  a  növénytesztek  hagyományos  csírázás-  és  gyökérnövekedés-gátlás 
élettani paraméterei helyett, illetve mellett, az ökológiai kölcsönhatások értékelésével átfogóbb 
előrejelzést adhat az olajipar folyékony hulladékainak károsító hatásairól (BARNA et al. 2006, 
KERESZTÉNYI et al. 2008b).

Az ökotoxicitási tesztek többféle típusba tartozhatnak, lehetnek statikus, félstatikus, illetve 
dinamikus vagy átfolyásos vizsgálatok, aszerint hogy friss mintával újítják-e a tesztrendszert, 
és  amennyiben  igen,  milyen  gyakran  történik  ez  az  expozíciós  időszak  alatt.  A 
szennyvízminták megújítása inkább a hosszabb teszteknél fordul elő, de a gerincesek vagy akár 
a  gerinctelenek  akut  tesztjei  is  gyakran  félstatikusak,  vagyis  időközönként  a  mintákat 
lecserélik.  A statikus vizsgálatok előnye  a viszonylag  egyszerű kivitelezhetőség  és a  kisebb 
költség,  emellett  a  tesztekhez  a  félstatikus,  illetve  a  dinamikus  méréseknél  kisebb térfogatú 
minta szükséges. A minta szakaszos és folyamatos megújításával történő vizsgálatok viszont 
pontosabb  képet  adhatnak  a  szennyvíz  mérgezőképességéről,  mert  a  toxikus  szenyező 
anyagoknak  az  illékonyságból,  lebomlásból,  adszorpcióból  származó  vesztesége  kisebb, 
továbbá a frissen vett mintákkal az időben változó szennyezettség is jobban követhető. Utóbbi 
két  teszttípus  fontos  jellemzője,  hogy a  minta  megújítása  a  nagyobb szervesanyag-tartalmú, 
tehát  nagyobb KOI-,  illetve  BOI-tartalmú szennyvizek  esetében csökkenti  az  oxigénhiányos 
állapot kialakulását, és a víz cseréjével a tesztszervezetek bomlástermékeinek felhalmozódása 
is megakadályozható (US EPA 2002).

A  vegyi  anyagok  keverékeinek  –  mint  amilyenek  a  finomítói  szennyvizek  – 
bioakkumulációs  potenciálja  meghatározására  számos,  a  ténylegesen  felhalmozódó  anyagok 
mennyiségét  jól  közelítő  módszert  fejlesztettek  ki  (DE MAAGD 2000).  Valamennyi  eljárás 
közös  jellemzője,  hogy  az  anyagok  fizikai-kémiai  tulajdonságain  alapuló  mérésekként  a 
lehetséges felhalmozódás mértékét határozzák meg, így az állatok lipofil szöveteiben várható 
akkumuláció mértékére csak gyors előrejelzést adnak, a tényleges felhalmozódás az anyagok 
vízi  környezetbeli  fennmaradásától  és  a  szervezetekben  zajló  metabolizmusától  függ.  A 
leggyakrabban  használt  módszerek  nagynyomású  folyadékkromatográfot  (HPLC), 
féligáteresztő  membránberendezést  (SPMD)  és  szilárdfázisú  mikroextrakciót  (SPME) 
alkalmaznak.

Mivel  a  bioakkumulációt  a  szennyvizek  komponenseire  határozzák  meg,  a  szennyvizek 
bioakkumulációs potenciáljának értelmezése nem teljesen tisztázott. A tesztek eredményeinek 
értékelése,  vagyis  hogyan  használhatók  a  szennyvízkezelés  fejlesztésében,  milyen 
küszöbértéket  tekinthetünk  beavatkozási,  intézkedési  határértékeknek,  jelenleg  még 
kidolgozásra  vár.  A bioakkumulációra  vonatkozó  jelenlegi  ismeretek  birtokában  e  jellemző 
vizsgálatát  rendszerint  a  szennyvízminta  perzisztenciájának  és  toxicitásának  együttes 
értékelésével (PBT analízis) javasolják (ECETOC 2004).

A szennyvízben található  szervesanyagok perzisztenciája  a  környezetben  zajló  lebomlási 
folyamatokkal (biodegradáció, fotolízis, hidrolízis) szembeni ellenállóságukként értelmezhető. 
Közvetlenül nem mérhető, csak a vizsgált komponensek környezetbeli folyamatos jelenlétéből, 
illetve  a  laboratóriumi  kísérletekkel  megállapított  bonthatatlanság  alapján  következtethető. 
Azt, hogy a szennyvíz szennyező komponensei meddig lesznek jelen a befogadó környezetben, 
mennyire  perzisztensek,  pontosabban  a  felezési  idő  mérésével  és  a  bomlástermékek 
meghatározásával lehet megállapítani. Erre azonban az olajipari szennyvizek esetében, melyek 
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csak a legritkább esetben tartalmaznak kisszámú komponenst, a kibocsátók nem vállalkoznak 
(CONCAWE 2008).

Az  egyedi  szervesanyagok  biodegradációjának  meghatározására  kidolgozott  módszerek 
közül  a  könnyen lebontható  (14 nap  alatt  legalább  70 %-os  csökkenés),  illetve  a  teljes  (28 
napos)  lebomlást  vizsgáló  tesztek  adaptálásával  egyaránt  próbálkoznak.  A  finomítók 
kibocsátott tisztított szennyvizeinek teljeskörű ökológiai hatását felmérő munkákban (WHALE 
és BATTERSBY 2005,  LEONARDS  és POSTMA 2006)  a  szerves  vegyületek  bomlását  az 
oldott  szerves  széntartalom  (DOC)  csökkenésének  mérésével  vizsgálták,  a  14  napos  DOC-
eltávolítás (OECD 301A:1992) és a 28 napos Zahn–Wellens teszt (OECD 302B:1992) módszer 
szerint.  Habár  ezek  a  tesztek  nem  alkalmasak  az  illékony  komponensek  degradációjának 
meghatározására,  a  kibocsátott  szennyvizek  esetében  ennek  csekély  a  jelentősége,  mert  a 
volatilis vegyületek a tisztítás során már eltávoztak a szennyvízből. 

A szennyvizek szervesanyagának biológiai lebonthatóságát gyakran laboratóriumi léptékű 
tesztberendezéseken végzett kísérletekkel is meghatározzák, mert azokból a szennyvízkezelési 
technológiai   tervezéséhez,  kiválasztásához,  illetve  a  meglévő  módosításához   fontos 
információk nyerhetők (MOL K+F 2001,  PRIETO et al. 2002, TOMEI et al. 2004, MOL DS 
TPF  2004).  Laboratóriumi  és  pilot  berendezés  méretű  membrán-szeparációval  ellátott 
eleveniszapos  reaktorokkal  az utóbbi  években egyre  többen (BUENROSTRO-ZAGAL  et al. 
2000,  KERESZTÉNYI 2003,  MALPEI et  al.  2003,  BARRIOS-MARTINEZ et  al.   2006, 
ALBERTI et al. 2007, JUDD 2008, SRIDANG et al. 2008) állítanak elő tervezési alapadatokat.

A szennyvizek biodegradálódó szervesanyag-hányadának méréséből egyúttal a nem, vagy 
elhanyagolható  mértékben  bioakkumulálódó  rész  is  megadható.  Ezenkívül,  a  szennyvizek 
biológiai kezelhetőségére vonatkozó hasznos információ is szerezhető. A perzisztens anyagok 
azonosítása  fontos  lehet  annak  eldöntéséhez,  hogy  e  szerves  vegyületek  a  befogadó  vízi 
környezetre  nézve  károsító  hatásúak  vagy  közömbösek.  A  biológiai  kezelésből  adódóan,  a 
kilépő  szennyvízáramok,  beleértve  a  tisztított  kommunális  szennyvizeket  is,  természetes 
eredetű rekalcitráns szervesanyagokat is tartalmaznak, melyek az adott technológiával tovább 
nem  bonthatóak.  E  lebonthatatlan  frakció  kémiai  analízise  szükséges  ahhoz,  hogy 
perzisztenciájuk környezeti veszélyessége meghatározható legyen (ECETOC 2004).

2.3.2 Olajipari termékek vizsgálata vizes közegben
Szénhidrogén  összetevőik  csekély  vízoldhatósága  miatt  az  olajipari  termékek  vizes 

közegbe  adagolásukat  követően  azonnal  kétfázisú  rendszert  hoznak  létre,  ezért  a  valós 
állapotot  jellemző,  elfogadható  és  reprodukálható  eredményeket  biztosító 
környezettoxikológiai  vizsgálatuk  ily  módon  nem  lehetséges.  A  megfelelő  tesztközeg 
előállítására  kezdetben  többféle  megközelítést  javasoltak  (CONNEL  és  HAWKER  1988, 
GIRLING  1989).  Az  első  vizsgálatokban  felhasznált  vizes  kivonatok  a  vízbe  hatalmas 
mennyiségben  adagolt  termékek  kioldásával  készültek.  A  kivonatból  készített  hígítások, 
illetve az adott termékre jellemző szénhidrogén vegyületek vízben mért koncentrációi alapján 
adták  meg az eredményeket.  Ezzel  a  vízoldható  frakció (WSF) megközelítésként  is  ismert 
módszerrel kapott hígítási adatok nem voltak felhasználhatók a valós koncentráció értékeket 
igénylő  környezet-veszélyességi  besoroláshoz.  A  termékekre  jellemző,  vízben  oldódó 
vegyületek  koncentrációjából  számított  eredmények  pedig  megbízhatatlanok,  mert  a  WSF 
összetétele  a  termék  nagyobb  adagjából  készített  kivonatban  jelentősen  eltér  a  kisebb 
bemérésekkel előállítható kivonatokéitól (SHIU et al. 1990, CONCAWE 1996c). A termékek 
különböző  adagjaiból  készült  tesztközegeket  vizsgáló  eljárások  viszont  a  veszélyességi 
osztályozáshoz már alkalmazható eredményeket szolgáltatnak (CONCAWE 2001).

A  kisebb  molekulatömegű  szénhidrogénekből  álló  könnyűbenzinek  az  akut 
ökotoxikológiai  tesztek  vizsgálati  koncentrációtartományában  csaknem  teljes  mértékben 
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oldódnak.  A  nehezebb  frakciókból  álló  termékeknél  viszont  csak  nagyon  kevés  a  vizes 
közegben  oldott  anyag.  Ilyen  anyagok  vizsgálata  történhet  vizes  fázisból,  a  nem  oldódó 
szénhidrogének  eltávolítását  követően  vagy  az  oldhatatlan  anyagot  diszpergált  állapotban 
tartó folyamatos keverés mellett,  illetve anélkül, de mindkét fázis jelenlétében.  Utóbbi két, 
diszperziót létrehozó módszer hátránya, hogy a hidrofób rész lerakódhat a tesztszervezetek, 
különösen  a  vízi  bolhák és  algák  felületén.  A keveréshez  használt  berendezés  ezenkívül  a 
kisebb szervezetek  fizikai  károsodását  is  okozhatja.  A CONCAWE (1992)  jelentésében  az 
első  megközelítést  ajánlja,  mivel  az  eleve  kizárja  a  fizikai  hatásokat  és  csak  a  kémiai 
toxicitás mérését teszi lehetővé. Ebben a megközelítésben a vizes fázisra a WAF elnevezést 
is használják, amivel azt fejezik ki, hogy a vizsgált anyag a vizes közegben nem csak valódi 
oldat  formájában  van  jelen.  E  tesztekből  származó  toxicitási  adatokat  terhelési  szintekkel 
(EL  és  LL)  jellemzőkkel  fejezik  ki,  így  különböztetve  meg  az  egyedi  anyagokra, 
vegyületekre használt  hatásos vagy letális koncentrációktól a vizsgálatokban használt  vizes 
frakciók készítéséhez bemért anyagmennyiségeket.

Törekedni  kell,  hogy  minden  bemérés  esetében  a  termékkomponensek  a  legnagyobb 
mennyiségben kerüljenek a vizes fázisba. A lehetséges legnagyobb koncentráció eléréséhez a 
víz  és  olajtermék  elegyének  hosszantartó  keverése  szükséges.  A  kivonatkészítés  során 
10-6-10-3m méretű diszpergált részeket tartalmazó heterogén rendszerek, egymással nem vagy 
csak részlegesen  elegyedő cseppfolyós  közeg keverékei  jönnek létre.  A nagyobb térfogatú 
diszperziós közegben a kisebb részben jelenlévő diszpergált  rész kolloidális  méretű,  illetve 
annál  általában  nagyobb  cseppek  formájában  oszlik  meg.  Az  olajtermékek  és  a  víz 
keveredésénél  a  rendszer  szabad  entalpiája  nem  csökken,  elegyedés  nem  jön  létre.  Ilyen 
esetben  külső  energia  bevezetése  árán  (mechanikus  keverés,  ultrahang  besugárzás,  hő-  és 
elektromos  hatás)  az  összetevők  keverésével  diszperz  rendszer  hozható  létre,  de  ez 
termodinamikailag  instabil,  és  megfelelő  idő elteltével  a  szétválás  ismét  bekövetkezik.  Az 
emulziók  stabilitását  a  keveredő  közegek  közötti  felületi  feszültség,  a  közegek  közötti 
sűrűség  különbség,  az  adszorpciós  réteg  szerkezete,  a  diszperziós  közeg  viszkozitása,  az 
összetevők  tömegviszonya  és  a  hőmérséklet  határozza  meg.  Minél  kisebb  a  keveredést 
elősegítő  energia  térfogategységre  jutó  értéke,  annál  nagyobb  a  diszpergált  részecskék 
mérete.  A  vízbe  keveredett  0,1mm  vagy  annál  nagyobb  olajcseppek  a  sűrűség  különbség 
miatt  percek  alatt  felúsznak  a  víz  színére.  Az  ilyen  jellegű  durva  keverékekben  az  olajat 
szabad  fázisnak  tekinthetjük.  A  különböző  módon  kialakuló  olaj-víz  keverékekben  az 
olajcseppek  átlagos  méretét,  a  keverék  stabilitását  és  a  sűrűségkülönbség  miatti 
szétválasztódáshoz szükséges időt a 2-10. táblázat mutatja.

2-10. táblázat. Különböző olaj-víz keverékek jellemzői (www.acsseparations.com)

Az összekeveredés módja Csepp méret Stabilitás Szétválási idő

Gyenge keverő hatás,
lassú csatorna áramlás,

> 10-4 m Kicsi Percek

Erős keverő hatás,
gyors csatorna áramlás,

10-5 -10-4 m Közepes Órák

Felületaktív anyag jelenlétében 
erős keverő hatás < 10-5 m Nagy Napok

A  WAF  készítéséhez  felületaktív  anyagok  használata  nem  javasolt,  mert  ezek 
megváltoztathatják  az  oldott  és  a  hidofób  fázis  közötti  megoszlást,  emellett  kémiai  hatásuk 
figyelembe vétele bonyolultabbá teszi a vizsgálatok kiértékelését. A vizes fázis és a vízoldhatatlan 
szénhidrogén réteg közötti  egyensúly kialakulásához  a lassú,  de hosszan tartó  (~24 h) keverés 

47



Irodalmi áttekintés

elegendő,  mellyel  viszont  a  diszperziók  képződése,  illetve  az  olajos  fázis  emulgeálódása 
elkerülhető.  A keverés intenzitása  megfelelő,  ha annak hatására  a folyadékréteg vastagságának 
kb.10  %-át  kitevő  örvény alakul  ki  a  felszínen.  A keverést  követően  a  két  fázis  szétválására 
rendszerint  egy órát hagynak, majd választótölcsérrel  a vizes fázist elkülönítik a felszíni  olajos 
rétegtől (CONCAWE 1996c).

A  szénhidrogénalapú  anyagok  vizsgálatában  további  nehézséget  jelent  azok  illékonysága, 
különösen a vizes fázisból. Az olajtermékek jellegében rejlő teljes toxicitás meghatározásához, a 
vizsgált anyag állandó koncentrációjának biztosítása érdekében, a volatilizáció megakadályozása 
szükséges.  Ehhez  legtöbbször  (CONCAWE  1996c,  CONCAWE  2001)  kisebb  környezeti 
realitással  rendelkező  zárt  rendszereket  alkalmaztak.  A  tesztorganizmusokat  –  algákat, 
vízibolhákat  és  halakat  –  az  edény  teljes  térfogatát  kitöltő,  tehát  légtér  nélküli  tesztközegben 
vizsgálták.  A  megfelelő  O2 szint  biztosítására  a  tesztközeget  minden  expozíciós  edénynél 
naponként megújították.

48



Anyag és módszer

3ANYAG ÉS MÓDSZER

3.1 A kísérletekben felhasznált, kőolaj-feldolgozásból származó szennyvízminták

3.1.1 Ökotoxikológiai vizsgálatokhoz felhasznált szennyvizek
A vizsgált szennyvíz minták a Dunai Finomítónak a kőolaj-finomítás különböző technológiai 

szakaszait  képviselő  üzemeiből  származtak.  A  kőolajdesztillálás,  az  aromás-  és 
motorbenzingyártás  (benzinreformálás,  izomerizálás),  a  motorhajtóanyag-gyártás  (krakkolás, 
alkilálás,  hidrogénes  kéntelenítés)  és  a  maradék-feldolgozás  (bitumengyártás,  kokszolás, 
maleinsavgyártás)  műveletei  során  képződő  szennyvizek  ökotoxikológiai  vizsgálataihoz  két 
időszakban – 2000. márciustól 2001. júniusig, illetve 2003. februártól októberig – vettem mintákat, 
egy-egy mintavételi pontról legalább két időpontban.

A  szennyvízkezelés  technológiai  szakaszairól  (gravitációs  olajleválasztás,  oldott  levegős 
flotálás,  aerob  eleveniszapos  oxidáció  és  utóülepítés)  az  említett  időszakokon  kívül  a  2006. 
február-április  közötti  időszakban  további  12-15  alkalommal  történt  mintavétel.  A  kiegészítő 
mintavételt  és  az  újabb  vizsgálatokat  azért  tartottam  szükségesnek,  mert  2004.  elejétől  egy 
nagyszabású technológiai fejlesztéssel már egy új szennyvízkezelő telepen történik a szennyvizek 
tisztítása.

Korábban  a  szerves  vegyületeket  nagyobb  mennyiségben  tartalmazó  technológiai 
szennyvizeket (nagy fenol-, ammónia- és szulfidtartalmú savanyúvizek, amintartalmú mosóvizek, 
metanolos  szennyvizek)  külön  szennyvízkezelő  telepen  ártalmatlanították,  az  olaj-  és 
szulfidtartalom  nagyrészét  eltávolító  oldott  levegős  flotálással  (DAF)  majd  egy  eleveniszapos 
aerob-anaerob tisztítási művelettel. A telep 80 m3/h szennyvizet, a teljes mennyiség kevesebb mint 
5 %-át volt képes feldolgozni,  a tisztított  szennyvizet közvetlenül a Dunába bocsátották (MOL 
K+F 2002). 

A szennyvizek azon részét, melyekben az oldott szerves anyag koncentrációja nem jelentős, 
viszont  olajjal  erősebben  szennyeződ(het)nek,  az  ún.  ipari  szennyvíztisztító  telepre  (M2. 
melléklet)  vezették.  A  szennyvizek  négy  csatornarendszeren  keresztül  érkeztek  az  ún.  felső 
telepre, a következő, átlagos mennyiségekben:

• olajos technológiai szennyvíz, 600-700 m3/h,
• olajos csapadékvíz, 300 m3/h,
• recirkulációs hűtővízkörök fölös vize, 700-800 m3/h,
• tartálypark olajos csapadékvize, 150 m3/h.

Vegyszeres előkezelést követően a szennyvizeket két ág szállította tovább, külön ágban az olajos 
technológiai  szennyvíz,  a  másik  ágban  az  olajos  csapadékvizek,  és  a  hűtőkörök  fölös  vize. 
Mechanikai  tisztítás  (homokfogók)  után  a  két  szennyvízáram 2-2  db  sorosan  kötött  hosszanti 
átfolyású  API  (American  Petroleum  Institute)  rendszerű  ülepítő  medencébe  került.  A 
műtárgyakból  kilépő  szennyvizeket  az  alsó  telepen  kialakított  2  db  sorosan  kötött,  egyenként 
százezer  m3 térfogatú  tározótóba  vezették.  A  hatékonyabb  utótisztítás  érdekében  a  tavakat 
levegőztető rendszerrel látták el. A tavakban felúszott olaj lefölözését terelőrendszerekkel oldották 
meg.  A kb.  1800 m3/h  mennyiségben képződő tisztított  szennyvizet  a biológiai  tisztító  elfolyó 
csatornájától független csatornában vezették a Dunába (MOL K+F 2002).

A  szennyvíztisztítás  fejlesztése  elsősorban  a  teljes,  finomítóban  képződő 
szennyvízmennyiségnek  a  biológiai  kezelését  és  az  ahhoz szükséges  DAF kapacitás  kiépítését 
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jelentette. A különálló tisztítótelepet megszüntették és a felső telepre egy kétezer m3/h kapacitású 
eleveniszap cirkulációs (CASS™) biológiai tisztítót építettek, melyben a technológiai szennyvizek 
mellett a finomító területéről összegyűlt, olajjal gyakran elszennyeződő csapadékvizet is kezelik. 
Az új DAF műtárgyak az API medencékből érkező szennyvizeket fogadják és csökkentik tovább 
azok olajtartalmát a CASS technológiai követelményeinek megfelelő szintre. A biológiai tisztítást 
követően az alsó telep tározótavaiba, majd a befogadóba jut a szennyvíz.

3.1.2 Az aerob szervesanyag-eltávolítás kísérleteiben használt szennyvizek
Bitumengyártás flotált mosóvize
A Dunai  és  a  Zalai  finomítóban,  a  bitumenfúvatás  során  képződő forró  (220 °C)  fúvatási 

véggáz a fúvató levegőn kívül vízgőzt, szénhidrogéneket, oxidált származékaikat és kellemetlen 
szagú S- és N-tartalmú vegyületeket tartalmaz. Ez a gáz kezelés nélkül nem engedhető a szabadba. 
A vizes mosás a véggáz szennyező anyagainak nagy részét kimossa. A képződött kb. 50 °C-os 
savanyú (pH: 4-4,5) szennyvíz KOI-tartalma 2000-4000 mg·l-1, olajtartalma 200-500 mg·l-1, fenol 
tartalma  10-20  mg·l-1 volt.  A  flotálást  követően  a  KOI-tartalom  1000-2000  mg·l-1-re,  az 
olajtartalom 10-50 mg·l-1-re csökkent. A flotált szennyvíz jelentős mennyiségű kloridot és szulfátot 
tartalmazott, ugyanakkor nitrogénben és foszforban szegény volt.

Maleinsavgyártás, üstmosó szennyvíz
A  vizsgálatok  ideje  alatt  a  Dunai  Finomító  maleinsavanhidridet  és  fumársavat  előállító 

üzemében  az  üstök  rendszeres,  hetenkénti  tisztítása  során  képződő  erősen  savas  (pH:  1-1,5) 
szennyvíz KOI-tartalma 12-16 g·l-1, a szénhidrogén koncentráció 125-220 mg·l-1 között alakult. A 
szennyvíz nagy szervesanyag terhelése főként karbonsavakból származott.

Gravitációs olajleválasztással kezelt technológiai szennyvíz
A  Dunai  Finomító  üzemeiből  érkező  olajos  technológiai  szennyvizek  gravitációs 

olajleválasztása  a  szennyvíztelepen  az  ún.  API  medencékben  történik.  A  vizsgálatokhoz 
felhasznált,  medencékből  elfolyó  szennyvízminták  KOI-  és  TPH-tartalma  erősen  ingadozott, 
180-380 mg·l-1, illetve 20-60 mg·l-1 volt. A szennyvíz kevés fenolt (<1 mg·l-1) és szulfidot (<0,4 
mg·l-1) tartalmazott, kémhatása gyengén lúgos (pH: 7,3 – 8,4) volt.

Biológiai tisztítóra vezetett nagy szervesanyag tartalmú technológiai szennyvizek
A  vizsgálat  idején  a  technológiai  szennyvizek  csak  egy  60-80  m3/h  térfogatáramú  részét 

kezelték  eleveniszapos  biológiai  tisztítóban.  A  tisztítómű  kiegyenlítőtartályából  gyűjtött 
szennyvízminták KOI-tartalma 1220-3180 mg·l-1 között ingadozott, olajtartalma ~50 mg·l-1 volt. A 
semleges (pH: 6,9-7,7) kémhatású szennyvíz 18-44 mg·l-1  fenolt is tartalmazott. A jelentős szulfid- 
és  ammóniatartalmat  (4-8,  illetve  15-20  mg·l-1)  a  tisztítóműbe  vezetett,  változó  hatásfokkal 
előkezelt (sztrippelt) savanyúvizek okozták.

3.2 Kőolajtermékek vizes fázisú tesztközege (Water Accomodated Fraction - WAF)

3.2.1 Kőolajtermékek vizes fázisú tesztközeg készítéséhez
Orosz kőolaj
Összetételéről általános leírás az irodalmi áttekintés 2.1.1 fejezetében található.

Kénes gázolaj MSZ 1627, 0.05
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Összetételéről általános leírás az irodalmi áttekintés 2.1.2 fejezetében található. A vizsgált 
termék 500 mg·kg-1 kéntartalmú volt.

Ólmozott motorbenzin AB-98
Összetételéről  általános  leírás  az  irodalmi  áttekintés  2.1.2  fejezetében  található. 

Oktánszámnövelő  ólomtartalmú  adalékkomponense  az  ólom-tetraetil,  mely  a  termék 
kompressziótűrését növeli. Gyártása és forgalmazása 1999-ben megszűnt.

Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95
Összetételéről általános leírás az irodalmi áttekintés 2.1.2 fejezetében található.

Repceolaj metil észter (RME) biodízel keverőkomponens
A növényolaj  préselésből  nyert,  tisztított  – nyálka  és szabadzsírsav-mentesített  – repceolaj, 

C16-22 szénatomszámú,  főként  telítetlen  zsírsavak  és  glicerin  triésztereinek  metil-alkoholos 
katalitikus átészterezésével állítják elő. Az RME fő szennyezői a glicerin, mono- és digliceridek és 
szabad zsírsavak. Ezek mellett metanolt vizet és katalizátormaradékot is tartalmazhat.

Kenőanyag alapolaj (SN 150/A Alföldi hidrogénezett középolaj finomítvány)
Összetételéről általános leírás az irodalmi áttekintés 2.1.2 fejezetében található.

Aromás szintetikus hígító (Aromatol)
C9 alkil-benzol  izomerekből  álló  termék.  Egyéb  aromás  szénhidrogéneket  (benzolt,  toluolt 

xilolokat)1max. 2 %-ban tartalmazhat. Közepes szénatomszámú alkánok szennyezhetik.

Lakkbenzin, aromásmentes (Dunasol)
Főként  a  forráspont-tartomány  (180-220  °C)  szerint  meghatározott  nyílt-  és  elágazó  láncú 

alkánokból (C10-13) áll. Aromásokat max. 0,1%-ban tartalmaz.

Hűtő-kenő folyadék fémmegmunkáláshoz, kis biocidtartalmú
Vizes bázisú (~60% lágyított víz) kenőanyag. Fő összetevők: Nitrilo-trietanol (17%), telített és 

telítetlen,  egyenes  láncú,  alifás  monokarbonsavak,  főleg  olajsav  (~8%),  2-hidroxi-oleát  (~8%), 
etilén-diamin  bázisú  alkilén-oxidok  (4%).  Biocidhatású  kompnensek:  morfolinok  (~1%) 
benztriazol (0.5%). Hidrogénezett középolaj finomítvány: ~0.7%.

Hűtő-kenő folyadék fémmegmunkáláshoz, nagy biocidtartalmú
55 % ivóvizet tartalmazó készítmény. Nitrilo-trietanolból ~22, acil amido-karbonsavakból ~13, 

glikolból 5, etilén-diamin bázisú alkilén-oxidokból 3 %-ot tartalmaz. A morfolinok mennyisége 
csak 0,1-0,2 %, benztriazolt nem tartalmaz.

3.2.2 Vizes fázisú tesztközeg előállítása
A vizes közegben zajló ökotoxikológiai vizsgálatokhoz a termékminták minta-előkészítése és a 

kivonat készítése az ISO 10634:1995 szabvány szerint  történt.  A  CONCAWE (1992) ajánlását 
figyelembe véve, a termékek vízzel kivonható frakcióját tartalmazó vizes fázist választótölcsérrel 
elkülönítettem  a  hidrofób,  ’olajos’  rétegtől.  A  vizes  kivonatok  készítéséhez  laboratóriumi 
síkkörrázó gépet (típus: IKA KS501; gyártó: IKA Werke GmbH, Staufen, Németo.) és ultrahangos 
fűthető  tartályt  (típus:  FALC  UTD-35;  gyártó:  Falc  Instruments  s.r.l.,  Treviglio,  Olaszo.) 
használtam. 
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3.3 Környezettoxikológiai módszerek

3.3.1 A szennyvizek kémiai szennyezettségét vizsgáló módszerek

A pH meghatározása
A vízminták hidrogénion koncentrációját (pH) elektrokémiai az MSZ 260-4:1971 szabvány 3. 

pontja  szerint  határoztam  meg.  A  méréseket  (típus:  PHM 92;  gyártó:  Radiometer  Analytical, 
Koppenhága, Dánia) végeztem.

A kémiai oxigénigény (KOI )meghatározása 
A  szennyvízminták  kémiai  oxigénigényének  maghatározása  az  ISO  15705:2002  szabvány 

szerint  történt.  A  kálium-dikromát  forró  kénsavas  oldatával  120  percig  150  °C-on  oxidált 
mintákban  keletkező  zöldessárga  színű  Cr3+ ionok  mennyiségét  620  nm  hullámhosszon  mért 
abszorbanciájuk  fotometrálásával  határoztam  meg,  DR5000  típusú  (gyártó:  Hach  Lange, 
Düsseldorf, Németo.) spektrofotométerrel. Az eredményt mg O2·l-1 egységben adtam meg.

Az szénhidrogén-tartalom meghatározása
A  szénhidrogének  (TPH)  koncentrációját  tetraklór-etilénnel  végzett  extrakciót  követő 

infravörös  spektrofotométerrel  (típus:  Jasco  460  Plus  FT-IR;  gyártó:  Jasco,  Tokió,  Japán) 
határoztam meg,  az  ASTM D 7066-2004  szabvány szerint.  Az eredményeket  mg·l-1 egységben 
adtam meg.

Az összes szerves széntartalom (TOC) és az oldott szerves széntartalom (DOC) meghatározása
A  szennyvízminták  és  tesztelegyek  szerves  széntartalmának  meghatározása  az  MSZ  EN 

1484:1998  szabvány  szerint  történt.  A  vizsgálatokat  a  minták  széntartalmából  katalitikus 
oxidációval  képződő  szén-dioxid  mennyiségét  mérő  infravörös  detektorral  felszerelt  műszerrel 
(típus: Liquitoc; gyártó: Elementar, Hanau, Németo.) végeztem. A mérőműszerrel reprodukálható 
módon csak a nem kiűzhető szerves széntartalom (NPOC) mérhető. Az NPOC értékét közvetett 
módon, a minták teljes széntartalmának és szervetlen széntartalmának (IC) különbségeként adtam 
meg, mg·l-1 egységben.

A fenoltartalom meghatározása
A vízminták  fenol-  és  fenolszármazék  tartalmát  az  MSZ 1484-1:1992  szabvány  3.  pontja 

szerint határoztam meg. A vizsgálathoz a DR5000 spektrofotométert használtam, a fenoltartalmat 
(fenol-index mg·l-1 egységben adtam meg.

A szulfidtartalom meghatározása
A mintákban oldott szulfid mennyiségét az ISO 10530:1992 szabvány szerint határoztam meg. 

Az  indikátorként  használt  N,N-dimetil-p-feniléndiamin-oxalátot  metilénkékké  alakító 
szulfidvegyületek  koncentrációjára  utaló  intenzitást  a  DR5000  spektrofotométerrel  mértem,  az 
eredményt mg·l-1 egységben adtam meg.

A lebegőanyag-tartalom és izzítási veszteség meghatározása
A lebegőanyag mennyiségi  meghatározása az MSZ 260-3:1973 szabvány szerint  történt.  A 

minták vákuumszűréséhez 0,6 µm-es pórusátmérőjű membránszűrőlapokat használtam. Az izzítási 
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veszteséget  a  szűrőlapok  600  °C-ra  hevítését  követően,  a  lebegőanyag-tartalom  és  az  izzítási 
maradék különbségeként határoztam meg. Az eredményeket mg·l-1 egységben adtam meg.
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A vízben oldott oxigén koncentrációjának meghatározása
A minták és tesztelegyek,  oldott  O2 koncentrációját  elektrokémiai  úton határoztam meg.  A 

mérőműszer  (típus:  Oxi325;  gyártó:  WTW,  Weilheim,  Németo.)  oxigén-elektródáját  a 
folyadéktérbe helyeztem, majd 2 perc után a műszerről leolvasott értéket vettem a minta, illetve 
tesztelegyek oldott O2 koncentrációjának, mg·l-1 egységben kifejezve.

Az eleveniszap oxigénfogyasztásának meghatározása 

A telítettségig levegőztetett eleveniszap oxigénfelvételének sebességét (OUR) az MSZ EN ISO 
8192:2007  szabvány alapján határoztam meg. Az oldott oxigén koncentrációjának változását az 
előző  módszernél  ismertetett  műszerrel  mértem.  Az  eleveniszap  sűrűségét  figyelembe  véve 
fajlagos oxigénfelvételt (SOUR) is számítottam. Alkalmazott dimenziók: mg O2 ·l-1·min-1 (OUR) és 
mg O2·mg-1 MLSS·min-1 (SOUR).

Ammónia tartalom
Mennyiségét a pufferoldattal pH 7,4 kémhatásúra beállított szennyvízmintákban az MSZ 

260-9:1988 szabvány 2. pontja titrimetriával határoztam meg. Az eredményeket mg·l-1-ben adtam 
meg.

Összes foszfortartalom 
Az  MSZ  260-20:1980  szabvány  szerint  a  minták  foszfortartalmát  feltártam.  A  képződött 

ortofoszfátionokból molibdenáttal és aszkorbinsavval foszfomolibdénium kéket képeztem, aminek 
mennyiségét fotometriásan határoztam meg, mg·l-1 egységben.

Anionok koncentrációjának meghatározása
Az MSZ EN ISO 10304-1:1998 szabvány szerinti  méréseket  ionkromatográffal  (típus:  IA-100 
Ionanalyzer;  gyártó:  TOA  Electronics,  Tokió,  Japán)  végeztem.  A  szennyvízmintákban  oldott 
nitrit-, nitrát-, klorid-, fluorid-, bromid-, szulfát- és foszfátionok koncentrációját határoztam meg, 
mg·l-1 egységben.

3.3.2 Akut ökotoxicitást vizsgáló módszerek
Lumineszcensbaktérium-teszt
A  módszer  az  URBANCZYK  és  munkatársai  (2007)  nyomán  a  Vibrio nemzetségnév 

megváltoztatásával már  Aliivibrio  fischeri-ként nyilvántartott  tengeri  baktérium  tenyészetek 
fénykibocsátás-gátlásának  meghatározásán  alapul,  az  MSZ  EN  ISO  11348-1:2000  szabvány 
szerint.  Az  A.  fischeri oxido-reduktáz  típusú  enzime,  egy  peroxidáz,  a  következő  reakciót 
katalizálja:

FMNH2 + O2 + R-CO-H → FMN + R-COOH + H2O

A  flavin-mononukleotid  koenzim  izoalloxazin  gyűrűje  a  két  hidrogént  leadva  oxidálódik, 
csakúgy,  mint  az  aldehid,  mely karbonsavvá alakul.  Elektron  akceptorként  molekuláris  oxigén 
szolgál.  A szennyező anyagok kémiai szerkezetüktől,  illetve tulajdonságaiktól függően többféle 
úton gátolhatják a peroxidáz enzim és szubsztrátja közötti reakciót: reakció a szubsztráttal, ill. az 
enzim térszerkezetének megváltoztatásával, reakciócentrumának tönkretételével.

A fénykibocsátással járó reakciót egy ToxAlert 10 típusú (gyártó: Merck, Darmstadt, Németo.) 
luminométerrel mértük. A szennyvízmintákból készített koncentrációsorozat elemeinek toxicitását 
15 perces méréssel határoztam meg. A toxicitási értékekből a 10, illetve 50 %-os fénykibocsátás-
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csökkenést okozó EC10 és EC50 értékeket grafikusan elemezve, ml·l-1 egységben, illetve toxicitási 
egységben (TU) adtam meg. 

Édesvízi alga növekedésgátlás vizsgálata
A teszt  célja  egy  egysejtű  zöldalga,  a  Selenastrum capricornutum növekedésére  gyakorolt 

mérgező hatás meghatározása volt, az MSZ EN ISO 8692:2005 alapján. A zöldalga logaritmikus 
szaporodási szakaszban lévő tenyészetét  néhány nemzedéken át a szennyvízmintákat különböző 
koncentrációban tartalmazó  közegben tenyésztettem.  72 óra után  meghatároztam a  tenyészetek 
növekedési  sebességét,  majd  az  így  kapott  értékeket  a  kontroll  tenyészethez  viszonyítva  a 
szaporodásgátlást:

t
NN n

∆
−

= 1lnlnµ ,

ahol:
µ:   növekedés sebessége
N1 : sejtszám a teszt kezdetén (sejt/ml)
Nn : sejtszám n idő elteltével (sejt/ml)
Δt : a két sejtszám meghatározása közt eltelt idő (nap)

A  sejtszám  meghatározásához  Universal  típusú  fénymikroszkópot  (gyártó:  Opton,  Jena, 
Németo.)  és  Bürker-  kamrás  tárgylemezt  használtam.   A  növekedés  gátlására  vonatkozó 
eredményekből grafikus analízissel megadtam az ErC10 és ErC50 értékeket, ml·l-1 egységben, illetve 
TU-ban, továbbá a termékek vizes fázisú tesztközegének vizsgálatánál az 50 %-os gátlást okozó 
terhelési szintre vonatkozó ErL50 értékeket mg·l-1 egységben kifejezve.

Daphnia magna immobilizációs vizsgálat
Az MSZ EN ISO 6341:1998 szabvány szerinti vizsgálathoz használt  Daphnia magna (vízibolha, 

ágascsápú rák) megfelelő laboratóriumi körülmények között tenyésztett és ellenőrzött érzékenységű, 
legalább harmadik generációjú, 24 órás egyedei a 24 órás expozíció alatt a szennyvízben található 
mérgező anyagok jelenlétéről és a mérgező hatás mértékéről adtak jelzést. A teszt időtartamának letelte 
után megállapítottam az egyes edényekben a mozgásképtelen egyedeket, amelyek a folyadék enyhe 
mozgatását követő 10 másodpercen belül sem voltak képesek úszni, függetlenül attól, hogy csápjaikat 
mozgatták-e vagy sem. Az értékelés során az elpusztult, illetve mozgásképtelen egyedek száma alapján 
meghatároztam a legkisebb, még nem gátló hígítás értékét, TU-ban kifejezve, illetve a termékek vizes 
fázisú tesztközegének vizsgálatánál az IL50 értékeket mg·l-1 egységben.

Statikus halteszt
Az  MSZ 22902-3:1990 szabványban leírt  vizsgálat  zárt  medencében, vízcsere nélkül,  96 órán 

keresztül végzett tesztelés. A vizsgálathoz előnevelt, 4-6 hetes zebradániók (Brachydanio rerio) 2±1 
cm-es egyedeit  használtam.  A vizsgálat  értékelésekor  minden egyes  ajánlott  expozíciós  időtartam 
vonatkozásában  az  elhullások  kumulált  értékét  vettem figyelembe.  Az  elpusztult  halak  számát  a 
vizsgálathoz felhasznált halak számához viszonyítva a letális hatás mértékét százalékban fejeztem ki, 
és megadtam az LC50  és a TU értékét, továbbá a termékek vizes kivonatának vizsgálatánál az LL50 

értékeket mg·l-1 egységben kifejezve.

Pseudomonas fluorescens talajtoxicitási teszt
A  P. fluorescens telepeire  gyakorolt  szaporodásgátló  hatást  az MSZ 21470-88:1993 szabvány 

szerint határoztam meg. A módszer elsősorban a szilárd hulladékok, illetve szennyezett talajok vizes 
kivonatának vizsgálatára alkalmas, de a kivonatkészítésre vonatkozó előírásokat követve folyékony 
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hulladékok is vizsgálhatók. A vizsgálat félkvantitatív meghatározást tett lehetővé, mert eredményként a 
hulladékkivonatból készített koncentrációsor legnagyobb még nem gátló elemét kell megadni.

Paradicsom-mikorrhiza teszt
A  vizsgálat  a  paradicsom  (Lycopersicon  esculentum)  és  gyökérzetének  szöveteiben  élő 

gombafaj, a Glomus intraradices szimbiózisának mennyiségi meghatározásán alapult, BARNA és 
munkatársai  (2006),  valamint  KERESZTÉNYI és  munkatársai  (2008a)  közleményeiben  leírt 
módon.

A tenyészetek beállításához először sterilizált tőzeget és perlitet kevertem össze 9:1 arányban, 
majd  légszárazra  szárítottam.  Ezután  tenyészedénybe  töltöttem,  majd  telített  nedvességet 
alakítottam  ki  ún.  knop-oldattal,  amely  egyben  a  megfelelő  végkoncentráció  beállításához 
szükséges térfogatú, 1 %-os dimetil-szulfoxid (DMSO) oldat és a vizsgált minta 9:1 tömegarányú 
vizes  kivonatát  is  tartalmazta.  Az oltóanyag paradicsom felaprított  gyökérzetével  elkevert  talaj 
volt,  amelyben  az  AM gomba  törzseket  előzőleg  felszaporítottam.  Így  a  gyökéren  a  fertőzés 
infektív  propagulumokról  (intraradikális  és  extramátrikális  micélium,  arbuszkulum,  vezikulum, 
spóra) történt.  Ennek előnye az egyszerűbb kivitelezhetőség (nem kell  újból spórákat izolálni), 
illetve  az  infekció.  Ebbe  a  talajba  kerültek  a  magról  nevelt  és  garantáltan  mikorrhizamentes 
paradicsom palánták. A nedvességet az 1 hónapos expozíció alatt ioncserélt vízzel pótoltam. 

A  sejtekben  képződött  gombaképletek  fénymikroszkópos  vizsgálatához  a  gyökérminták 
megfestése következőképpen történt:

• a gyökérzet alapos lemosása csapvízzel;
• a gyökérzetből 2-3 cm-es hajszálgyökerek gyűjtése kémcsőbe;
• a  gyökérminta  melegítése  10  %-os  KOH  oldatban  10  percig, 

főzőpoharas vízfürdőben, hogy a gyökér szövetei felpuhuljanak; 
• csapvizes leöblítés és 3 perces kezelés 6 %-os HCl oldattal;
• festés tripánkék oldattal 90 °C-on 30 percig;
• kimosás a festék oldószerével (laktofenol) 90 °C-on 5 percig, majd a 

minta tárolása az oldószerben

A  kiértékelést  a  gyökérszövetben  látható  gombafonalak  aránya,  mely  a  mikorhizzáltság 
intenzitására  utal  (M%),  illetve  az  arbuszkularitás,  a  kifejlődött  arbuszkulumokat  tartalmazó 
gyökérsejtek aránya (A%) meghatározásával végeztem (fotók az M3. mellékletben). Az 50 %-os 
gátlást okozó hatást a kezeletlen kontroll tenyészetek értékeihez viszonyítva határoztam meg, és 
fejeztem ki ml·l-1 egységben.

3.3.3 A bioakkumulációs potenciál meghatározása
Az  n-oktanol/víz  megoszlási  hányados  meghatározása  számítással,  a  molekulaszerkezet  

alapján
Tekintettel  az  n-oktanol/víz  megoszlási  hányados  (Kow)  meghatározására  alkalmazható 

műszeres  analitikai  mérés  bonyolultságára,  és  arra  a  tényre,  hogy  a  vizsgált  anyagok  sok 
komponens keverékei, a kísérleti úton történő idő- és energiaigényes meghatározást egy gyorsabb, 
a  kémiai  szerkezetet  maximálisan  figyelembe  vevő  becslési  módszerrel  határoztam  meg.  A 
becsléshez  a  kérdéses  vegyület  részletes  konstitúciós  és  konformációs  szerkezetének  ismerete 
szükséges, a számítással kapott eredmények eltérése a kísérleti módszerrel kapható eredményektől 
nem nagyobb ±0.1-0.2 log Kow egységnél.

Az  alkalmazott  elméleti  módszert  -  megalkotója  után  –  Leo-féle  fragmentum  állandók 
módszerének  nevezik  (LYMAN  1982b).  Alapját  tapasztalati  úton  meghatározott,  az  egyes 
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atomokhoz,  atomcsoportokhoz  és  szerkezetet  meghatározó  faktorokhoz  rendelt  értékszámok 
képezik. A kalkuláció a következőképpen történt:

log Kow = ∑ fragmentum(f) + ∑ faktor (F)

A  módszer  több  mint  100  atomra  és  atomcsoportra  (funkcióscsoportra)  kidolgozott  ún. 
fragmentum-értékeket használ. Adott fragmentumnak (f), attól függően, hogy milyen szerepet tölt 
be a molekula szerkezetének kialakításában, többféle f értéke is lehet. Tizennégy alapvető faktort 
(F) lehet elkülöníteni, aszerint,  hogy a molekulában, pl. kettős, vagy hármas kötések vannak-e, 
aromás vagy alifás, aliciklusos, elágazó láncú, halogénezett, hidrogénhíd kötés kialakítására, stb. 
képes-e  a  kérdéses  vegyület.  A  komplex  molekulák  nehezebben  kalkulálható  megoszlási 
hányadosát  a  szerkezetében  hasonló  alapvegyület  méréssel  meghatározott  Kow-értékéből 
származtattam - a megfelelő fragmentumok és faktorok figyelembe vételével – a keresett értéket:

log Kow (új vegyület) = log Kow (hasonló vegyület) ± ∑ fragmentum (f) ± ∑ faktor (F)

A potenciálisan bioakkumulálódó szervesanyag meghatározása szilárdfázisú mikroextrakciós  
(SPME) módszerrel

 A  szennyvizekben  lévő  szerves  vegyületek  biokoncentrációjának  becslésére  kidolgozott 
(LESLIE  és  LEONARDS  2005)  bioszimulációs,  szelektív  extrakciós  módszer  egy  hidrofób 
abszorpciós fázist használ. Az állati szövetek lipidjeihez hasonlóan, ez a megosztó fázis a mintába 
merítve a szerves komponenseket azok hidrofób jellegének erőssége szerinti mértékben halmozza 
fel magában.

A viszkózus  réteget  képező polidimetil-sziloxánnal  (PDMS) bevont  1 cm hosszú üvegszál, 
mint megosztó fázis 24 órán át érintkezett a 250 ml térfogatú szennyvíz mintákkal. Közvetlenül az 
expozíciót követően, a szálakat egy lángionizációs detektorral (FID) rendelkező gázkromatográfba 
(GC;  Típus:  6890N,  gyártó:  Agilent  Technologies,  Santa  Clara,  USA)  helyeztem.  A  legtöbb 
kromatográfiás  módszertől  eltérően,  a  GC  kapilláris  oszlopa  csak  10  m  volt.  A  LESLIE  és 
LEONARDS (2005) által ajánlott fűtési programot választottam, hogy az anyagok rövid idő alatt 
elérjenek a detektorba, csökkentve ezzel az egyes csúcsok szétválását. A beállítással a görbe alatti 
terület kiszámítása egyszerűbb és pontosabb lett. A külső standard 40 mg·l-1, etil-acetátban oldott 
2,3-dimetil-naftalin  volt,  melyre  vonatkoztatva  a  megosztó  fázisba  felvett  anyagok  moláris 
mennyiségét határoztam meg.

A  bioakkummulációs  potenciál  meghatározásához  ebből  a  szilárd  fázisba  felvett,  külső 
standard  egyenértékben  kifejezett  anyagmennyiségből  szerves  széntartalom  koncentrációt 
számítottam:

fiberV
n·M·kc = ,

ahol:

c: a megosztó fázis szerves szén koncentrációja, mg·l-1

n: anyagmennyiség a megosztó fázisban (2,3-dimetil-naftalin egyenértékben), mmol
M: a 2,3-dimetil-naftalin molekulatömege, g·mol-1

k: széntartalom konstans (2,3-dimetil-naftalin)
Vfiber : megosztó fázis térfogata, l
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A szennyvízminták és a repceolaj–metil-észter biológiai bomlásából visszamaradt és képződött 
szerves anyagok bioakkumulációs potenciálját a megosztó fázis szerves széntartalmának és a vizes 
fázisból mért NPOC, illetve TOC koncentrációjának hányadosaként adtam meg.
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3.3.4 Az aerob biodegradáció vizsgálata

A biokémiai oxigénigény meghatározása 
A biokémiai oxigénigény 5 nap után (BOI5) az az oldott oxigén, amely adott feltételek között a 
felszíni-  és  szennyvizekben  levő  szerves  és/vagy  szervetlen  anyag  biológiai  oxidációjához 
szükséges. Mennyiségét az MSZ EN 1899-1:2000 szabványban leírt hígításos és oltásos módszert 
követve és módosítva határoztam meg. Az O2-fogyasztást közvetett módon, a vízben oldott oxigén 
csökkenésének  mérése  helyett,  a  lezárt  palackokat  csak  részben  kitöltő  minták  feletti  légtér 
nyomáscsökkenésének  mérésével  határoztam meg.  Az  oxidáció  során  a  légtérbe  kerülő  CO2-t 
nátrium-hidroxiddal kötöttem meg, hogy az abból származó nyomásnövekedést, mint zavaró hatást 
elkerüljem.  Az ötnapos  vizsgálat  során manometrikus  mérőrendszerrel  (típus:  OxiTop Control; 
gyártó WTW, Weilheim, Németo.) követhettem a halmozott biokémiai oxigénigényt.

Feltételezve, hogy a szennyvizek a biológiai oxidációt végző mikroorganizmusokat nem vagy 
csak kis mennyiségben tartalmazták, a mintákat ülepített kommunális szennyvíz eleveniszapjából 
készített  oltóoldattal  kiegészítettem. A beoltott  minta értékét az oltó oldat térfogatának és saját 
BOI értékének figyelembevételével számítottam. Az eredményeket – az 5 nap alatt elfogyasztott 
oxigén mennyiségét – mg O2 ·l-1 egységben adtam meg.

A teljes aerob lebonthatóság vizsgálata
A  szennyvízminták  szerves  vegyületeinek  aerob  mikroorganizmusokkal  való  biológiai 

lebonthatóságát  tesztközeget  használva határoztam meg,  az MSZ EN ISO 7827:1998  szabvány 
szerint. A tesztelegy oldott széntartalmának (DOC) mérésén alapuló módszert az illékony szerves 
vegyületeket (VOC) is tartalmazó szennyvizekhez adaptáltam oly módon, hogy a nem kiűzhető 
szerves széntartalom (NPOC) változását értékeltem. Ehhez a vizsgálat előtt a mintákból N2 gáz 
átáramoltatásával  (30  perc,  10  l·min-1)  eltávolítottam az  illékony  vegyületeket.  A  termékekből 
készült  vizes  fázisú  tesztközegek  vizsgálatainál  a  kihajtást  nem  alkalmaztam,  a  tesztközeg 
szervesanyagainak mennyiségét a TOC-tartalom fejezte ki.

 A vizsgálatokban használt oltóanyag (inokulum) a Dunai Finomító szennyvíztisztító telepének 
biológia  tisztítójából  származott.  A  lebontó  közösséggel  való  beoltás  előtt  a  magas  terhelési 
szinttel  rendelkező  minták  szervesanyag  tartalmát  közel  azonos,  kb.  40 mg·l-1 NPOC  értékre 
csökkentettem, mellyel az ökotoxicitás gátló hatását szándékoztam hasonló mértékűre csökkenteni. 
A 28  napos  vizsgálat  alatt  mért  NPOC-,  illetve  TOC-tartalom csökkenését  %-ban kifejezve  a 
biológiai lebonthatóság mértékét adtam meg. 

3.4 Aerob szervesanyag-eltávolítás növelését célzó laboratóriumi kísérletek 

3.4.1 A laboratóriumi kísérleti berendezés főbb elemei, működésének ismertetése
A laboratóriumi  kísérleteimet  (M4.  Melléklet) a  Zenon  Systems  Kft.  (Tatabánya,  Magyaro.) 

ZeeWeed® ZenoGem® laboratóriumi  berendezésével  végeztem,  a  MOL  Nyrt.  DS  Fejlesztés 
Környezet-  és korrózióvédelem Vizsgáló Laboratóriumában. A bemerülő membránmodul (ZW-10; 
függőleges üreges rost nyaláb, pórusméret: 100 kdalton, teljes szűrőfelület: 0,93 m2) egy több részre 
osztott  eleveniszapos reaktor  (V: 50 l)  utolsó részébe merül.  A permeátum elvételéhez szükséges 
szívóerőt  egy  változtatható  forgásirányú  szivattyú  biztosítja,  mellyel  a  membrán  visszamosása  is 
lehetséges. A rendszer különféle műveleteit (szennyvíz feladás, pH beállítás, szűrés, visszamosás, iszap 
recirkuláció, fölösiszap elvétel, membrántisztítás) számítógépes program szabályozza. A laboratóriumi 
modul  levegőztetése egy levegőfúvóval  a modul  tartótengely alsó részének perforálásain keresztül 
történik.   A  levegőbevitel  (3,5  m3·h-1)  az  iszap  megfelelő  keverését  is  biztosította.  A  reaktortér 
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egyenletes  O2 koncentrációjának  (2< mg·l-1)  biztosítására  kiegészítő  levegőztetést  (akváriumi 
levegőpumpák) is alkalmaztam. 

A  kísérletek  kezdetén  a  reaktort  a  MOL százhalombattai  telephelyén  üzemelő  biológiai 
tisztítójának eleveniszapjával töltöttem fel. Az eleveniszap kezdeti koncentrációját ultraszűréssel 10 
g·l-1-re sűrítettem be. A szennyvíz mintákat 1 m3-es tartályokban szállították a laboratóriumba, és a 
megfelelő hőmérséklet (20-30 °C) elérését követően adagoltam a reaktorba. A N és P pótlásáról 5 tf %-
os (NH4)3PO4-oldat adagolásával gondoskodtam. A pH szabályozására 1M NaOH-oldatot használtam.

A Bitumengyártás flotált mosóvizének laboratóriumi kísérlete során használt aktívszénből (PAC)  
(típus: HYDRODARCO C, szemcseméret: 25 µm (D50), fajlagos felület: 600 m2·g-1; gyártó: NORIT 
Nederland  B.V.,  Amersfoort,  Hollandia)  a  betáplált  szennyvíz  térfogatára  számított,  25  mg·l-1 

mennyiséget adagoltam, a membránt még nem veszélyeztető 600 mg PAC·l-1 koncentráció eléréséig.  

A berendezés további elemei:

• Folyamati szivattyú: ez egy fogaskerék szivattyú, mely a kétirányú folyadékáramlást biztosítja. 
A  szállított  folyadék  térfogatárama  a  beállítható  fordulatszámmal  meghatározható  és 
szabályozható. Ez az elem állítja elő a membránszűréshez szükséges vákuumot, illetve veszi el 
a  tisztított  vizet  a  membrán-bioreaktorból.  A  membrán  tisztítását  a  tisztított  víz 
visszapumpálásával biztosítja (back pulse). Az ehhez az üzemmódhoz szükséges vizet a

• visszamosó tartály tárolja, melyet a reaktorba vezetett túlfolyóval is elláttak.
• Vezérlőszekrény: a kétirányú szivattyúzás programozott vezérlését végzi, továbbá kapcsolókkal 

biztosítja a kezelő számára a folyamati szivattyú és a levegőfúvó kézi vezérlését. A reaktor pH-
szabályzását  is  irányítja  és  a  feladott  szennyvíz  térfogatárama  is  programozható.  A 
vezérlőszekrényen található az üzemidő számláló és a szűrési ciklust (permeátum előállítása – 
visszamosás) programozó felület is. 

Az  üzemelést  jellemző  paraméterek:  reaktortér  hőmérséklete;  az  eleveniszapkor  (SRT), 
nyomásérték a visszamosás előtt és után; a ciklus, illetve a visszamosási időszak hossza; a membránon 
időegység alatt átszűrt víz térfogata (fluxus, permeabilitás), és ebből a tisztított víz elvétele (hozam).

3.4.2 A berendezés üzemelésének és hatékonyságának jellemzői
A Dunai  Finomító  üzemeiből  származó  szennyvízminták  laboratóriumi  kísérleti  membrán-

bioreaktoros kezelésére a szennyvíztelep átépítése és technológiai fejlesztése előtt, 2001. május-
december  közötti  időszakban került  sor.  A Zalai  Finomító szennyvíztisztítójának fejlesztéséhez 
2004.  november  és  2005.  április  között  végeztem  kísérleteket.  A  kísérletsorozatok  mérési 
eredményeit a következő, rendszert jellemző viszonyszámokkal együtt értékeltem:

• KOI  eltávolítás:  az  oldott  szervesanyag  koncentrációra  utaló  KOI-tartalom 
csökkenésének %-ban kifejezett  mértéke,  a kezeletlen és a tisztított  szennyvíz KOI-
értékei alapján a következő összefüggésből számítottam:

100*1 









−=

input

output
KOI KOI

KOI
K ,

ahol:
KKOI: KOI eltávolítás v. konverzió (%)
KOIinput: biológiai kezelésre bocsátott anyag KOI-ja
KOIoutput: biológiai kezelést követően meghatározott KOI
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• KOI terhelés: a bioreaktorba adagolt szervesanyag tömege egységnyi térfogatra és időre 
vonatkoztatva, dimenzió: kg·m-3·d-1

• HRT:  a  szennyvíz  reaktorbeli  tartózkodási  ideje,  a  folyadékáramlás  mértékével 
fordítottan arányos

• MLVSS;  MLSS:  a  szerves  lebegőanyag  mennyisége  és  az  összes  lebegőanyag 
mennyisége, hányadosuk a biomassza relatív szervesanyag-tartalma

• F/M arány: a rendszerbe egységnyi idő alatt bejutatott biológiailag hasznosítható szervesanyag 
mennyisége és a reaktor biomassza mennyiségének hányadosa, dimenzió: g BOI·g-1 MLSS·d-1

• Fluxus, permeabilitás: fluxus: egységnyi membránfelületen egységnyi idő alatt átszűrt permeátum 
(l·m-2·h-1), ebből a nyomáskülönbség értékének figyelembevételével a permeabilitás: l·m-2·h-1·bar-1

• Az akut  ökotoxicitás  csökkenése:  a  kezeletlen  és a  tisztított  szennyvíz  ökotoxicitási 
értékei alapján:

100*1 
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ahol:

Ktox: ökotoxicitás csökkenés v.konverzió (%)
ECXinput:: bemenő anyag x %-os gátlást okozó koncentrációja
ECXoutput: kilépő anyag x %-os gátlást okozó koncentrációja

A tisztítás hatékonyságát a KKOI/Ktox hányados is jellemzi: abban az esetben, ha a 
 
>1,  a  szervesanyag-eltávolítás  a  toxikusabb  (bonthatatlan)  komponensek 
felhalmozódása mellett történik, az ökotoxicitás csökkenése kisebb. A permeátumban 
az  oldott  toxikus  vegyületeket  tartalmazó  reaktorelegyből  a  már  nehezen,  illetve 
egyáltalán nem bontható vegyületek koncentráltan vannak jelen.
<1,  a  rendszerben  olyan  lebontandó  anyagok  maradtak,  melyek  toxicitása  kicsi.  A 
rendszerben  további  “tartalékok  vannak”.  Általában  a  bioreaktorok  adaptációs 
időszakára jellemző ez az érték, illetve az addig jól működő biológiai rendszer esetleges 
hibaüzenete;
≅1, a  biológiai  oxidáció  során  a  reaktorelegyben  valószínűleg  nem  keletkeznek  a 
kiindulási anyagnál toxikusabb bomlás- és köztitermékek, a toxikusabb komponensek 
eltávolításával mindkét csökkenés egyforma mértékű.

3.5 A vizsgálatok és kísérletek értékelésének statisztikai módszerei

A  szennyvizek  kémia  szennyezettségét  és  akut  ökotoxicitását  kifejező  változók  közötti 
összefüggések  leírására  egy-,  illetve  -  a  multikollinearitás  feltárására  -  többváltozós  lineáris 
regresszióelemzést alkalmaztam. A korrelációt p<5% szignifikancia szinten vizsgáltam. A kapott 
modellek eredményét a korreláció (r), ANOVA teszt (F-teszt) és Student-féle t-teszt értékei alapján 
elemeztem.  A  membrán-bioreaktorral  végzett  laboratóriumi  kísérletek  eredményeit  a  leíró 
statisztika  eszközeivel  –  számtani  átlag,  szórás,  minimum-maximum értékek – jellemeztem.  A 
Dunai  Finomító  új  szennyvíztisztító  telepének  műveleti  fázisaiból  származó  szennyvízminták 
kémiai  és  ökotoxikológai  adatainak  jellemzéséhez  szintén  a  leíró  statisztikát  alkalmaztam.  A 
statisztikai elemzésekhez Microsoft Office Excel 2003 for Windows szoftvert használtam.
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4EREDMÉNYEK

4.1 Finomítók szennyvizeinek környezettoxicitása

4.1.1 A kémiai szennyezettség és az ökotoxicitás összefüggésének vizsgálata

4.1.1.1 Statisztikai elemzés az akut toxicitás és a kémiai szennyezettség kapcsolatának 
értékeléséhez

A  kémia  szennyezettséget  a  kőolaj-feldolgozás  szennyvizeiből  leggyakrabban  mért  kémiai 
oxigénigény  (KOI),  szénhidrogén-tartalom  (TPH),  fenol-index  és  szulfidtartalom  jellemzőkkel 
határoztam meg. Az akut ökotoxicitást két mikroszervezet, az  Aliivibrio fisheri baktérium és az 
egysejtű zöldalga (Selenastrum capricornutum) élettevékenységei vizsgálatával,  és a zebradánió 
(Brachydanio  rerio)  juvenilis  egyedeinek  letalitása  alapján  értékeltem.  A teszteléshez  használt 
zöldalga  élet-,  illetve  szaporodási  ciklusának  a  vizsgálat  hosszához  viszonyított  rövidsége  a 
szennyvizek  szubletális  hatásáról  is  tájékoztathatott.  Az  akut  haltesztet  az  irodalmi  források 
(CONCAWE  1979  1996a  2001,  ECETOC  2004)  és  korábbi  méréseinkből  is  megállapítható 
gyenge érzékenysége miatt, továbbá etikai megfontolásból kevesebb alkalommal végeztem el. A 
széleskörben alkalmazott  Daphnia  immobilizációt (MSZ EN ISO 6341:1998) a diszpergált  olaj 
tesztszervezetekre gyakorolt fizikai hatása (a diszpergált olajcseppekbe ragadva és a felúszó olajjal 
a felszínre kerülve elpusztulnak) miatt a statisztikai értékeléshez kevés alkalommal vizsgáltam. A 
finomítók  üzemeiben  képződő  technológiai  (process)  szennyvizek  és  a  szennyvíztisztítás 
műveleteiből  származó,  különböző  tisztítottsági  fokú  szennyvízminták  kémiai  minőségére  és 
ökotoxicitására vonatkozó adatokat az M5. mellékletben foglaltam össze.

A  szennyezettségi  mutatók  értékei  forrásonként,  de  mintavételi  pontonként  is,  széles 
tartományban  változtak.  Az  ökotoxicitásban  szintén  jelentős  variabilitást  figyeltem  meg.  Az 
elvégzett  vizsgálatok  alapján  a  legszennyezettebbek  és  a  legnagyobb  mérgezőképességgel 
rendelkeznek  a  kőolaj-desztillálás  és  a  maradékolaj  feldolgozás  szennyvizei.  Ezek  a  minták  a 
legtöbb esetben már 1 térfogat %-ban a mikroszervezetek 50 %-os gátlását okozták. Több üzemi 
minta  (benzinreformálás,  aromásgyártás)  csak  mérsékelten  bizonyult  ökotoxikusnak.  A 
szennyvízkezelés különböző műtárgyaiból vett minták ökotoxicitása a tisztítási folyamatot követte, 
a több forrásból származó, egyesített kezeletlen szennyvíz akut toxicitása hasonló volt a kémiailag 
szennyezettebb  üzemi  mintákéhoz,  míg  a  kibocsátott  tisztított  szennyvíz  ökotoxicitása  sokszor 
csak a legérzékenyebb baktériumteszttel volt kimutatható.

A  minták  kémiai  szennyezettsége,  illetve  meghatározó  komponensei,  a  KOI-  és  a  TPH- 
tartalom között  lineáris  korreláció mutatható ki.  A két paraméter  közötti  5 %-os szignifikancia 
szinten vizsgált linearitás a minták csoportosítása – üzemi minták, illetve szennyvízkezelés mintái 
– alapján, továbbá valamennyi mintát együtt vizsgálva egyértelmű. A finomítók szennyvizeinek 
KOI-tartalmát elsősorban szénhidrogének és származékaik alakítják ki. A fenol- és szulfidtartalom, 
bár hozzájárulnak – némely esetben jelentősen is – a KOI-értékhez, nem mutatnak korrelációt e 
csoportparaméterrel. A szennyvízkezelés mintáinál a szulfid és KOI-tartalom közötti szignifikáns 
linearis  korreláció  magyarázata,  hogy az  egyre  csökkenő  szervesanyag  mennyisége  mellett  az 
esetlegesen  előforduló  szulfid  nagyobb  mértékben  határozza  meg  a  minták  KOI-tartalmát. 
Ugyanakkor ez a korreláció csekély megfigyelésszám mellett jelentkezett.(4-1. táblázat)

A kémiai szennyezettség és az ökotoxicitás parciális korrelációját elemezve lineáris összefüggést 
állapíthattam meg mind a három ökotoxicitási teszt eredményei, mint függő változók és a minták KOI-
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tartalma között. Az r-értékek és a variancia analízis alapján a KOI mennyisége legnagyobb mértékben 
a baktériumok lumineszcencia-gátlását magyarázza. Az alga növekedés-gátlást a szennyvízminták két 
csoportját külön vizsgálva, a halak letalitását pedig a szennyvizek együttes, illetve a tisztítótelep mintái 
külön vizsgálata esetében magyarázza ez a csoportparaméter, a megfigyelések viszonylag nagy száma 
mellett. A további hipotetikus magyarázó változók közül a TPH koncentrációtól az algák inhibíciója 
mérsékelten és csak a nyers, üzemi minták esetében függ. A fenol-index-szel – a KOI mellett - a 
tisztító telepi mintákból mért  baktérium toxicitás részben magyarázható, az összes minta adataiból 
gyengébb,  de  még  mindig  szignifikáns  korreláció  számítható.  A  szennyvíztisztítás  műveleteiből 
származó minták fenoltartalma és a halak letalitása között – kis számú megfigyelés alapján – viszont 
szorosabb a korreláció. (4-2., 4-3. és 4-4. táblázat)

4-1. táblázat. Kőolajfinomító szennyvizeinek kémiai oxigénigénye és az egyedi szennyező 
paraméterek közötti linearitás vizsgálata

Hipotetikus magyarázó 
változó

r Variancia 
(F)

Szignifikancia 
(p<0.05)

Megfigyelés 
(n)

TPH-IR
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.882 102.1 <0.001 31
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.848 59.0 <0.001 25
Együtt vizsgálva 0.892 210.2 <0.001 56

Fenol-index
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.029 <0.1 0.872 33
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.308 2.7 0.110 28
Együtt vizsgálva 0.104 0.7 0.423 61

Szulfid
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.204 1.0 0.328 25
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.981 155.5 <0.001 8
Együtt vizsgálva 0.230 1.7 0.198 33

Miután  a  KOI-tartalom,  amellett,  hogy  mindegyik  vizsgált  ökotoxikológiai  változóval 
korrelált,  az  ökotoxicitás  eredőjét  nem  egyedül,  hanem  több  paraméterrel  együtt  magyarázta. 
Feltételezésem igazolására multikollinearitási vizsgálatot végeztem a többféleképpen csoportosított 
négy kémiai jellemző és a mikroszervezetek élettani végpontjainak adataiból (M6. melléklet). (A 
halak  letalitására  a  kevés  számú  megfigyelési  lehetőség  miatt  nem  vizsgáltam  a 
multikollinearitást.)  Ez az elemzés  segített  annak eldöntésében,  hogy a  szennyezettség  mutatói 
egymástól függetlenül magyarázzák-e a toxicitást vagy az egyedi jellegű szennyező komponensek 
(TPH-, fenol- és szulfidtartalom) csak a csoportparaméter (KOI) összetevőiként vesznek részt az 
eredő toxicitás kialakításában.

 Több  hipotetikus  magyarázó  változó  egyidejű  bevonása  a  statisztikai  modellbe  a 
szennyezettség multikollinearitását igazolta minden olyan modellnél, ahol a kémiai szennyezettség 
összességében  lineáris  korrelációt  mutatott  a  baktériumok,  illetve  az  algák  inhibíciójával.  Az 
egyetlen kivételt a KOI-, a TPH- és a fenol-tartalom, mint magyarázó paraméter-együttes és a V. 
fischeri lumineszcencia-gátlásának modellje jelentette. Itt az összes szennyvízminta eredményeiből 
vizsgált  multikollinearitás  elvethető,  mert  statisztikai  modelljükben  e  három paraméter  külön-
külön is magyarázó változónak bizonyult.
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4-2. táblázat. A szennyvízminták kémiai jellemzői és a baktérium lumineszcencia-gátlás 
közötti linearitás vizsgálata

Hipotetikus magyarázó 
változó

r Variancia 
(F)

Szignifikancia 
(p<0.05)

Megfigyelés 
(n)

KOI 
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.486 6.2 0.022 22
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.572 11.2 0.009 25
Együtt vizsgálva 0.479 13,4 <0.001 47

TPH-IR
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.321 1.8 0.194 18
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.375 2.8 0.114 19
Együtt vizsgálva 0.310 3.7 0.062 37

Fenol-index
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.273 1.5 0.244 20
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.514 6.8 0.017 21
Együtt vizsgálva 0.340 5.1 0.030 41

Szulfid
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.083 0.1 0.788 13
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.786 6.5 0.064 6
Együtt vizsgálva 0.231 1.0 0.341 19

4-3. táblázat. A szennyvizek kémiai jellemzői és az alga növekedés-gátlás közötti linearitás 
vizsgálata

Hipotetikus magyarázó 
változó

r Variancia 
(F)

Szignifikancia 
(p<0.05)

Megfigyelés 
(n)

KOI 
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.504 14.3 <0.001 44
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.369 4.7 0.037 32
Együtt vizsgálva 0.218 3.7 0.059 76

TPH-IR
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.368 7.0 0.011 47
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.224 1.2 0.282 25
Együtt vizsgálva 0.158 1.8 0.185 72

Fenol-index
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.138 0.7 0.409 38
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.117 0.4 0.552 28
Együtt vizsgálva 0.084 0.5 0.501 66

Szulfid
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.224 1.0 0.330 21
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.433 1.4 0.280 8
Együtt vizsgálva 0.149 0.6 0.441 29
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4-4. táblázat. A szennyvizek kémiai jellemzői és a halak akut letalitása közötti linearitás 
vizsgálata

Hipotetikus magyarázó 
változó

r Variancia 
(F)

Szignifikancia 
(p<0.05)

Megfigyelés 
(n)

KOI 
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.379 1.5 0.251 11
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.592 5.4 0.043 12
Együtt vizsgálva 0.430 4.8 0.041 23

TPH-IR
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.182 0.3 0.592 11
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.436 2.3 0.157 12
Együtt vizsgálva 0.335 2.7 0.118 23

Fenol-index
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.225 0.5 0.505 11
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.807 18.7 0.002 12
Együtt vizsgálva 0.379 3.5 0.074 23

Szulfid
Kezeletlen üzemi szennyvizek 0.173 0.3 0.611 11
Tisztítás fázisainak szennyvizei 0.699 2.9 0.188 12
Együtt vizsgálva 0.225 0.7 0.401 23

4.1.1.2 Erősen szennyezett folyékony hulladék növény-gomba kapcsolattal mért ökotoxicitása

A motorbenzin alifás frakcióinak kén-hidrogén és merkaptán mentesítésére használt kimerült 
lúgoldat erős ökotoxicitását szabványos módszerekkel (A. fischeri lumineszcencia gátlás – EC50: 
0,8 ml·l-1; alga növekedésgátlás – ErC50: 2,4 ml·l-1) egy korábbi vizsgálatsorozat keretében (MOL 
DS TPF 2004)  állapítottam  meg.  A  paradicsom palánták  mikorrhizájának  vizsgálatán  alapuló 
kísérleti  tesztmódszer  érzékenységének  értékeléséhez  e  kifejezetten  gátló  hatású,  nagy 
szervesanyag-  tartalmú  és  szervetlen  sókkal  szennyezett  folyékony  hulladékot  választottam.  A 
nyers,  kezeletlen  fáradt  lúgoldat  és  a  katalitikus  kémiai  oxidációs  kezelést  követően  vett 
szennyvízminták vizsgálatát egyaránt elvégeztem.

Miután a mikorrhiza, mint tesztszervezet vizsgálati közege a talaj, a módszert a Pseudomonas 
fluorescens talajtoxicitási teszttel is összevetettem. Ennek megfelelően a koncentrációsort mindkét 
vizsgálathoz 1 tömeg %-os dimetil-szulfoxid (DMSO) oldat és a szennyvíz 9:1 tömegarányú vizes 
kivonataiból készítettem. A koncentráció értékek az eredeti minta koncentrációit jelentették. Az 
egyes  koncentrációkhoz tartozó  ökotoxikológiai  hatások mértékét  a  4-5.  és  a 4-6.  táblázatban 
tüntettem fel.

A  kezeletlen  lúgoldat  nagyobb  koncentrációjú  beállításainál  a  mikorrhiza  szimbiózis 
kialakulása  nem volt  észlelhető.  Hasonlóképpen,  a  baktériumtenyészetek  szaporodásának teljes 
gátlása  volt  megfigyelhető.  A mikorrhizáltság  első  jelei  4  ml/l  vizsgált  anyag  koncentrációnál 
mutatkoztak,  de  a  csekély  intenzitás  mellett  arbuszkulumok  nem  fejlődtek  ki.  2  ml/l 
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koncentrációnál  mindkét  teszttel  gyenge  gátlóhatás  volt  kimutatható.  A  gyökérsejtek 
mikorrhizáltsága és az arbuszkuláltság egyaránt  kifejlődött  ugyan,  de mértékük csak a kontroll 
értékeinek  harmadát  érte  el.  A  legkisebb  szennyezettségű  tenyészedényekben  a  mikorrhiza 
szimbiózis  növekedése  a  kezeletlen  kontrollokéval  azonos  mértéket  mutatott.  Ennél  a 
szennyezettségnél  a  baktériumok  szaporodása szemmel  láthatóan  már  nem tért  el  a  kezeletlen 
kontrollétól.

4-5.  táblázat.  Motorbenzin-gyártás  során  képződő  kimerült  lúgoldat  hatása  a 
paradicsom mikorrhiza növekedésére és a P. fluorescens tenyészetek szaporodására

Koncentráció Paradicsom-AM teszt P. fluorescens teszt
(ml·l-1) M % A %

Pozitív kontroll 0 0 gátolt

20 0 0 gátolt

10 0 0 gátolt

4 4,6 0 gátolt

2 18,3 10,9 gyengén gátolt

1 47,0 32,8 nem gátolt

 0,4 52,9 35,7 nem gátolt

Negatív kontroll 53,4 34,2 nem gátolt

LSD5% 6,8 7,4 n.a.

M %: A mikorhizza növekedésének intenzitása, gombafonalak aránya a gyökérszövetben

A %: Arbuszkularitás, a kifejlődött arbuszkulumokat tartalmazó gyökérsejtek aránya

 

A katalitikus oxidációs kezelés során keletkező lúgoldat – a vártnak megfelelően – az előzőnél 
gyengébb,  de  még  így  is  erős  ökotoxikus  hatásúnak  bizonyult.  A  minta  a  nagyobb 
koncentrációkban  a  mikorrhiza  növekedését  mindkét  paraméter  vonatkozásában  gátolta.  A 
szimbiózis  intenzitása  erősen  represszálódott,  az  arbuszkularitás  teljes  mértékben  gátlódott.  A 
baktériumteszt is teljes szaporodásgátlást mutatott. 4  ml·l-1koncentrációnál a gátló hatás mindkét 
vizsgálat szerint mérséklődött. Mind a szimbiózis intenzitása, mind az arbuszkuláltság kifejlődött 
ugyan,  de  míg  előbbi  gyengébben,  utóbbi  erősen  gátlódott.  A  három  kisebb  szennyezettségű 
beállításnál a szimbiózis intenzitására nézve gátló hatás nem mutatkozott. Csak az arbuszkuláltság 
mértékében volt megfigyelhető jelentősebb kontrollhoz viszonyított (~25 %) csökkenés a 2 ml·l-1-
es beállításnál.

A  demonstrációs  jelleggel  elvégzett  paradicsom  mikorrhiza  teszt  eredményei  az 
összehasonlításképpen  alkalmazott  Pseudomonas  fluorescens teszt  eredményei  a  kezeletlen  és 
kezelt  lúgoldat  vizsgálatát  tekintve  nem tértek  el  egymástól.  A  korábban  elvégzett  baktérium 
lumineszcencia-gátlás  és  az  alga  növekedés-gátlás  vizsgálatok  érzékenységétől  is  csak  kis 
mértékben maradtak el.
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4-6. táblázat. A kimerült lúgoldat kémiai oxidációs kezelést követő ökotoxicitása a 
paradicsom-mikorrhiza és a P. fluorescens tesztszervezetekre

Koncentráció Paradicsom-AM teszt P. fluorescens teszt
(ml·l-1) M % A %

Pozitív kontroll 0 0 gátolt

20 0 0 gátolt

10 2,7 0 gátolt

4 19,3 4,1 gyengén gátolt

2 50,7 31,2 nem gátolt

1 55,4 38,8 nem gátolt

 0,4 56,1 38,7 nem gátolt

Negatív kontroll 55,0 39,4 nem gátolt

LSD5% 12,5 9,6 n.a.

M %: A mikorhizza növekedésének intenzitása, gombafonalak aránya a gyökérszövetben

A %: Arbuszkularitás, a kifejlődött arbuszkulumokat tartalmazó gyökérsejtek aránya

4.1.1.3 Az üzemi szennyvizek szervesanyagának biológiai lebonthatósága

A  nem  kiűzhető  szerves  széntartalom  (NPOC)  mérésével  meghatározott  aerob  biológiai 
oxidációs vizsgálatok alapján a Dunai Finomító szennyvizeiben nehezen lebomló szervesanyagok 
vannak. A rekalcitráns vegyületek mennyisége valamennyi mintában meghaladta a kezdeti NPOC 
koncentráció 10 %-át, a szennyvíztisztítás és a tisztított szennyvíz újrahasznosítása szempontjából 
jelenlétük  nem  elhanyagolható  mértékű. A  biodegradációs  vizsgálatok  részletesebb  mérési 
eredményeit az M7. mellékletben gyűjtöttem össze.

A  finomító  laboratóriumunkban  vizsgált  jelentősebb  hozamú  és  szennyezettségű  mintáit 
lebomlásuk szintje (4-1. ábra) és a lebomlás sebességének alakulása (4-2. ábra) alapján három 
csoportba  soroltam.  A  maleinsavgyártás  és  a  maradékolajat  feldolgozó  kokszoló  üzem 
szennyvizében a szerves vegyületek teljes biodegradációja 28 nap alatt 80 % feletti volt. Az NPOC 
szint már két nap alatt 60 %-kal csökkent, ami a könnyen lebontható vegyületek nagy arányára 
utal.  A  kezdeti  gyors  és  nagy  mértékű  lebomlás  alapján  ebbe  a  csoportba  tartozik  a  kőolaj 
desztillációját megelőző sómentesítésből származó szennyvíz is, de lebomlásának szintje 68 %-nál 
magasabbra nem emelkedett.

A  sómentesítés  és  desztillálás  közös  szennyvizének  és  a  hidrogénes  kéntelenítés 
savanyúvízének  kezdeti  NPOC tartalma  a  teszt  végére  55  %,  illetve  45  %-kal  lett  kevesebb. 
Előbbinél  az  összes lebontott  szervesanyag mintegy kétharmada 48 óra alatt  eliminálódott.  Az 
utóbbinál a végső, gyengébb lebontási szint már az első napok után kialakult.

A  külön  kategóriába  tartozó,  erős  ökotoxicitással  rendelkező  kimerült  lúgoldat 
biodegradálhatósága – várakozásomtól eltérően – kifejezetten jónak bizonyult.  A lúgoldat szulfid- 
és  merkaptántartalmát  a  lebonthatósági  vizsgálatot  megelőzően  katalitikus  oxidációs  kezeléssel 
csökkentették  ugyan,  de  terhelési  szintje  még  mindig  a  legmagasabb  volt  a  vizsgált 
szennyvízminták közül, és mérgezőképessége is megmaradt. Az NPOC tartalom 10 % abiotikus 
csökkenésével módosított lebontási szint meghaladta a 75 %-ot. A biodegradáció csak több napos 
adaptációs időszak után indult el, ellentétben a többi szennyvíz kísérleténél megfigyelhető, lag-
fázis nélküli, legnagyobb sebességét éppen az első napokban elérő lebontással.
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Kőolaj-feldolgozó üzemekből származó szennyvízminták 
szervesanyagának biodegradációja
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4-1. ábra. A Dunai Finomító jelentősebb üzemi szennyvizeinek biológiai lebonthatósága
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vizsgálata alatt
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A gravitációs és vegyszeres olajleválasztást követően a biológiai tisztítóra vezetett egyesített 
szennyvíz  szervesanyaga  66  %-ban  biodegradálódott,  a  lebomlás  nagyrészt  az  első  napokban 
történt. A szervesanyag-eltávolítás növelésének lehetőségét a biológiai tisztítóról elfolyó szennyvíz 
maradék szerves vegyületeinek lebonthatóságával mértem fel.  A biodegradáció mértéke 28 nap 
után csekély, mindössze 17 % volt, a könnyen – 2 nap alatt – lebomló rész ennek több mint felét 
tette  ki  (4-3.  ábra)  Az eredmény alapján  az  aerob  biológiai  tisztítóban  az  eltávolítás  mértéke 
hatékonyan nem növelhető.

Megjegyzendő,  hogy  az  aerob  biológia  oxidációval  történő  lebomlás  üzemi  méretben  a 
laboratóriumi vizsgálatokból származó eredményeknél rendszerint jobb, ugyanis a tesztelés alatt a 
fermentált  tesztközeg  eleveniszap  koncentrációja  csak  1-2  %-a  az  üzem  levegőztetett 
medencéjében  mérhető  iszapsűrűségnek.  A  sűrűbb  eleveniszap  az  NPOC  koncentrációját 
gyorsabban csökkenti,  ehhez azonban az oxidáción kívül az iszap szervesanyag adszorpciója is 
jelentősen hozzájárulhat.

 A  szerves  vegyületek  biológiai  felhalmozódása  a  biodegradációs  tesztek  eredményeiből 
igazolható  perzisztens  szervesanyag-hányad,  továbbá  három  szennyvízminta  bioszimulációs 
vizsgálata  alapján kimutatható.  Mértéke –  LESLIE  és LEONARDS (2005)  és  LEONARDS  és 
POSTMA (2006)  a szennyvizek  potenciálisan  bioakkumulálódó  anyagának  (PBS)  vizsgálatára 
irányuló  munkáiban  található  értékekkel  összevetve  – nem jelentős,  miután  a  két  fázis  NPOC 
tartalmának  aránya  a  101-102 nagyságrendbe  esett.  A  lebontás  alatt  a  szilárd  fázis  PBS 
koncentrációja  a  fermentált  tesztközeg  NPOC  tartalmának  csökkenését  követte,  tehát  a 
biodegradáció során nem csökkent a bioakkumuláció.

Kőolajfinomító szennyvíztelepéről származó szennyvízminták 
biodegradációja és a bomlás sebessége
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4-3. ábra. A Dunai Finomítóból érkező, egyesített szennyvizek biológiai lebonthatósága a 
fizikai-kémiai kezelés után, illetve a biológiai kezelést követően
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4.1.2 Membrán-bioreaktorral végzett laboratóriumi kísérletek

4.1.2.1 Változó minőségű technológiai szennyvizek kezelése MBR rendszerrel

Beüzemelés és az eleveniszap adaptációja (1-75. nap) (4-4., 4-5. és 4-6. ábra)
Az adaptációs időszak alatt többféle szennyvíz feladása történt. A bitumenfúvató üzem szennyvize 

(KOI: ~1200 mg·l-1) kezdetben átlagosan 15-20 órát tartózkodott a reaktorban, ami kb. 1 kg KOI·m-3·d-1 

fajlagos terhelésnek felelt meg. A szervesanyag-eltávolítás ekkor 80 % körüli volt, az eleveniszap légzési 
sebessége (oxigénfelvétel) (M8. melléklet) minimálisnak adódott. A kis iszapsűrűség miatt a csekélynek 
nevezhető szervesanyag-terhelés is nagy F/M értéket (tápanyag/mikroorganizmus arány) eredményezett. E 
technológiára normál üzemmenet esetében az F/M: ~ 0,2 arány a jellemző (ADHAM et al. 2001). A kevés 
lebegőanyag-, illetve szárazanyag-tartalom a membrán fluxusát és permeabilitását nem befolyásolta.

A  biomassza  koncentrációja  és  oxigénfelvétele  a  kiindulási  értékeknél  csak  a  fajlagos  terhelés 
növelésével emelkedett jelentősebben (10 g·l-1 és 0,5 mg·l-1min-1). A szervesanyag-konverzió viszont nem 
javult (~75%), tehát a megnövelt tápanyagforrásnak csak a könnyen hasznosítható részét bontotta az iszap. 
Az F/M értéke  lecsökkent.  A membrán paraméterei  –  eltekintve  a  hőmérséklet  ingadozásait  követő 
permeabilitás értékeitől – nem változtak.

A biológiai tisztító belépő szennyvize nagyobb szervesanyag-tartalmú volt, és jelentős mennyiségű 
fenolt (30-40 mg·l-1) is tartalmazott. A KOI terhelést felemeltük az eddigi háromszorosára, ezzel együtt a 
tartózkodási időt megnöveltük (HRT: 16-26h). A sikeres adaptáció bizonyítékaként az F/M arány beállt a 
0,2 körüli értékre, a KOI-eltávolítás tartósan 90 % fölé emelkedett,  az eleveniszap oxigénfogyasztása 
intenzívvé  vált.  Az  akklimatizálódási  időszak  végére  a  bioreaktor  terhelése  ~  3  kg  KOI·m-3·d-1-ra 
emelkedett,  a  lebegőanyag  koncentrációja  megkétszereződött,  míg  a  szennyezőanyag  eltávolítás 
meghaladta a 90 %-ot. A membrán mutatói, kisebb mértékben ugyan, de szintén megváltoztak. Az átlagos 
vákuum 0,1 bar körüli értékről 0,15 bar-ra növekedett, tehát a változatlan fluxust egyre nagyobb hajtóerővel 
lehetett fenntartani. A tényleges permeabilitásban enyhén csökkenő tendenciát figyelhettünk meg (~120 
l·m-2·hr-1·bar-1 -ról 100 l·m-2·hr-1·bar-1 -ra).

Kísérletek a biológiai tisztítóra vezetett technológiai szennyvízzel (76-160. nap) (4-4., 4-5. és 
4-6. ábra)

A szennyvíz szervesanyag-tartalma „sarzsonként” erősen ingadozott, 1500-3000 mg/l KOI között 
változott. A rendszer működésére az ideális F/M arány, a magas oxigénfogyasztás-szint, a kis mértékben 
csökkenő fluxus (10-12 l·m-2·hr-1), illetve az iszap sűrűbbé válásával jelentősen visszaeső permeabilitás 
(20-50  l·m-2·hr-1·bar-1)  volt  jellemző.  A megnövelt  KOI-terhelés  mellett  fokozatosan  javult  a  KOI-
eltávolítás (95 %), az F/M arány kis mértékben csökkent, az O2 fogyasztás továbbra is intenzív maradt. A 
HRT 10 h alá csökkent, a permeátum KOI-ja 100 mg·l-1 alá csökkent. Ugyanakkor ennek legalább 80 %-
a a BOI mérések eredményei alapján lebonthatónak bizonyult, a rendszerben tehát további „tartalékok” 
voltak

A terhelés lökésszerű, 5 kg-ról ~10 kg KOI ·m-3·d-1-ra történő növelése (HRT: 3-4 h) elsősorban az 
iszaptermelést  serkentette,  mely  az  F/M  arány  eltolódását  és  a  reaktor  oxigénhiányos  állapotát 
eredményezte. Emellett a membrán ellenállásának oly mértékű megnövekedése volt tapasztalható, hogy 
a mechanikai  és vegyszeres tisztítás  szükségessé vált.  A két hétig  tartó maximális  terhelés alatt  az 
eltávolítás csak kis mértékben csökkent, 90% fölött maradt, azonban a fokozott iszapelvétel (naponta 
7-8%) miatt a reaktor teljes iszapmennyisége lecserélődött. A terhelés ilyen mértékű növelését mind a 
biológiai oxidációs folyamatok, mind a membrán modul tulajdonságai korlátozták. A szennyvízfeladás 
korábbi  szintre  mérséklése  kedvezően  befolyásolta  a  rendszert.  A  ~20  g·l-1 sűrűségű  biomassza 
intenzíven  hasznosította  a  szervesanyagot,  a  KOI-eltávolítást  98  %-ra  növelve.  A  tisztított  víz  a 
kibocsátási határértéknek (KOI: 80 mg·l-1) is megfelelt. A tartózkodási jóllehet 14 h-ra nőtt, de még így is 
kb. 6-8-szor nagyobb térsebességgel üzemelt a reaktor, mint a finomító biológiai tisztítója.
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A kezeletlen szennyvizek és a permeátumok KOI-tartalmának változása; 
a tisztítás hatékonysága és időtartama
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KOI-terhelési szint,  az eleveniszap sűrűsége és tápanyag-ellátottsága
a kísérletsorozat alatt
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4-4. ábra. A membrán-bioreaktorral kezelt szennyvizekből eltávolított 
szervesanyagok mennyiségének alakulása és a szennyvizek tartózkodási ideje 

4-5. 
ábra. A 

szervesanyag-terhelés és az iszap koncentráció összefüggései
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A membrán pórusain történő áramlás tényezői a kísérletsorozat alatt
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4-6. ábra. A kísérletsorozat alatt elért, 20 °C vonatkoztatott tényleges fluxus és permeabilitás

4-7. táblázat. A két rendszer tesztidőszak alatt mért legfontosabb, teljesítményt jelző mutatói

Hagyományos eleveniszapos 
rendszer*

Membrán-bioreaktor

min. max. min. max.
KOI csökkenésrendszer (%) 91 98,5

KOI csökkenés reaktor (%) 73,4 95,9
63 98

KOI terhelésreaktor (kg/m3*d) 0,4 2,7 1,9 11,5

MLSS (g/l) 2,3 6,7 5 27,7

F/M (kg BOI/kg MLSS*d) 0,08 0,9 0,1 0,6

HRT rendszer (óra) 117 319

HRT reaktor (óra) 27 125 3,7 24,6

*Forrás: MOL DF Üzemtechnológia

A  hagyományos  eljárásnál  átlagosan  8-10-szer  nagyobb  térsebességgel  üzemelő  rendszer 
biomassza  koncentrációja  a  működő  tisztító  iszapkoncentrációjának  4-5-szöröse  volt,  ehhez  a 
működéshez a hagyományos bioreaktornál alkalmazott levegőztetésnél intenzívebb oxigénellátás 
szükséges.  A két technológia  legfontosabb mutatószámait  a  4-7. táblázat  és az  M8. melléklet 
ábrái  mutatják be.

Gravitációs olajleválasztással kezelt technológiai szennyvíz (161-176. nap) (4-4., 4-5. és 4-6. 
ábra)

A  szennyvíztisztító  telep  API  medencékből  kilépő,  tehát  szabad  olajtartalmának  nagy  részétől 
megtisztított  szennyvizével  végzett  kísérleteink  célja  a  membrán–bioreaktoros  technológia 
hatékonyságának vizsgálata volt a nagy mennyiségben képződő, de csekély szervesanyag-tartalmú, toxikus 
szennyvizeket nem tartalmazó, egyesített üzemi szennyvizek tisztítására. 
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Az időszak kezdetén a membrán-bioreaktor nagy szervesanyag-eltávolításra képes, a hagyományos 
eleveniszapnál  3-4-szer  sűrűbb  biomasszával  rendelkezett.  Ez  az  eleveniszap  tömeg  még  megnövelt 
sebességű feladás esetén sem juthatott elegendő szénforráshoz (KOI terhelés: 1-2 kg ·m-3·d-1). Az F/M 
arány erősen lecsökkent, az eleveniszap „éhezett”, és az eltávolítás is jelentősen visszaesett (70-80 %). Az 
új  szennyvízhez  történő  adaptálódás  azonban  gyorsan  végbement,  és  az  iszap  koncentrációjának 
stabilizációjával, majd lassú gyarapodásával az eltávolítás ismét elérte és tartósan meg is haladta a 90%-ot. 
A csekély KOI terhelés következtében a tisztított szennyvíznek kb. 20-40 mg·l-1 volt a KOI-tartalma, amely 
már olyan minőségű víznek felelt meg, mely bizonyos üzemek számára újrafelhasználható, illetve további 
membránműveletekkel belőle nyers ipari víz készíthető.

A membrán fluxusa nagy iszapkoncentráció miatt jelentősen lecsökkent, és a karbantartások közötti 
időszak hossza is lerövidült. A permeabilitás ilyen ellenállás mellett minimális, ~25 l·m-2·hr-1·bar-1szinten 
állapodott meg. E kísérlettel meggyőződhettünk arról, hogy a nagy térfogatban keletkező, kis szervesanyag-
tartalmú előkezelt szennyvíz is sikeresen kezelhető a membrán-bioreaktorral, a megfelelő gyakorisággal 
végzett membrántisztítási műveletek elvégzése mellett.

Maleinsavgyártás üstmosó szennyvíz (177-200. nap) (4-4., 4-5. és 4-6. ábra)
A maleinsav gyártás során keletkező üstmosómaradék szennyvize a hagyományos eleveniszapos 

rendszerrel  közepesen,  illetve  csekély  hatékonysággal  bontható  (KERESZTÉNYI et  al.  2000),  a 
szervesanyagot csak részben képes hasznosítani az iszap. Most lehetőségem adódott a bontási kísérletek 
elvégzésére  egy nagyobb  eleveniszap-sűrűségű komplex  rendszerben,  melyet  a  nagy szervesanyag-
tartalmú szennyvíz lökésszerű terhelést okozó hatásának tettem ki.

A terhelés hirtelen növelésével az F/M arány hirtelen megnőtt, az eltávolítás lecsökkent. A biomassza 
mennyisége szintén erős ütemben növekedett.  Egy jól működő rendszerben e jelenségek egymással 
ellentmondásban lennének, hiszen elegendő táplálék és gyarapodó biomassza esetén a biodegradáció 
javulna. Az eltávolítás további erős csökkenése azonban feltevésünket igazolta, miszerint a szervesanyag 
jelentős részét nem képes hasznosítani az iszap, mely aktivitásának csökkenését a minimális  szintű 
oxigénfelvétel  is  igazolta.  A  sokkszerű  terhelés  megszüntetésével  és  a  biológiai  tisztító  belépő 
szennyvizére váltással a MBR működése rövid időn belül normalizálódott: a csökkenés elérte a 90 %-ot, 
az F/M arány ≤0,2 lett, a biomassza produkció ugrásszerűen megnőtt és az oxigénfelvétel szintje is 
emelkedett.

E szakasz eredményeiből megállapíthattuk, hogy a rendszerre sokkszerűen, toxikus szennyvízáramot 
vezetve  a  biológiai  oxidáció  intenzitása  –  a  hagyományos  eleveniszapos  rendszerhez  hasonlóan  – 
lecsökken. A nehezen bontható szennyvíz további adagolásával az elhalt iszaptömeg a bioreaktorban 
anaerob  zónák  kialakulását  segítette  elő,  melyet  nagymennyiségű  fölösiszap  elvételével  lehet  csak 
oxidatív térré visszaalakítani. A hasznosítható szénforrásban szegény tápanyagon az iszap regenerációja 
hosszú időt vett igénybe, ezért az eltávolítás mértéke nem növekedhetett.  A membrán működését a 
bomló iszap a membránellenállás növelésével gátolta.

4.1.2.2 Összefüggések a szennyező anyag eltávolítás és az ökotoxicitás között

Az  M8  melléklet táblázatai az  ökotoxicitásban  bekövetkezett  változásokat  mutatják  be,  a 
szervesanyag-eltávolítással  összevetve.  A  KOI-eltávolítás  hatékonyságának  fokozatos  javulásával  a 
toxicitás csökkenése nem mindig járt együtt. Az adaptációs szakaszban a toxicitás csökkenése többnyire 
elmaradt a KOI-eltávolítás mértékétől. Ekkor mindkét ökotoxikológiai teszt eredményei – egymástól 
eltérő mértékű, de azonos trend szerint – javuló ökotoxicitás-csökkenést jeleztek.

A biológiai tisztító szennyvizének tisztítása a baktérium lumineszcencia gátlás eredményei alapján a 
KOI eltávolítással közel egyenlő mértékű csökkenést eredményezett. Az algák szaporodását a tisztított 
vízben felhalmozódó bontatlan (toxikus) vegyületek gátolhatták, ezért e hányados több esetben jelentősen 

74



Eredmények

elmaradt  a  szervesanyag csökkenés mértékétől.  A jelenséget  a  rendszer  maximális  terhelhetőségének 
tesztelésekor is tapasztaltam (127-130. nap): a túlzott szervesanyag-terhelés az ökotoxicitás csökkenését – 
mindkét teszttel vizsgálva – a KOI-eltávolításnál nagyobb mértékben vetette vissza (4-7. ábra).

Az MBR kezelés hatása a kémiai szennyezettségre és az akut ökotoxicitásra
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4-7. ábra. A mebrán-bioreaktorros kezelés hatása a szennyvizek kémiai szennyezettségének és 
akut toxicitásának csökkentésére a bakteriális lumineszcencia- és az alga növekedés-gátlás 

vizsgálata alapján

4.1.2.3 Maradék-feldolgozásból származó technológiai szennyvíz kezelése

A Zalai Finomító szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez végzett kísérlet első szakasza 77 napig 
tartott, mely időszak alatt az MBR 100 napos iszapkorral (SRT) üzemelt. A második szakasz 83 nap hosszú 
volt, melynek első részében (78-115. nap) csak a rendszer üzemeltetése történt, rendszeres, naponkénti 
méréseket nem végeztünk. Erre az átmeneti időszakra a megváltoztatott iszapkor (SRT: 50 nap) miatt volt 
szükség, ugyanis a két periódus összehasonlításához az első időszak áthúzódó egyéb hatásait meg kellett 
szűntetni.  Az  átmeneti  időszak  ugyanakkor  a  kísérlet  egyik  legfontosabb  biológiai  folyamatát,  az 
eleveniszap adaptációját nem akadályozta.

A két  vizsgált  szakasz  legfontosabb  eredményeit  a  4-8.  táblázat mutatja  be,  a  fő  paraméterek 
alakulását a 4-8. és a 4-9. ábra szemlélteti. A két szakasz alatt a HRT állandó volt, a beállított értéknél kb. 1 
h-val nagyobb. Jelentősebb eltérés csak egy rövid, 2 napos szakaszban volt, amikor üzemzavar miatt a 
feladás szünetelt. A reaktortér hőmérséklete az egész kísérlet alatt viszonylag szűk sávban, 20 °C körül 
ingadozott.  A reaktor  és a permeátum pH-ja a szabályozásnak köszönhetően a teljes időszak alatt  a 
semleges tartományban volt. Az első periódusban a vegyszeres szabályzás pH: 7,0 értékig történt, azonban 
azt tapasztaltuk, hogy az eleveniszap önmagában is növeli a pH-t kb. 0,5 egységgel, a második szakaszban 
ezt a jelenséget figyelembe vettük és módosítottuk a lúgadagolást. A tápanyag/mikroorganizmus arány 
mindkét szakaszban átlagosan 0,14 g BOI·g-1 MLSS·d-1 volt, értéke erős ingadozást mutatott, de az intenzív 
aerob eleveniszapos rendszerekre jellemző sávban maradt.

75



Eredmények

4-8. táblázat. Szennyezett bitumenfúvatói mosóvíz kísérleti MBR kezelésének fő adatai

Paraméter
min. - max. min. - max.

HRT h 26 (5) 24-50 25 (1) 23-26

T °C 19,3 (1,8) 16,2-23,4 21,2 (1,8) 16,1-23,8

Nyers szennyvíz pH – 4,8 (0,6) 3,7-6,0 4,5 (0,2) 4,0-4,9

Permeátum pH – 7,6 (0,3) 6,9-8,4 7,0 (0,3) 6,0-7,7

Nyers szennyvíz KOI mg·L-1 3071 (673) 2205-4270 3189 (395) 2778-4045

Permeátum KOI mg·L-1 349 (35) 272-476 202 (26) 154-252

KOI csökkenés % 88,1 (3,2) 79,0-92,5 93,7 (0,6) 92,0-94,7

Permeátum BOI5 mg·L-1 34,0 (13,3) 11,0-53,7 100,6 (20,5) 75,1-150,0

MLSS g·L-1 18,3 (5,4) 7,8-28,2 21,1 (2,9) 16,6-26,4

F/M g KOI·g-1 MLSS d-1 0,141 (0,037) 0,074-0,257 0,139 (0,027) 0,100-0,176

OUR mg O2·L
-1·min-1 0,62 (0,09) 0,42-0,82 1,13 (0,21) 0,82-1,53

átlag (s.d.) átlag (s.d.)
1. szakasz 2. szakasz

A kémiai oxigénigény alakulása a bitumenfúvatói kezeltlen szennyvízben
és a tisztított mintákban,a permeátum 5 napos biokémiai oxigénigénye
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4-8. ábra. A szennyezettség csökkenése és a tisztított szennyvíz biodegradálható szervesanyag 
tartalmának változása a bitumenfúvatói mosóvíz laboratóriumi MBR kezelése alatt
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KOI csökkenés, tápanyagellátás és az eleveniszap oxigénfelvétele
a biumenfúvatás szennyvizével végzett kísérlet alatt
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4-9. ábra. Szennyezett bitumenfúvatói mosóvíz szervesanyagának biológiai lebontása és az 
eleveniszap aktivitásának változása a laboratóriumi MBR kezelés során

Az  első  szakaszra  a  szervesanyag-eltávolítás  fokozatos  javulása  volt  jellemző,  a  KOI 
eltávolítása a kezdeti 80 %-ról a szakasz végére 92 % fölé emelkedett. Az átlagos csökkenés 88 % 
volt, jelentős (3,2 %) szórásérték mellett. A feladott szennyvíz KOI-tartalma széles tartományban 
ingadozott, a lökésszerű terhelések elkerülése végett kb. 8-10 napi szennyvíz térfogat befogadására 
alkalmas  puffertartályt  használtam.  Az  időszak  második  felében  a  feladott  szennyvíz  KOI-
tartalma, így a reaktor KOI-terhelése jelentősen megnőtt, mely a kísérlet kezdetén 10 g·l-1 MLSS 
értékre beállított eleveniszap sűrűségének gyors megkétszereződését eredményezte. A permeátum 
KOI-tartalma nem korrelált (r=-0,25) a feladott szennyvíz megnövekedett KOI értékével, átlagosan 
350±35 mg·L-1 körül alakult, s az időszak alatt enyhén csökkenő tendenciát mutatott. A permeátum 
BOI5-tartalma ebben a periódusban igen kevés volt, nem érte el az átlagos KOI-érték 10 %-át sem. 
Miután  a  BOI5 mérésnél  használt  eleveniszapot  az  MBR-ból  vettük,  ez  azt  jelentette,  hogy a 
szennyvíz  biológiai  lebontása  korlátozott,  a  szervesanyag  eltávolításának  javulásához  az 
eleveniszap  további  adaptációja  szükséges.  A permeátum szénhidrogén koncentrációja  2  mg·l-1 

alatt  volt,  a  fenoltartalom pedig nem haladta  meg a  0,5  mg·l-1 értéket.  Az eleveniszap  légzési 
sebessége az időszakban átlagosan 0,6 mg O2·l-1·min-1 volt, amely azt mutatta, hogy a szennyvíz a 
biológiai  aktivitást nem gátolja. A szakaszban esetenként kisebb üzemelési zavarokat okozott a 
fokozott habképződés. A képződött hab barnaszínű, sűrű, krémszerű szerkezettel rendelkezett, ami 
elsősorban  nagy  iszapkornál  (SRT:  50<)  jelentkezik,  mely  a  lassan  szaporodó  fonalas 
mikroorganizmusok  (pl.  Nocardia spp. Sphaerotilus  natans, Thiothrix spp.)  szaporodásának 
kedvez  (ÖLLŐS  1994b).  Miután  az  iszapkor  hosszán  egyelőre  nem  kívántam  változtatni,  a 
befúvott  levegő  mennyiségét  csökkentettem,  mellyel  a  fonalas  baktériumok  felúszását  és  az 
iszapfelfúvódását  akadályoztam.  A  korlátozott  levegőbevitelt  az  elégséges  O2-szint  biztosítása 
érdekében esetenként csak pár órás szakaszokban alkalmaztam, emellett  a hab visszaszorítására 
növényi olaj alapú habzásgátlót használtam, mellyel a KOI terhelést csak 1%-kal növeltem
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A KOI csökkentését célzó aktívszén adagolás eredményességének GRIEVES és munkatársai 
(1977)  szerint  fontos  feltétele  a  szennyvíz  olaj-  és  és  lebegőanyag-tartalmának  hatékony 
csökkentése  az  eleveniszapos  reaktorba  vezetést  megelőzően.  A  követelménynek  úgy  tettem 
eleget,  hogy a  berendezés  többrészre  osztható  reaktorának  külön  levegőztethető  első  térrészét 
kikapcsoltam az eleveniszap recirkulációból. A szennyvíz lebegőanyaga a betáplálást megelőzően 
a puffer tartályban már leülepedhetett, a TPH-tartalom pedig az első reaktorrészben lebomlott (<10 
mg·l-1).  A  szakasz  utolsó  négy  hetében  adagolt  aktív  szén  az  iszapkoncentráció  további 
növekedését  (MLSS:  25-28  g·l-1)  eredményezte.  Az  iszapnövekményt  az  aktív  szén  felületén 
kialakult lebegő (szuszpendált) biofilm okozta, melyhez a nagy iszapkor (SRT) is hozzájárult. A 
nagy iszapkor előnye, hogy kevesebb aktív szén mennyiség szükséges az iszapsűrűség eléréshez és 
fenntartásához.  Tekintve,  hogy a membránművelet  folyamatossága érdekében a reaktortér  aktív 
szén koncentrációja korlátozott, ez az iszapkor a hosszabb kezelési időszakot is lehetővé tette. Az 
aktív  szén adagolása  ugyanakkor  nem eredményezett  jelentős  javulást  az  oldott  szervesanyag-
eltávolításban; az időszak végére a KOI eltávolítás további 1-2 %-ot emelkedett, a permeátum KOI 
tartalma.  300  mg·l-1 értékre  csökkent,  ami  az  eleveniszap  fokozatos  adaptációjának  is 
tulajdonítható.

A második szakaszban tovább javult  a  KOI-eltávolítás  (93-94 %),  és a permeátum átlagos 
KOI-tartalma  202  mg·l-1-re  csökkent,  ami  az  előző  szakaszhoz  képest  több  mint  40  %-os 
csökkenésnek  felel  meg.  A  kialakult  rendszer  egyenletes  működését  a  két  paraméter 
szórásértékeinek csökkenése, illetve a szűkebb intervallumok is mutatják (4-8. táblázat). A feladás 
KOI-tartalma  hasonlóan  az  előző  szakaszhoz,  komoly  ingadozásokat  mutatott,  viszont  ezúttal 
megfigyelhető volt a korreláció (r=0,73) a feladás és a permeátum KOI-tartalma között. Az olaj és 
a  fenol  származékok  eltávolítása  ebben  a  szakaszban  is  megfelelő  volt.  A  leglényegesebb 
változások a permeátum BOI5-tartalma és az eleveniszap légzési sebessége esetében történtek. Az 
átlagos BOI5-tartalom az előző periódus átlagértékének közel háromszorosára emelkedett, az iszap 
oxigénfogyasztásának  sebessége  pedig  csaknem  a  duplájára  nőtt.  A  kedvező  változásokat  az 
eleveniszap  adaptációjával  magyarázzuk,  mellyel  a  szennyvíz  biológiai  úton  lebontható  oldott 
szervesanyagának  aránya  növekedhetett.  Az iszap  O2-fogyasztása  állandónak  tekinthető  MLSS 
koncentráció  és  KOI  terhelés  mellett  emelkedett,  ami  szintén  az  adaptáció  eredményeképpen 
megnövekedett biológiai aktivitásra utalt. Az iszapfelfúvódás és a habzás ebben a szakaszban csak 
elvétve jelentkezett, ami ugyancsak a rendszer stabilitását jelezte.

Az aktív  szén  adagolás  ebben  az  időszakban  is  a  befejező  négy hét  alatt  történt.  Ennek  a 
kezelésnek  a  permeátum  KOI-tartalmának  csökkentésében  nem  volt  bizonyítható  hatása.  A 
nagyobb  mértékű  iszapelvétel  (SRT:  50  nap)  következtében  16-20  g·l-1-re  csökkent  MLSS 
koncentrációjának újabb, 20 %-os növekedése viszont javarészt ennek köszönhető. Véleményem 
szerint az aktív szén a szervesanyag eltávolítását elsősorban a meglévő és az adaptációval kialakult 
lebontási utakkal rendelkező iszapközösség növekedési feltételeinek javításával segíti elő. Az iszap 
számára lebonthatatlan szervesanyag (maradvány KOI) eltávolítására a kezelés önmagában nem 
volt alkalmas.

A permeátum megnövekedett BOI5-tartalma (100 mg·l-1) alapján feltételeztük, hogy a szennyvíz 
tartózkódási  idejének  megnövelésével  a  permeátum  KOI-tartalma  jelentősen  csökkenthető. 
Kiegészítő  kísérletben  a  laboratóriumi  MBR  rendszert  14  napos  HRT-vel  üzemeltettem.  A 
rendszer kiindulási paraméterei megegyeztek a második periódus végének jellemzőivel. A kísérlet 
második napja után a permeátum minőségének csekély javulását (KOI: 160 mg·l-1) tapasztaltam, 
azonban a további időszakban az iszap koncentráció és az oxigénfogyasztás több mint a felére 
csökkent.  A  kísérlet  végén  pedig  a  permeátum  KOI  tartalma  –  az  eleveniszap  bomlásából 
származó oldott szervesanyagok megjelenésével – meghaladta a 200 mg·l-1 értéket. 
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Eleveniszap növekmény és hozam

A két kísérleti szakaszra jellemző eleveniszap növekményt a kezdeti és a szakaszok végén mért 
MLSS koncentrációk, a reaktortérfogat és az iszapelvétel kumulált mennyisége alapján határoztam 
meg.  A  növekmény  eléréséhez  felhasznált  szervesanyag  (kumulált  KOI)  mennyiségének 
figyelembevételével iszaphozamot is számítottam. A kalkulációt hasonló hosszúságú, a periódusok 
közepétől a végéig terjedő időszakokra végeztem el.

4-9. táblázat. A két időszakban mért eleveniszap növekmény és hozam

Paraméter

SRT d 100 50

Szakasz hossza d 53 45

Növekmény kg MLSS 0,882 0,849 * 1,147 1,108 *

Növ. sebesség kg MLSS·d-1 0,017 0,016 * 0,025 0,025 *

Hozam kg MLSS·kg-1 KOI csökkenés 0,156 0,150 * 0,259 0,250 *

2. szakasz
25. - 77. nap 116. - 160. nap

1. szakasz

* a reaktorba adagolt PAC mennyiségével módosítva (részletesen a szövegben)

A 4-9. táblázatban szereplő adatok azt mutatják, hogy a két szakasz eltérő jellege (adaptációs, 
illetve  kialakult,  stabilizálódott  rendszer)  jelentős  különbséget  eredményezett  az  eleveniszap 
növekmény és hozam értékei között. A második szakaszban a növekmény 30 %-kal, a növekedés 
üteme 53 %-kal, a hozam pedig 66 %-kal haladta meg az első periódusra jellemző értékeket. Az 
iszaptömeg  növekedését  elsősorban  az  adaptálódott  mikroorganizmusok  javuló  szervesanyag 
lebontó  képessége  és  az  SRT  felére  csökkentésével  megnövelt  iszapelvétel  okozta.  Az  iszap 
fokozott  elvétele  a  habzást  okozó  lassan  szaporodó  fonalas  mikrobák  elszaporodását  gátolta, 
miközben a nagy iszaptömeget adó, gyorsan növekvő baktériumok szaporodását serkentette. Az 
aktív  szén adagolás  az iszapkoncentrációt  a már  említett  biofilm képződés mellett  a szennyvíz 
szervesanyagai egy részének az aktív szén felületéhez kötése (szorpció) révén növelte. Habár a 
beadagolt aktív szén mennyisége 33 g, illetve 39 g volt, mely csupán a növekmények kb. 4 %-a 
(4-9. táblázat csillaggal jelölt adatai), a kezelés iszapnövekményre és hozamra gyakorolt hatása 
ennél lényegesen nagyobb mértékű lehet.

Membrán fluxus és permeabilitás
A fluxus értéke az egész kísérlet  alatt  az előzetesen beállított  14-16 l·m-2·hr-1  tartományban 

maradt,  mely  a  feladott  szennyvíz  térfogatárama  (2  l·hr-1)  alapján  nagynak  tűnik,  azonban  a 
membrán működésének, a szűrési művelet fenntarthatóságának az értékeléséhez az MBR-t gyártó 
cég nagyobb permeátum áramlást ajánlott.

A permeabilitás a kísérlet 50. napjáig a 140-150 l·m-2·hr-1·bar-1 intervallumban maradt. A 20 mg· 
l-1 MLSS koncentráció elérését követően azonban értéke gyorsan csökkent, melyet az aktív szenes 
kezelés is fokozott. A 100 l·m-2·hr-1·bar-1 elérésénél (60. nap) iktattam közbe az első vegyszeres 
tisztítást, mely után a permeabilitás 25 %-kal nőtt. A kísérlet hátralévő szakaszában a tartósan nagy 
iszapsűrűség (MLSS: >20 g·l-1) és a folytatódó aktív szén adagolás következtében a permeabilitás 
további  50  %-kal  csökkent.  A  membrántisztítási  periódus  30  napra  csökkentésével  végül  a 
permeabilitás az 50-60 l·m-2·hr-1·bar-1 tartományban stabilizálódott.
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Üzemi kísérlet a Zalai Finomítóban
A  próbaüzemi  időszak  elején  a  rendszer  kommunális  szennyvíztisztítóból  származó 

eleveniszappal lett feltöltve, melyet az adaptáció elősegítése céljából a laboratóriumi kísérlet során 
összegyűjtött  és  fenntartott  fölösiszappal  is  beoltottam.  A kísérlet  során  szerzett  tapasztalatom 
alapján  a  kiegészítő  aktív  szenes  kezelést  mellőztük.  A  rendszer  négy  hónapos  folyamatos 
üzemelését követően került sor a tényleges próbaüzemi kimérésre, azt követően, hogy a reaktor 
iszapkoncentrációja több napon át meghaladta a 10 g·l-1 MLSS értéket.

A  4-10.  ábrán és  a  4-10.  táblázatban  a  próbaüzemi  időszak  legfontosabb  paramétereinek 
alakulását és a tisztított szennyvíz minőségét jelző KOI és egyedi szennyező komponensek adatait 
mutatom be. A KOI eltávolítás mértéke elérte a laboratóriumi kísérlet második felében jellemző 
értéket, ugyanakkor a feladott és a tisztított szennyvíz KOI-tartalma csupán a kísérlet alatt mért 
KOI kb. 50 %-a volt. A mosóvíz kisebb szennyezettségét főként a laboratóriumi kísérletek alatt is 
alkalmazott  mosóvíz  recirkuláció  megszűntetése  eredményezte,  melyet  a  kísérleti  eredmények 
alapján javasoltam az üzemeltetőnek.

Az MBR szennyvíztisztító rendszer próbaüzemének eredményei a Zalai Finomítóban

0

1

10

100

1000

10000

0 5 10 15 20 25 30 35

Idő (d)

K
O

I n
ye

rs
 s

ze
nn

yv
íz

;
K

O
I p

er
m

eá
tu

m
 (m

g·
l-1

);
K

O
I t

er
he

lé
s 

(k
g·

m
-3

·d
-1

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

M
LSS (g·l -1);

KO
I csökkenés (%

) 

Nyers szennyvíz KOI Permeátum KOI KOI terhelés MLSS KOI csökkenés

4-10. ábra. A membrán-bioreaktoros technológia üzemi kísérletének eredményei

A feladott nyersvíz és a permeátum KOI-tartalma közötti,  a második laboratóriumi kísérleti 
szakaszéhoz  hasonló  mértékű  korreláció  (r=0,70)  az  adaptálódott,  stabil  működésű  rendszer 
kialakulására  utalt.  A  tisztított  szennyvíz  a  minimális  mennyiségű  olaj  és  fenol  mellett  az 
eleveniszap intenzív lebontó tevékenységét jelző humuszanyagokat is tartalmazott.  Az Országos 
Közegészségügyi  Központ – Országos Környezetegészségügyi  Intézet által,  a huminsavtartalom 
meghatározására  kidolgozott  egyedi  módszerrel  (HKE-3:2002)  végzett  mérések  szerint  ezek  a 
huminanyagok 5-10 mg·l-1 KOI-tartalmat képviseltek.
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4-10. táblázat. Az MBR technológiával tisztított szennyvíz 
minősége az üzemi kísérlet alatt

min. - max.

pH – 7,1 (0,3) 6,5-7,8

KOI mg·l-1 100 (29) 62-184

KOI csökkenés % 91,9 (2,4) 86,2-95,7

TPH mg·l-1 1,2 (0,7) 0,4-3,1

Fenol mg·l-1 0,18 (0,05) 0,10-0,45

Huminsavak mg·l-1 4,2 (0,3) 4,0-4,4

átlag (s.d.)

4.1.3 A szennyvízkezelés hatása a kémiai szennyezettségre és az akut ökotoxicitásra a Dunai 
Finomító szennyvíztisztító telepén

Vizsgáló  laboratóriumunkban,  a  2006.  február  –  április  között  időszakban  a  gravitációs 
olajleválasztás (API medencék),  az oldott  levegős flotálás (DAF) és az aerob biológiai  tisztítás 
hatékonyságát mértem fel a KOI, az olajtartalom, a NPOC, fenol, ammónia, oldott- és lebegőanyag 
mennyiségének  mérésével.  A vizsgálati  eredményeket  a  4-11.  táblázatban foglaltam össze.  A 
4-11.  ábra az  egyes  műveleteknél  mérhető  szennyezettséget  a  kezeletlen  szennyvízet  jellemző 
értékek százalékában mutatja be. 

A  gravitációs  olajleválasztás  az  olajtartalmat  negyedére,  a  KOI-tartalmat  harmadára 
csökkentette, de jelentősen csökkent a NPOC és az ammónia koncentrációja is. Az eredmények 
alapján a művelet nincs jelentős hatással a fenol- és a lebegőanyag tartalomra. A DAF optimális 
működésével további jelentős KOI- és erős olajtartalom eltávolítás volt elérhető. A lebegőanyag 
mennyisége is nagyságrenddel csökken. Nem volt viszont számottevő változás a NPOC-, a fenol- 
és az ammónia mennyiségében. Megállapítható, hogy az eleveniszapos tisztítás további jelentős 
csökkenést eredményez valamennyi paraméter mennyiségében, a lebegőanyag kivételével. Utóbbi 
jellemző koncentrációja már a flotálást követően minimálisra csökkent.

4-11.  táblázat.  A Dunai  Finomító ipari  szennyvíztisztítójának különböző műveleti  pontjairól 
gyűjtött minták kémiai szennyezettsége 

Biológiai tisztító, elfolyó

átlag min-max szórás átlag min-max szórás átlag min-max szórás átlag min-max szórás

pH 7,8 7.2-9.1 0,9 7,7 7.6-7.8 0,1 7,7 7.2-8.3 0,5 7,5 7.4-7.7 0,1

KOI mg·l-1 3609 1978-5170 1597 1246 969-1518 274 357 263-456 75 42,4 24-69 19,2

Olaj " 970 414-1645 624 253 226-289 33 10,5 8-12 1,9 1,0 0.1-1.4 0,5

NPOC " 190 149-231 58 78,4 70.8-89.9 10,1 59,8 43.4-82.9 19,6 20,4 12.8-29.4 7,2

fenol " 5,9 3.1-10.1 3,1 3,6 2.6-4.3 0,9 4,2 3.5-4.7 0,5 0,12 0.1-0.2 0,04

ammónia " 28,2 0.5-73.6 39,6 8,4 1.4-15.7 7,2 10,2 0.5-24.1 12,4 0,1 0.1-0.1 0

TS " 1044 715-1274 236 930 898-966 34 663 620-756 62 645 587-728 60

TDS " 746 536-996 200 658 596-716 60 639 604-710 49 615 565-704 63

TSS " 298 70-738 305 272 250-302 27 24 8-46 16 31 9-59 21

API medencék, elfolyókezeletlen ipari szennyvíz DAF, elfolyó
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Az egyesített szennyvíz kémiai szennyezettségének változása műveletenként
(DF Szennyvíztisztító telep, 2006. február - április)
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4-11. ábra. A szennyvízkezelés hatása a szennyezettséget jelző fontosabb kémiai jellemzőkre

A szennyvízkibocsátás  környezetkárosító  hatása  legegyszerűbben  –  a  fizikai-kémiai 
vizsgálatok  mellett  –  a  rövid  távú  ökotoxikológiai  vizsgálatokkal  becsülhető  fel.  A  kémiai 
szennyezettség  felméréséhez  hasonló  módon  elvégeztük  az  egyes  fokozatok  környezeti 
mérgezőképességre  (ökotoxicitás)  gyakorolt  hatásának  vizsgálatát  is  (4-12.  táblázat).  A  négy 
tesztszervezet különböző érzékenysége egymástól olykor jelentős mértékben eltérő ökotoxicitási 
értékeket  eredményezett,  a  műveletek  mérgezőképességet  csökkentő  hatása  azonban 
összehasonlítható maradt (4-12. ábra).

4-12.  táblázat.  Az  ipari  szennyvíztisztító  különböző  műveleti  pontjairól  gyűjtött 
minták akut ökotoxicitása

átlag (min.-max.) átlag (min.-max.) átlag (min.-max.) átlag (min.-max.)

150,8 (90,3-214,1) 105,7 (37,0-192,3) 1750 (1500-2000) 14,3 (12,5-16,0)

142,9 (95,2-146,6) 18,8 (16,1-20,4) 650 (500-800) 12,0 (8,0-20,0)

82,9 (80,7-86,2) 8,0 (5,2-9,6) 56,5 (40-80) 3,0 (2,0-4,0)

6,4 (5,2-7,1) 0,7 (0,3-1,62) 2,3 (0,5-4,0) 0,7 (0,5-1,0) Biológiai tisztító, 
elfolyó

Allivibrio fischeri Selenastrum capricornutum Daphnia magna

Kezeletlen ipari 
szennyvíz

Gravitációs olaj-
leválasztó, elfolyó

Oldott levegős 
flotáló, elfolyó

Brachydanio rerio

A kezeletlen  ipari  szennyvíz valamennyi  tesztszervezetet  súlyosan károsította.  Különösen a 
Daphnia magna-ra volt veszélyes. Az API medencékről elfolyó szennyvíz és a flotáló után vett 
szennyvízminták még mindig jelentős ökotoxicitással rendelkeztek. A biológiai tisztítóról elfolyó 
víz viszont jelentősen veszített mérgezőképességéből. A halakra és az algákra hígítatlan állapotban 
sem volt károsító hatású. Baktériumokra és a Daphnia magna egyedeire viszont még mindig gátló 
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hatású  volt.  Legjelentősebb  változás  tehát  a  biológiai  fokozatnál  történt,  ahol  az  oldott 
szervesanyag eltávolítása a legnagyobb mértékű.

A Dunai Finomítóból érkező egyesített szennyvíz
akut ökotoxicitásának változása műveletenként
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4-12. ábra. A szennyvízkezelés hatása az akut mérgezőképességre

4.2 Kőolaj-termékek vizes fázisú tesztközegének ökotoxicitása

4.2.1 Vizes fázisú tesztközegek szervesanyag-tartalmának vizsgálata
A vizes közegben zajló ökotoxikológiai és lebonthatósági vizsgálatokhoz felhasználható vizes 

fázisú  tesztközegben  (WAF)  oldott,  emulzió  és  diszperzió  formájában  jelenlévő  szervesanyag 
koncentrációját  a  termékek  terhelési  szintje  és  az  extrakció  hossza,  illetve  módja  alapvetően 
meghatározta.   Az  orosz  kőolajból  és  a  magas  kéntartalmú  gázolajból  készült  tesztközegek 
szervesanyag-tartalmát kifejező összes szerves széntartalom (TOC) 0,5-6,5 mg·l-1 között alakult. Az 
azonos módon készített, egyforma terhelési szintű tesztközegeik összes szerves széntartalma eltért 
egymástól, a gázolajból nagyobb mennyiségben kerültek szerves összetevők a tesztközegbe.

Mind a kőolaj, mind a gázolaj nagy terhelési szintű (10 g·l-1) vizes fázisú tesztközegeinek TOC-
tartalma a készítéshez felhasznált mennyiségekhez képest elenyésző volt (4-13. ábra). Az anyagok 
mintegy 0,04, illetve 0,06 %-a ment át a  vizes fázisba, hasonlóan ANDERSON és munkatársai 
(1974)  nyersolaj,  illetve  gázolaj  közel  10 térfogat  %-os  vizes  elegyeivel  elért,  max.  0,02  %-os 
extrakciós  hatásfokhoz.  Az  extrakció  időtartamának  növelésével  a  tesztközeg  TOC-szintje  csak 
mérsékelten emelkedett, a 2 napos rázatással készült tesztközegek TOC tartalmának 26, illetve 15 %-
ával. Az ultrahanggal segített extrakció csak a kőolaj kivonat készítésénél eredményezett kb. 50 %-
os növekedést.

Az  ökotoxikológiai  vizsgálatok  alatt  a  gázolajból  készített  vizes  fázisú  tesztközeg  kezdeti 
szervesanyag-tartalmában a három nap során számottevő csökkenést nem tapasztaltam.  A kőolaj 
tesztközege azonban több mint  40 % ot vesztett  kezdeti  TOC koncentrációjából.  A csökkenés a 
kiűzhető  szerves  széntartalmat  képviselő  illékony  vegyületek  nagyobb  koncentrációjának 
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tulajdonítható. A kőolajban ugyanis a vízben jobban oldódó, de illékonyabb kis szénatom számú 
frakció aránya nagyobb (SZABÓ 1996). Az ultrahanggal kiegészített kivonat készítés mindkét anyag 
esetében – a 72 órás megfigyelés során – némiképp állandóbb tesztközegeket eredményezett (4-14. 
ábra).

10 g/l terhelési szintű vizes fázisú tesztközegek (WAF)
összes szerves széntartalma

3,13

3,95

6,41 6,42
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5,56 5,57
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4-13. ábra. Kőolaj és gázolaj nagy terhelési szintű vizes fázisú tesztközegeinek 
szervesanyag-tartalma az extrakciós időtartam szerint

 Az összes szerves széntartalom változása vizes fázisú 
tesztközegekben (terhelési szint: 10 g/l)
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4-14. ábra. Vizes fázisú tesztközegek szervesanyag-tartalmának változása az 
ökotoxikológiai vizsgálatok alatt
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A magas terhelési szint ellenére a tesztközegekben kimutatható termékkomponensek csekély 
mennyisége törzselegyként történő felhasználás esetén a nagyobb – akár többezerszeres –hígítású 
tesztelegyekben  annyira  lecsökken,  hogy az  anyag  valós  ökotoxicitása  legtöbbször  nem lenne 
mérhető.  Emellett  több tanulmány  (CONCAWE 1992,  GIRLING et  al.  1992,  IMO GESAMP 
1993)  szerint  a  kőolajtermék  vizes  fázisú  tesztközegének  összetétele  terhelési  szintenként 
jelentősen eltérhet egymástól. A kémiai összetételt a két fázis aránya, a fázisok között megoszlás 
éppúgy meghatározza, mint a maximális vízoldhatóság.

Az alacsony terhelési  szintű  (1-100  mg·l-1)  tesztközegek  szervesanyag-tartalma  (~0,5-4 mg 
TOC ·l-1 ) a nagy terhelés szintre jellemző értékek nagyságrendjébe esett. A szénhidrogének gyenge 
vízoldhatósága a legkisebb terheléseknél még nem korlátozta jelentősen a vizes fázisban elérhető 
TOC  koncentrációt.  Az  ultrahanggal  segített  extrakció  nagyobb  TOC  koncentrációkat 
eredményezett, az 1  mg·l-1  terhelés például teljes egészében a tesztközegben maradt. A nagyobb 
szinteknél  a  további  növekedést  már  korlátozhatta  a  vízoldhatóság.  Négy  nap  elteltével  a 
tesztközegek szervesanyagainak mennyisége jelentősen nem változott (4-15. ábra).

Az olajos réteg elválasztása nélkül a rázatott tesztközegekben nagyobb TOC koncentráció volt 
elérhető, de az extrakció hatékonyságának növeléséhez az ultrahangos kezelésre is szükség volt. A 
kezdeti  magasabb  szint  a  diszperzió  fenntartását  szolgáló  keverés  vagy  rázás  megszüntetését 
követően, már néhány óra elteltével 20 %-ot meghaladó mértékben csökkent. A szervesanyagok 
mennyisége  a  kétfázisú  tesztközegekben  a  96  órás  időszak  végére  az  eredeti  szint  harmadára 
csökkent.

Gázolaj alacsony terhelési szintű vizes fázisú tesztközegeinek 
stabilitása az összes szerves széntartalom alapján
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4-15. ábra. Alacsony terhelési szintű tesztközegek szervesanyag-tartalmának 
stabilitása a gázolaj ökotoxikológiai vizsgálata alatt

4.2.2 Fontosabb termékek ökotoxikológiai eredményei

4.2.2.1 Víztoxikológiai tesztekkel mért ökotoxicitás

A vizes fázisú tesztközegek szervesanyag-tartalmának vizsgálata alapján az akut ökotoxicitást 
alacsony  terhelési  szintű  tesztközegek  sorozatából  határoztam meg.  A TOC tartalom 25 %-ot 
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meghaladó  csökkenése  miatt  az  ökotoxikológiai  vizsgálatok  ideje  alatt,  24  óránként  az 
üzemanyagokból és az oldószerekből készült  tesztközegek megújítása volt szükséges. A kisebb 
szénatomszámú  alifás  szénhidrogéneket  tartalmazó,  illetve  aromás  vegyületekben  gazdagabb 
üzemanyagok és oldószerek erősebb ökotoxicitással rendelkeztek, mivel az összetételükre jellemző 
vegyületek  oldhatósága  és  biológiai  felvehetősége  nagyobb.  A  hűtő-kenő  folyadékok 
mérgezőképessége mérsékeltebb, gátló hatásukat elsősorban adalékcsomagjuk összetétele – biocid 
tartalma  –  határozta  meg.  A  kenőanyag  alapolaj  ökotikus  hatása  nem volt  kimutatható  egyik 
tesztszervezettel  sem.  Közülük  a  legtöbb  esetben  a  Daphnia  magna  egyedei  bizonyultak  a 
legérzékenyebbeknek, néhány terméknél azonban a zöldalgák több nemzedékét érintő szubletális 
hatás volt a legerősebb (4-13. táblázat).

4.2.2.2 Termékek vizes fázisú teszközegének biológiai lebonthatósága

Az  aerob  biológiai  lebonthatóságot  magasabb  (10  g·l-1)  terhelési  szintű  vizes  fázisú 
tesztközegekből  vizsgáltam,  melyeknek szervesanyag-tartalma  10-25 mg TOC·l-1 volt.  Ennek a 
magasabb TOC szintnek a biztosításához ultrahangos kezelést is alkalmaztam. A számos adalékot 
tartalmazó hűtő-kenő folyadékok lebonthatósága nagyon gyenge volt, ami a termékek felhasználói 
igényeknek  (oxidációs  stabilitás,  hosszú  eltarthatóság)  megfelelően  kialakított  tulajdonságaival 
magyarázható.  Várakozásomtól  eltérően  a  különböző  biocidtartalom  nem  mutatkozott  meg  a 
biodegradáció  mértékében.  Az  üzemanyagok  komponensei  a  nagyfokú  volatilizáció  mellett 
közepes  mértékben  biodegradálódtak.  A  tesztelegyek  TOC-szintje  10  nap  alatt  2  mg·l-1 alá 
süllyedt, a csökkenés 30-40 %-a abiotikus eredetű volt. Az oldószerek abiotikus TOC csökkenéssel 
módosított  lebomlási  értékei  között  több  mint  kétszeres  különbség  adódott,  miután  az  aromás 
szénhidrogének kisebb mértékben biodegradálódtak (4-13. táblázat).

4-13.  táblázat  Kőolaj  alapú  termékek  víztoxikológiai  tesztekkel  meghatározott  akut 
ökotoxicitása és aerob biológiai lebonthatósága

Alga, növekedés 
gátlás;

ErL50 (mg/l)

Daphnia, 
immobilizáció;

EL50 (mg/l)

Hal, akut 
toxicitás;
LL50 (mg/l)

Biológiai 
lebonthatóság

;
(%)

MSZ EN ISO 
8692:2005

MSZ EN ISO 
6341:1998

MSZ 
22902-3:199
0

MSZ EN ISO 
7827:1998

Üzemanyagok

Kénes gázolaj
MSZ 1627, 500 ppm 
kéntartalommal

103 5 500 52,0

Ólmozott motorbenzin 
AB-98

159 15 70 61,3

Ólmozatlan motorbenzin 
ESZ-95

129 15 80 57,2

Oldószerek

Aromás szintetikus hígító 
(Aromatol)

62 35 80 38,2

Lakkbenzin, 
aromásmentes (Dunasol)

460 >1000 >1000 88,5

Kenőanyagok

Alapolaj (SN 150/A 
Alföldi hidrogénezett 
középolaj finomítvány)

>2000 > 2000 >2000 83,0
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Hűtő-kenő folyadék 
fémmegmunkáláshoz,
kis biocidtartalmú

1307 > 2000 >2000 11,9

Hűtő-kenő folyadék 
fémmegmunkáláshoz, 
nagy biocidtartalmú

153 150 >2000 10,7

4.2.2.3 Elméleti úton meghatározott bioakkumulációs potenciál

A termékekre jellemző szénhidrogén vegyületek közül néhány molekula elméleti úton becsült Kow-
értékét és azok számítását az  M9. mellékletben szerepeltetem. A vízben jobban oldódó, aromásgyűrűt 
tartalmazó  szénhidrogének  megoszlási  hányadosa  mintegy  két  nagyságrenddel  kisebb  az  alifás 
vegyületeknél számított értékeknél. A becsléses módszer szerint a benzolgyűrű alkil szubsztituáltsága és az 
alkil-lánc  hossza  a  kétfázisú  rendszerben  a  n-oktanolban  oldott  vegyületek  mennyiségi  arányának 
növekedése  egyenesen  arányos.  A gyűrűszám emelkedésével  (PAH) megoszlási  hányadosuk  szintén 
növekszik.  Az alifás  szénhidrogének közül – azonos szénatomszámnál  – a n-alkánoknak nagyobb a 
számított  Kow-értékük, a rendűség emelkedésével azonban nem figyelhető meg jelentős csökkenés a 
megoszlási hányadosban.

A számítással kapott értékek alapján a vizsgált molekulák jelentős biológiai felhalmozódó képességgel 
rendelkeznek.  A  valós  bioakkumuláció  mértékét  azonban  e  vegyületek  vizes  közegből  történő 
felvehetősége és perzisztenciája döntően befolyásolja, tehát az állati szervezetekben történő felhalmozódás 
kockázatát kísérletekkel célszerű meghatározni.

4.2.3 Zsírsav–metil-észterből készített WAF biodegradációja
Kísérletemben a hazai biodízel-tartalmú gázolaj előállításához a biológiai eredetű keverő-komponensek 

közül a legnagyobb mennyiségben felhasznált repceolaj–metil-észter (RME) vizes fázisú tesztközegének 
biodegradációja 75 %-os volt (4-14. táblázat). A viszonylag magas lebomlási szint eléréséhez az oltókultúra 
hosszabb adaptációjára volt szükség, ami tipikus lebomlási görbét (4-16. ábra) eredményezett. A 14 napos 
lag  fázist  a  finomító  technológiai  szennyvizeihez  adaptálódott  eleveniszapból  származó  oltóanyag 
használata  magyarázza.  A  minta  gátló  hatásának  ellenőrzésére  beállított  fermentációs  elegy  TOC-
tartalmának  csökkenése  a  könnyen  lebomló  referencia  vegyületek  (glükóz  és  Na-benzoát)  biológiai 
eltávolításából származott, tehát az RME nem okozott inhibíciót.

4-14.  táblázat.  Repceolaj–metil-észter  aerob  biológiai  lebonthatósági  vizsgálatának 
eredményei

Idő degradációs sebesség lebomlási szint
(d) ∆ TOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ TOC kumulált (%)

gátló steril 1 2 3 átlag
0 43,9 32,4 32,4 31,9 32,9 32,4 - 0,0
0,2 42,5 - 32,1 31,1 33,1 32,1 1,55 1,0
2 33,1 32,1 28,4 28,0 29,0 28,5 2,01 12,1
7 32,1 31,7 31,8 24,1 25,6 27,2 0,26 16,2

14 32,6 33,6 24,6 24,2 28,5 25,8 0,20 20,5
21 12,2 31,8 7,3 8,7 9,6 8,5 2,46 73,6
28 7,8 31,5 8,3 7,9 8,1 8,1 0,06 75,0

TOC koncentráció
(mg·l-1)

A  szelektív  bioszimulációs  szilárdfázisú  extrakciós  vizsgálatok  alapján  az  RME  felszíni 
vizekben  nagy  biológiai  felhalmozódó  képességgel  rendelkezik.  A  tényleges  bioakkumuláció 
azonban  kisebb mértékű  lehet,  mert  a  jó  lebonthatóság  következtében  a  perzisztencia  csekély. 
Rövidebb expozíció alatt az állati szervezetek szervesanyag felvétele korlátozott.
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A vizsgálat végére a szervesanyagok bioakkumulációs potenciálja a kezdeti értékhez képest 
három  nagyságrenddel  csökkent.  A  megosztó  fázis  TOC  koncentrációja  a  beoltatlan  (steril) 
tesztközeg extrakciójánál a tesztidőszak alatt szintén kevesebb, a kezdeti koncentráció mintegy 5 
%-a lett (4-17. ábra). Az abiotikus bomlás során a vizes fázis TOC tartalma csak elhanyagolható 
mértékben csökkent (4-14. táblázat, steril tesztközeg értékei), tehát a bioakkumulációs potenciál 
értékének változása a szervesanyag vízoldhatóságának növekedésével magyarázható.

Zsírsav–metil-észter biodegradációja
és a bomlás sebessége
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4-16. ábra. Repceolaj–metil-észterből készített vizes fázisú tesztközeg 
szervesanyagának lebomlása a TOC-tartalom csökkenése alapján

A bioakkumulációs potenciál változása zsírsav-metilészter
abiotikus bomlása és aerob biodegradációja során
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4-17. ábra. A repceolaj–metil-észterből készített vizes fázisú tesztközeg 
szervesanyagának szelektív szimulációs extrakcióval meghatározott 

bioakkumulációs potenciálja
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Új tudományos eredmények

1)  Felmértem  a  hazai  kőolaj-feldolgozásból  származó  technológiai  szennyvizek  akut 
ökotoxicitását.  A  kezeletlen  technológiai  szennyvizek  és  a  különböző  tisztítási  műveletekből 
származó  szennyvizek  károsító  hatása  a  vizsgált  tesztszervezetek  közül  az  Aliivibrio  fischeri 
baktériumra  a  legnagyobb.  A  Selenastrum capricornutum egysejtű  zöldalga  növekedés-gátlása 
kisebb mértékű, a Brachydanio rerio a legkevésbé érzékeny. A legszennyezettebb és a legnagyobb 
mérgezőképességgel  rendelkező  szennyvizek  a  kőolaj-desztillálás  és  a  maradékolaj-feldolgozás 
során képződnek. A motorhajtóanyag-gyártás szennyvizei csak mérsékelten ökotoxikusak. 

2)  A  szennyezettséget  átfogóan  kifejező  kémiai  oxigénigény  és  a  szénhidrogén-,  fenol-  és 
szulfidtartalom  között  multikollinearitás  áll  fenn.  Többváltozós  lineáris  regresszióelemzéssel  a 
világon  elsőként  igazoltam,  hogy  a  kémiai  szennyezettségét  részben  meghatározó  szennyező 
komponensek  nem  tekinthetők  a  finomítók  szennyvizeinek  akut  ökotoxicitását  függetlenül 
magyarázó  változónak.  A  multikollinearitás  és  a  korreláció  közepes  mértéke  alapján 
megállapítottam,  hogy  további,  nem  vizsgált  mutatók  is  meghatározó  szerepet  játszanak  a 
mérgezőképesség kialakításában.

3) A növény-gomba szimbiózis, mint eukarióta biológiai rendszer, alkalmas a kőolaj-feldolgozás 
magas  KOI  terhelési  szinttel  rendelkező  szennyvizeinek  ökotoxikológiai  tesztelésére. 
Érzékenysége  a  prokarióta  Pseudomonas  fluorescens és  a  S.  capricornutum egysejtű  zöldalga 
érzékenysége  közé  esik  (4-15.  táblázat),  válasza  –  az  utóbbihoz  hasonlóan  –  számértékkel 
kifejezhető.

4-15. táblázat Kimerült lúgoladat ökotoxicitása különböző tesztszervezetekre

Aliivibrio fischeri Selenastrum 
capricornutum

Mikorrhiza Pseudomonas 
fluorescens

EC50 (ml/l) 0,8 2,4 4,0 4-10

4)  A  szennyvízkezelés  hatékonyságának  növelésére  a  hazai  olajiparban  még  nem alkalmazott 
membránszűréses  bioreaktor  technológiával  laboratóriumi  kísérleteket  végeztem.  A  membrán-
bioreaktorral  a hagyományos eleveniszapos tisztításhoz képest az ugyanolyan tisztítottsági fokú 
szennyvíz  kibocsátásához  szükséges  kezelési  idő  az  intenzívebb  biológiai  oxidáció  és  az 
időigényes ülepítést helyettesítő ultraszűrés eredményeként 10-12 %-ra csökkent. Kísérleteimben a 
hatékonyabb szervesanyag eltávolításhoz 4-5-ször nagyobb eleveniszap koncentráció és mintegy 
5-ször nagyobb oxigén-felvételi sebesség volt szükséges.

5) A membrán-szeparációval ellátott bioreaktorral végzett kísérletekben a szennyvizek A. fischeri 
és a S. capricornutum tesztszervezetekre gyakorolt ökotoxicitása 67-91 %-kal, illetve 56-93 %-kal 
csökkent,  ami  elmaradt  a  szervesanyagok eltávolításának 72-97 %-os  mértékétől.  A jelenséget 
mind  a  kezdeti,  eleveniszap  adaptációs  szakaszban,  mind  a  nagyobb  szervesanyag  terhelésű 
időszakban tapasztaltam.

6)  A  membrán-bioreaktorral  a  Zalaegerszegi  Finomítóban  a  maradék-feldolgozás  szennyvizei 
hatékonyan tisztíthatók. A laboratóriumi kísérletben elért 95 %-os kémiai oxigénigény csökkenést 
sikerült  az  üzemi  méretű  berendezéssel  reprodukálni.  A  próbaüzemelés  alatt  92  %-os  KOI-
eltávolítást és 10-15 g·l-1 eleveniszap koncentrációt sikerült fenntartani.
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7)  Az  ország  egyik  legnagyobb  ipari  szennyvízkibocsátó  telephelyén  a  kezelési  fázisok 
szennyvizeinek  négy  tesztszervezetre  gyakorolt  akut  ökotoxicitását  határoztam  meg.  A  teljes 
tisztítási művelet az ökotoxicitást mindegyik tesztszervezetre több mint 95 %-kal csökkentette. A 
kezeletlen  szennyvíz  gátló  hatásának  mértéke  szerint  az  érzékenység  csökkenő  sorrendben: 
Daphnia magna  >  Aliivibrio fischeri  > Selenastrum capricornutum >> Brachydanio rerio.   A 
tisztított  szennyvíz  a  baktériumra  6-szoros,  a  vízibolhára  2-szeres  hígításban  már  nem  volt 
mérgező hatású, zöldalgára és halakra hígítatlanul sem volt ökotoxikus. Magyarországon működő 
ipari  szennyvíztisztító  telep  mérgezőképességet  csökkentő  hatékonyságára  vonatkozó 
ökotoxikológiai eredmények eddig még nem születtek.

8) A vízzel korlátozottan elegyedő termékek vizes közegben zajló biológiai vizsgálataihoz készített 
és  a  hidrofób  fázistól  elválasztott,  a  termék  egyes  összetevőit  tartalmazó  vizes  kivonatának 
megnevezésére  jelenleg  a  magyar  szaknyelv  az  angol  kifejezés  rövidítését  (WAF)   használja. 
Megjelölésére értekezésemben a ’vizes fázisú tesztközeg’ elnevezést vezettem be.

9)  Megalapoztam  a  hazánkban  előállított,  nagyobb  mennyiségben  forgalmazott  kőolajipari 
termékek  környezet-veszélyességi  adatbázisát.  A  termékek  vizes  fázisú  tesztközegének 
ökotoxicitását három akut ökotoxikológiai és egy lebonthatósági vizsgálattal határoztam meg.

10)  A  biológiai  úton  könnyen  lebomló  biodízel  felszíni  vízi  környezeti  kockázatbecsléséhez 
szelektív  bioszimulációs  szilárdfázisú  extrakcióval  meghatároztam  a  gázolajba  kevert 
termékkomponens  biológiai  felhalmozódási  képességét.  A  repceolaj–metil-észter  vizes  fázisú 
tesztközegének 75 %-os biológiai lebomlása során a szervesanyagok bioakkumulációs potenciálja 
három nagyságrenddel csökkent.
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5KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

5.1 A finomítók szennyvízkibocsátásából eredő környezetterhelés becslése és csökkentése

5.1.1 A kémiai szennyezettség szerepe az akut mérgezőképesség kialakításában
A  kőolaj-feldolgozás  szennyvizeinek  akut  toxicitását  mutató  tesztszervezetek  közül  rendszerint  a 

lumineszcens  baktérium érzékenysége a legnagyobb. Az algák növekedését kevésbé gátolta ugyanaz a 
szennyvízminta. A halak érzékenysége jelentősen eltért a mikroszervezetekéitől,  az LC50-értékek rendre 
nagyobbak voltak, különösen a technológiai szennyvízminták esetében, ahol értékük gyakran 5-10-szerese 
volt az előzőkének.

A szennyvizek szervesanyag tartalmát  jól  közelítő  KOI érték,  mint  csoportparaméter  mérésével  az 
ökotoxicitáshoz megfelelő előrejelzés adható. Más kémiai mutatók mennyisége elsősorban közvetve, a KOI-
tartalomhoz hozzájárulva, határozza meg az eredő toxicitást. A baktériumok lumineszcencia gátlását azonban 
a szennyvízben diszpergált és emulgeált szénhidrogének mennyisége és fenoltartalma a KOI-tól függetlenül is 
befolyásolja. A vizsgált szennyezettségi mutatók nagyfokú multikollinearitása és az ökotoxicitással való 
közepes korrelációja arra utal, hogy más, ebben a felmérésben nem vizsgált paraméterek is meghatározó 
szerepet  játszanak  az  olajipari  szennyvizek  ökotoxicitásában.  Az  Aliivibrio  fischeri baktérium  ideális 
tesztszervezet  a  statisztikai  értékelés  alapján  a  finomítói  szennyvizek  változó  akut  ökotoxicitásának 
nyomonkövetésére.

5.1.2 Még nem szabványosított ökotoxikológiai teszt alkalmazhatósága a kőolajiparban
A  szabványosított  Pseudomonas  fluorescens teszttel  összehasonlított  paradicsom-AM  teszttel 

kimutattam, hogy a kőolaj-feldolgozás egyik folyékony hulladéka, a főként szerves és szervetlen szulfidokkal 
szennyezett kimerült lúgoldat erősen ökotoxikus hatású, továbbá, hogy ennek a szennyvíznek egy katalitikus 
eljárással  végzett  kezelése  az  ökotoxicitást  a  felére  csökkentette.  A  kísérletes  paradicsom-AM  teszt 
újszerűsége  abban  áll,  hogy  eukariota  tesztorganizmusok  élettevékenységének,  illetve  szimbiózisuknak 
vizsgálatára  épül.  Az  említett  élettevékenységek,  mint  mérhető  paraméterek  közül  a  mikorrhizáltság 
intenzitása viszonylag kis hibaszázalékkal mérhető. A másik paraméter, az arbuszkuláltság érzékenysége az 
előző mutatóénál nagyobb mértékű, megbízható észlelhetősége mennyiségi meghatározásra alkalmassá teszi. 
Előnyként említhető az infekciós gyakoriság és az intenzitás esetében tapasztalt fokozatos átmenet a teljesen 
gátolt és a gátlás nélküli állapot között.

5.1.3 A tisztított szennyvíz minőségének javítására tett javaslatok 
A hagyományos eleveniszapos eljárásnál hatékonyabb tisztításhoz az iszap sűrűségének megnövelése 

szükséges. A membrán-bioreaktorral az ugyanolyan tisztítottsági fokú szennyvíz kibocsátásához szükséges 
kezelési  idő  az  intenzívebb  biológiai  oxidáció  és  az  időigényes  ülepítést  helyettesítő  ultraszűrés 
eredményeként 10-12 %-ra csökkenthető. A folyamatos intenzív működést (tisztított víz ülepítés nélküli 
elvétele) csak megfelelő fluxussal, illetve áteresztőképességgel rendelkező membrán képes biztosítani. A 
membrán működésére jellemző mutatók (fluxus, permeabilitás) változásai a lebegőanyag koncentrációtól, a 
reaktortér oxigén ellátottságától, a membrántranszport irányától (visszamosás gyakorisága), illetve a hozamtól 
egyaránt függnek. A hőmérséklet változása e jellemzőkre jelentős változást okozó hatást nem gyakorol.

A membrán vegyszeres karbantartásának gyakorisága az iszapsűrűség növekedésével fellépő eltömődés 
(fouling) miatt  növekszik (BREPOLS et al.  2008). A bioreaktor 10 kg KOI·m-3·d-1 értéket meghaladó 
terhelése az iszaptermelést oly mértékben növeli,  hogy a hagyományos eljárásnál ismert problémák, az 
anaerob zónák kialakulása a bioreaktorban, a tisztított szennyvíz minőségének romlása, fölösiszap elhelyezése 
jelentkezhetnek. A nagy szervesanyag terhelés a membrán transzportot is negatívan befolyásolja, a fluxus 
fenntartásához a hajtóerő jelentős növelésére van szükség, ami a permeabilitás visszaesését eredményezi.
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A kombinált szennyvízkezelést megvalósító ultraszűrés–eleveniszapos oxidáció technológiával végzett 
kísérletek eredményei alapján lehetséges a finomító technológiai szennyvizeinek az olaj leválasztását követő 
tercier kezelése. E technológiával megvalósítható egy már létező hagyományos eleveniszapos rendszerben 
működő biológiai oxidációs technológia intenzifikálása is, mellyel a jelenlegi tisztítási kapacitás kb. 10-15-
szörösére növelhető, szigorú határértékek teljesítése mellett.

A szennyvizek  szervesanyagainak  biológiai  oxidációja  során a kiindulási  –  lebontandó – anyagok 
ökotoxicitása  megváltozhat.  Az  eltávolított  szervesanyagok  mennyiségének  növekedésével  a  tisztított 
szennyvíz ökotoxicitása legtöbb esetben csökken, azonban a csökkenés mértéke általában nem követi a 
szervesanyag csökkenésének mértékét.

A  Zalai  Finomító  bitumenfúvató  üzemi  mosóvize  membrán-bioreaktoros  kezeléssel  tisztított 
szennyvízének KOI-tartalma 100 mg·L-1 alá csökkenthető, mely érték a további adaptációval csökkenhet. A 
bioreaktor megfelelő tápanyagellátása érdekében a térfogati terhelés szabályozása szükséges az 1,5-3 kg 
KOI·m-3·d-1 tartományban. Az optimális működéshez szükséges iszapsűrűség-tartomány 10-15 g·l-1, ennél 
magasabb koncentráció a membrán karbantartási költségeit növeli. Az iszapkor helyes megválasztásával 
(SRT: <50 d) és az oldott O2 koncentráció szabályozásával (2-4 mg·l-1) a túl nagy iszapkoncentráció és a 
káros iszapjelenségek (felfúvódás, habzás, rothadás) elkerülhetők. A nagy helyigényű és a kezelési időt 
megnövelő utóülepítést kiváltó bemerülő membránrendszer – az általános tisztítási technológiai alkalmazása 
mellett  –  folyamatosan  üzemeltethető.  A  tisztított  mosóvíz  technológiai  recirkulációja  a  bonthatatlan 
szennyező anyagok feldúsulásának veszélye miatt nem alkalmazható. 

Az aerob biológiai oxidációs vizsgálatok alapján a Dunai Finomító és a Zalai Finomító szennyvizeiben 
nehezen lebomló szervesanyagok vannak. A rekalcitráns  vegyületek mennyisége  valamennyi  mintában 
meghaladta  a  kezdeti  NPOC  koncentráció  10  %-át,  a  szennyvíztisztítás  és  a  tisztított  szennyvíz 
újrahasznosítása  szempontjából  jelenlétük  nem  elhanyagolható  mértékű.  Bármilyen  mértékű 
vízvisszaforgatás fenntarthatósága további tisztítási műveletet igényel (WINWARD et al. 2008), melynek 
megvalósítása  előtt  mérlegelni  kell  a  friss  víz-fogyasztás  csökkentésének,  illetve  egy  újabb  tisztítási 
technológia létesítésének környezetvédelmi és műszaki-gazdasági szempontjait. 

A Dunai Finomító kibocsátott szennyvize a vizsgált időszakban kiváló minőségű volt, melyhez szükség 
volt  valamennyi  fokozat  megfelelő  üzemeltetésére.  Különösen  fontosnak  tartom  az  olaj  eltávolítás 
hatékonyságát még az eleveniszapos biológiai tisztító előtt, mellyel jelentős, biológiai úton nehezen bontható 
és nagy KOI-tartalmat képviselő szervesanyagtól tehermentesíthető a biológiai fokozat. A kőolaj-feldolgozás 
szennyvizeinek kezelését végző tisztító rendszerek három legfontosabb művelete (gravitációs olajleválasztás, 
oldott levegős flotálás és eleveniszapos lebontás) fenntartható módon képes biztosítani a tisztított szennyvíz 
hatósági szabályozásnak megfelelő minőségét.  A tisztítási folyamat különböző fázisaiból gyűjtött minták 
kémiai szennyezettséget kifejező mutatóinak meghatározásával az egyes műveletek hatékonysága becsülhető 
meg, melynek ismeretében nemcsak a műveletek fejleszthetők, hanem előrejelezhető valamely tisztítási 
fokozat teljesítményének akár részleges és rövid ideig tartó leromlásából származó, a további fokozatok 
teljesítményét gátoló többletterhelés és a befogadóba bocsátott szennyvíz ökotoxicitásának növekedése.

5.1.4 Javaslat a WEA alkalmazására a hazai finomítókban
Az EU Vízkeretirányelvében megfogalmazott felszíni vizek minőségének jó állapotára vonatkozó ajánlás 

szerint a felszíni befogadóba bocsátott szennyvizek teljes ökológiai hatását rendszeres időközönként fel kell 
mérni,  hogy  a  jó  minőség,  a  ’good  quality  status’  eléréséhez,  illetve  fenntarthatósághoz  szükséges 
intézkedések,  fejlesztések szülessenek a kibocsátók és a hatóság részéről.  A szennyvízkibocsátás teljes 
ökológiai hatásvizsgálatát (Whole Effluent Assessment - WEA) elsősorban a kőolaj-feldolgozás nagyobb, 
200.000  m3/év  kibocsátást  meghaladó  telephelyein  célszerű  elvégezni.  A  felmérés,  mint  ökológiai 
lábnyomunk csökkentéséhez szükséges tanulmány, támogathatja a hazai kőolajipari társaságot a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó (SD) stratégiai céljai elérésében is.
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Az európai integráció demonstrációs programjai alapján elfogadott, a nemzetközi gyakorlatban jelenleg 
bevezetendő  WEA  a  hazai  finomítók  kibocsátott  szennyvizeinek  lebonthatósági,  bioakkumulációs  és 
ökotoxikológiai (PBT) vizsgálataiból és a szennyvizek fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározásából áll. 
Fő elemei a következők:

• Kibocsátási  pontok  mintavételezése  a  befogadó  elkeveredési  pontja  előtti  csatorna 
szakaszból.  Évente  több  alkalommal,  lehetőség  szerint  három  hónaponként,  a 
szennyvíztisztító rendszer normális üzemelése mellett. A mintavételt nagyobb mennyiségű 
csapadéktól mentes időszakban kell elvégezni. 

• A  tisztított  szennyvíz  lebonthatósági  vizsgálata  összes  szerves  szén  (TOC)  tartalom 
csökkenésének mérése az MSZ EN ISO 7827:1998 és az O2-fogyasztás meghatározása az 
MSZ EN ISO 9408:2000 szabványok alapján.

• A  bioakkumulációs  potenciál  vizsgálata  a  potenciálisan  felhalmozódó  szervesanyagok 
mennyiségének  bioszimulációs,  szelektív  szilárdfázisú  mikroextrakciót  követő 
gázkromatográfiás  (SPME  GC-FID)  meghatározásával,  alapállapotban  és  a  lebontási 
folyamat további, legalább három időpontjában.

• Akut  ökotoxicitás  meghatározása  baktérium (V.  fischeri;  MSZ EN ISO 11348:2000), 
egysejtű zöldalga (Sel. capricornutum;  MSZ EN ISO 8692:2005), vízibolha (D. magna; 
MSZ EN ISO 6341:1998)  tesztekkel,  alapállapotban  és  a  lebontási  folyamat  további, 
legalább három időpontjában.

• Krónikus  mérgezőképesség  meghatározása  a  Daphnia spp.  populációinak  21  napos 
reprodukciós  teszt  (OECD  211:1998),  a  halak  14  napos  expozíció  során  jelentkező 
letalitásának vizsgálata (OECD 204:1984), illetve a halikrák és ivadékok életképességének 
vizsgálata (OECD 212:1998) alapján. Aktív biomonitoring az elkeveredési pont előtt és a 
befogadóba vezetés helyén kihelyezett vízi moha telepek ökofiziológiai bioindikációjával.

• A szennyvízminták kémiai analízise. Vizsgált jellemzők: pH; KOI; TOC; TPH GC-FID; 
fenol;  AOX;  lebegőanyag;  oldott  anyag;  vezetőképesség;  ammónia;  foszfor;  toxikus 
nehézfémek.  Szerves vegyületek  azonosítása az eredeti  szennyvízből  és a fermentációs 
folyadékból.

A WEA alkalmazási lehetőségeit a petrolkémia más területein is célszerű megvizsgálni.

5.2 Kőolajból készült termékek környezet-veszélyességi méréseinek feltételei és lehetőségei
A csekély vízoldhatósággal rendelkező szénhidrogénekből álló termékek rázatással, illetve ultrahanggal 

segített, majd szintén rázatással készített vizes kivonata a ’short term’ víztoxikológiai teszteknek megfelelő és 
a szerves széntartalom mérésén alapuló biodegradációs vizsgálatokhoz felhasználható. Az akut ökotoxicitást 
alacsony terhelési szintű tesztközegek sorozatából, az aerob biológiai lebonthatóságot magasabb terhelési 
szintű tesztközegből célszerű meghatározni. A vizes kivonat homogenitása és reprodukálhatósága érdekében 
szükségesnek tartom a korábban ajánlott (GIRLING 1989) 24 órás extrakciós időszak meghosszabbítását 48 
órás időtartamra. A termékek vizes fázisban nem maradó, rendszerint felúszó olajos rétegét el kell választani a 
vizes fázistól. Az így készített, kizárólag a termékekből származó szervesanyagot tartalmazó vizes fázisú 
tesztközeg  a  további  vizsgálatokban  szennyvíznek  tekinthető,  és  az  arra  alkalmazható  vízanalitikai  és 
ökotoxikológiai módszerekkel jellemezhető.

A  kőolajipari  termékek  környezet-veszélyességének  részletesebb  felmérése  a  REACH  kapcsolódó 
rendelkezései miatt feltétlenül indokolt. A disszertációban ismertetett, közel sem teljes akut ökotoxicitási 
vizsgálatok  körének  bővítése  baktériumtesztekkel,  talajtoxicitási  tesztekkel  vagy a  még  újnak  számító 
növény-gomba  szimbiózis  vizsgálatával  javasolt.  Ezek  mellett  a  krónikus  ökotoxikus  hatások,  pl. 
perzisztencia, felhalmozódás, teratogenitás, mutagenitás felmérésre is rendelkezésre kell bocsátani a szellemi 
és anyagi erőforrásokat.
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Eredményes,  hosszútávon  fenntartható  gazdasági  tevékenység  ma  már  nehezen  képzelhető  el 
környezetgazdálkodói szemlélet nélkül. A jogi szabályozás és a társadalmi elvárások a gazdaság szereplőit 
környezetkímélő technológiák alkalmazására, a természeti elemek védelmére, a természetes erőforrások 
takarékos használatára és a károsító hatások enyhítésére, megszűntetésére ösztönzik. Annak megítélésére, 
hogy a kőolaj-feldolgozás termékei és hulladékai milyen mértékű terhelést jelentenek az élővilágra, csak 
megközelítőleg vállalkozhatunk. A környezetvédelmi kutatás-fejlesztéshez rendszerint több tudományág 
együttes  alkalmazása  szükséges.  Napjainkban  ez  az  összetett  tudomány  környezettoxikológia  vagy 
ökotoxikológia néven került be a műszaki kifejezések közé.

A kőolaj-feldolgozás szennyvizeinek ökotoxikológiai jellemzéséhez célul tűztem ki a Dunai Finomító 
üzemeiben  képződő  szennyvizek  kémiai  szennyezettségének  és  mérgezőképességének  felmérését. 
Megállapítottam  a  finomító  új  szennyvíztisztító  telepének  a  szennyvíz  ökotoxicitására  vonatkozó 
hatékonyságát is. Ehhez kapcsolódóan, új, az olajipari hulladékok környezetveszélyességének felméréséhez 
még  nem használt,  növény-gomba  szimbiózis  vizsgálatán  alapuló  tesztrendszer  alkalmazhatóságának 
megállapítására és érzékenységének meghatározására is kísérletet tettem.

Laboratóriumunkban  lehetőségem  nyílt  egy  membránszűréssel  kombinált,  eleveniszapos  rendszer 
(membrán-bioreaktor) tesztelésére. Többféle finomítói szennyvízzel végeztem kísérleteket, azzal a céllal, 
hogy a tesztüzemelésben szerzett tapasztalatok felhasználhatók lehessenek az olajiparban működő biológiai 
tisztítók  intenzifikálásánál.  A  zalaegerszegi  finomító  ipari  szennyvíztisztítójának  korszerűsítéséhez 
szükséges kísérleteket szintén ezzel, a hazai olajiparban még nem alkalmazott technológiával terveztem.

A termékekből olyan vizes kivonatokat készítettem, melyek szervesanyag-tartalma csoportparaméterrel 
meghatározható, a tesztidőszak alatt ellenőrizhető és fenntartható. A termékek vizes fázisú tesztközegeinek 
ökotoxikológiai vizsgálatát a hazai kőolaj-feldolgozás legnagyobb volumenben értékesített termékmintáiból 
végeztem  el.  A  gázolajba  kevert  biodízel  komponens  biológiai  felhalmozódási  képességének 
meghatározását a természetes vizeket érő környezeti kockázat felméréséhez tartottam szükségesnek. A 
vizes  közegben  könnyen  lebomló  zsírsav–metil-észterek  és  a  biodegradáció  során  képződő 
bomlástermékek bioakkumulációs potenciálját  bioszimulációs szilárdfázisú mikroextrakciós  módszerrel 
vizsgáltam.

A vizsgált szennyvízminták a Dunai Finomítónak a kőolaj-finomítás különböző technológiai szakaszait 
képviselő  üzemeiből  –  kőolajdesztillálás,  aromás-  és  motorbenzingyártás,  motorhajtóanyag-gyártás  és 
maradék-feldolgozás – származtak. A szennyvíztisztító telep mintáit a gravitációs olajleválasztás, az oldott 
levegős  flotálás,  az  aerob  eleveniszapos  oxidáció  és  az  utóülepítés  műveleti  egységeiből  vettem.  A 
kezeletlen technológiai szennyvizek és a különböző tisztítási műveletekből származó szennyvizek károsító 
hatása a vizsgált tesztszervezetek közül az  Aliivibrio fischeri baktériumra a legnagyobb. A Selenastrum 
capricornutum egysejtű zöldalga növekedésgátlása kisebb mértékű, a  Brachydanio rerio a legkevésbé 
érzékeny. A legszennyezettebb és a legnagyobb mérgezőképességgel rendelkező szennyvizek a kőolaj-
desztillálás és a maradékolaj-feldolgozás során képződnek. A motorhajtóanyag-gyártás szennyvizei csak 
mérsékelten ökotoxikusak. A szennyezettséget átfogóan kifejező kémiai oxigénigény és a szénhidrogén-, 
fenol-  és szulfidtartalom között  multikollinearitás  áll  fenn.  Többváltozós  lineáris  regresszióelemzéssel 
igazolható, hogy a kémiai szennyezettségét részben meghatározó szennyező komponensek nem tekinthetők 
a finomítók szennyvizeinek akut ökotoxicitását függetlenül magyarázó változónak. A multikollinearitás és 
a korreláció közepes mértéke alapján megállapítottam, hogy további, nem vizsgált mutatók is meghatározó 
szerepet  játszanak  a  mérgezőképesség  kialakításában.  A  növény-gomba  szimbiózis,  mint  eukarióta 
biológiai rendszer, alkalmas a kőolaj-feldolgozás magas KOI terhelési szinttel rendelkező szennyvizeinek 
ökotoxikológiai tesztelésére. Érzékenysége a prokarióta Pseudomonas fluorescens és a S. capricornutum 
egysejtű zöldalga érzékenysége közé esik, válasza – az utóbbihoz hasonlóan – számértékkel kifejezhető. 
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A membrán-bioreaktorral a hagyományos eleveniszapos tisztításhoz képest az ugyanolyan tisztítottsági 
fokú szennyvíz kibocsátásához szükséges kezelési idő az intenzívebb biológiai oxidáció és az időigényes 
ülepítést  helyettesítő  ultraszűrés  eredményeként  10-12 %-ra  csökkent.  Kísérleteimben  a  hatékonyabb 
szervesanyag eltávolításhoz 4-5-ször nagyobb eleveniszap koncentráció és mintegy 5-ször nagyobb oxigén-
felvételi sebesség volt szükséges. A szennyvizek  A. fischeri és a  S. capricornutum tesztszervezetekre 
gyakorolt  ökotoxicitása  67-91 %-kal,  illetve  56-93  %-kal  csökkent,  ami  elmaradt  a  szervesanyagok 
eltávolításának 72-97 %-os mértékétől. A jelenséget mind a kezdeti, eleveniszap adaptációs szakaszban, 
mind a nagyobb szervesanyag terhelésű időszakban tapasztaltam. A membránszűréses bioreaktorral  a 
Zalaegerszegi Finomítóban a maradék-feldolgozás szennyvizei hatékonyan tisztíthatók. A laboratóriumi 
kísérletben  elért  95  %-os  kémiai  oxigénigény  csökkenést  sikerült  az  üzemi  méretű  berendezéssel 
reprodukálni. A próbaüzemelés alatt 92 %-os KOI eltávolítást és 10-15 g·l-1 eleveniszap koncentrációt 
sikerült fenntartani.

A vízzel korlátozottan elegyedő termékek vizes közegben zajló biológiai vizsgálataihoz készített és a 
hidrofób fázistól elválasztott,  a termék egyes összetevőit  tartalmazó vizes kivonatának megnevezésére 
jelenleg a magyar szaknyelv az angol kifejezés rövidítését (WAF) használja. Megjelölésére értekezésemben 
a ’vizes fázisú tesztközeg’ elnevezést vezettem be.

Megalapoztam a hazánkban előállított,  nagyobb  mennyiségben  forgalmazott  kőolajipari  termékek 
környezet-veszélyességi  adatbázisát.  Az  üzemanyagok,  kenőanyagok,  és  oldószerek  környezet-
veszélyességét  három ökotoxicitási  tesztel  és  egy  biodegradációs  vizsgálattal  jellemeztem.  A  kisebb 
szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmazó, illetve aromás vegyületekben gazdagabb üzemanyagok 
és  oldószerek  erősebb  ökotoxicitással  rendelkeztek,  mivel  az  összetételükre  jellemző  vegyületek 
vízoldhatósága  és  biológiai  felvehetősége  nagyobb.  A  hűtő-kenő  folyadékok  mérgezőképessége 
mérsékeltebb,  gátló  hatásukat  elsősorban  adalékcsomagjuk  összetétele  határozta  meg.  A  kenőanyag 
alapolaj ökotoxikus hatása nem volt kimutatható egyik tesztszervezettel sem. A számos adalékot tartalmazó 
hűtő-kenő  folyadékok  lebonthatósága  nagyon  gyenge  volt,  várakozásomtól  eltérően  a  különböző 
biocidtartalom nem mutatkozott  meg a  biodegradáció  mértékében.  Az üzemanyagok komponensei  a 
nagyfokú  volatilizáció  mellett  közepes  mértékben  biodegradálódtak.  Az  oldószerek  abiotikus  TOC 
csökkenéssel módosított lebomlási értékei között több mint kétszeres különbség adódott, miután az aromás 
szénhidrogének kisebb mértékben biodegradálódtak. A szelektív bioszimulációs szilárdfázisú extrakciós 
vizsgálatok alapján az RME felszíni vizekben nagy biológiai felhalmozódó képességgel rendelkezik. A 
tényleges  bioakkumuláció  azonban  kisebb  mértékű  lehet,  mert  a  jó  lebonthatóság  következtében  a 
perzisztencia csekély. A repceolaj–metil-észter vizes fázisú tesztközegének 75 %-os biológiai lebomlása 
során a szervesanyagok bioakkumulációs potenciálja három nagyságrenddel csökkent.

A Dunai Finomító szennyvizeiben nehezen lebomló szervesanyagok vannak. A rekalcitráns vegyületek 
mennyisége valamennyi mintában meghaladta a kezdeti NPOC koncentráció 10 %-át, a szennyvíztisztítás 
és a tisztított szennyvíz újrahasznosítása szempontjából jelenlétük nem elhanyagolható mértékű. Az ország 
egyik  legnagyobb  ipari  szennyvízkibocsátó  telephelyén  a  teljes  tisztítási  művelet  az  ökotoxicitást 
mindegyik tesztszervezetnél több mint 95 %-kal csökkentette. A kezeletlen szennyvíz gátló hatásának 
mértéke szerint az érzékenység csökkenő sorrendben: Daphnia magna > Aliivibrio fischeri > Selenastrum 
capricornutum >> Brachydanio rerio.  A tisztított szennyvíz a baktériumra 6-szoros, a vízibolhára 2-szeres 
hígításban már nem volt mérgező hatású, zöldalgára és halakra hígítatlanul sem volt ökotoxikus. A kőolaj-
feldolgozásban az ökológiai hatások átfogó vizsgálatát (Whole Effluent Assessment - WEA) elsősorban a 
nagyobb,  200.000  m3/év  kibocsátást  meghaladó  telephelyeken  célszerű  elvégezni.  A  felmérés,  mint 
ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez szükséges tanulmány, támogathatja a hazai kőolajipari társaságot a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiai céljai elérésében is.

 

96



Summary

SUMMARY

Environmental management is recently a pre-requisite of an efficient and sustainable economic 
activity.  Legal regulations and social expectations urge players of the economic playground to use 
environment friendly technologies, to protect natural compartments, to utilize the natural resources 
economically as well as to reduce or eliminate harmful effects. The extent of loading habitats by crude 
processing products  and wastes  can only be estimated.  Environmental  research  and development 
usually requires the cooperation of more disciplines. This complex science is recently referred to as 
environmental toxicology or ecotoxicology.

For the ecotoxicological characterization of crude oil processing wastewaters I aimed to assess the 
chemical contaminations and the toxicity of wastewaters produced in the Danube Refinery. My aim 
was also to determine the efficacy – in terms of wastewater ecotoxicity – of the new wastewater 
treating plant in this refinery. In the context of these aims, I tested the applicability and sensitivity of a 
plant-fungus symbiosis, which has not been used in the assessment of environmental hazards of oil 
industry wastes before.

In our laboratory I had the opportunity to test an activated sludge system combined with membrane 
filtering (a membrane bioreactor). I performed tests with various refinery wastewaters aimed to obtain 
test run experience applicable in intensifying biological treatment units of the oil industry. Experiments 
required for rewamping the waste water treatment unit in the Zala Refinery were performed by this 
technology, never used before in the Hungarian oil industry.

I prepared water extracts with an organic content of oil products that can be determined by group 
analysis, and which can be controlled and maintained during the test. Ecotoxicological tests of water 
accommodated fractions were performed using samples of the highest sales volume products of the 
Hungarian oil refining industry. Bioaccumulation characteristics of biodiesel blended in gas oils are 
required to be determined for assessing the risks it poses to environmental waters.  Bioaccumulation 
potential of fatty acid methyl esthers easily biodegradable in aqueous media and the decomposition 
products formed were tested by a biomimetic solid phase micro extraction method.

The wastewater samples tested were taken from units of crude distillation, aromatics production, 
motor  gasoline  production,  motor  fuel  production  and  residue  processing  representing  various 
technical sections of crude oil processing in the Danube Refinery. Technical sections of wastewater 
treatment – gravity oil separation, dissolved air flotation, aerobic activated sludge oxidation and final 
sedimentation – were also sampled. Among the test organisms studied, Aliivibrio fischeri showed the 
highest sensitivity to the harmful effects of untreated wastewaters as well as to wastewaters from 
various  treatments.  Growth  inhibition  for  unicellular  green  alga  Selanastrum  capricornutum was 
lower,  a  Brachydanio rerio showed the less sensitivity.  Most  contaminated  wastewaters with the 
highest toxicity are formed in crude distillation and residue processing. Wastewaters of motor fuel 
production showed moderate  ecotoxicity.  A  multicollinearity exists  between the chemical  oxygen 
demand characterizing contamination generally and the hydrocarbon,  phenol and sulfide contents. 
Using  multivariate  regression  analysis  I  have  shown  that  components  determining  partially  the 
chemical contamination cannot be considered as variables explaining the acute toxicity of refinery 
wastewaters  independently. Based  on  the  multicollinearity  and  medium  strength  correlation  I 
concluded, that further variables yet not studied also have key role in developing toxicity. A plant-
fungus symbiosis, as an eukaryotic biological system is suitable to the ecotoxicological testing of the 
high  COD  level  wastewaters  from crude  oil  processing.  Its  sensitivity  lies  between  that  of  the 
prokaryote Pseudomonas fluorescens and unicellular green alga S. capricornutum, likewise the later its 
response can be expressed by a numeric value.
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As compared to the conventional activated sludge treatment,  with the intensified biological 
oxidation and ultra-filtration replacing the time-consuming sedimentation,  membrane bioreactor 
technology produces the same wastewater treatment level within a considerably shorter treatment 
time  (10-12%  that  of  the  conventional  method).  In  my  experiments,  increased  efficiency  in 
removing organic substances required 4-5 times higher activated sludge concentration and about 5 
times higher rate of oxygen uptake. Ecotoxicity of membrane bioreactor treated wastewaters to test 
organisms  A.  fischeri and  S.  capricornutum has  decreased  by  67-91  %  and  by  56-93  %, 
respectively,  which  is  less  than  the  72-97  %  extent  of  organic  substance  removal.  This  has 
occurred in the initial activated sludge adaptation stage and at higher organic substance loading 
levels as well. Wastewaters of residue processing in Zala Refinery can be efficiently treated by the 
membrane bioreactor. The 95% reduction of chemical oxygen demand achieved in laboratory tests 
has been reproduced in a pilot plant. In the test run, a 92 % reduction of COD has been achieved 
using 10-15 g·l-1 activated sludge concentration.

A phase-separated water extract containing only that fraction of a product which remains in the 
aqueous phase after a period sufficient for phase separation and prepared for aquatic biological 
tests is now referred to in the Hungarian terminology by the acronym of the English designation 
(WAF).  I  proposed  and  used  in  my  dissertation  the  ’vizes  fázisú  tesztközeg’  as  a  Hungarian 
equivalent term of water accommodated fraction.

The environmental risk database of high volume oil products manufactured in Hungary has 
been established.  Ecotoxicological characterization of motor fuels, lubricants and solvents was 
made by three acute ecotoxicty tests and a biodegradability test. Fuels containing low carbon number 
aliphatics and solvent with their higher aromatic content exhibit higher ecotoxicity, as their characteristic 
components have higher water solubility and bioaccumulation potentials. Metalworking fluids have lower 
toxicity, their inhibition effect is determined by the composition of the additive package. Lubricant base oil 
did not show ecotoxicity to either of the test microorganisms. Metalworking fluids containing a number of 
additives had biodegraded very poorly, and surprisingly, differences in biocide concentrations did not affect 
biodegradation levels. Fuel components were highly volatile and biodegraded moderately.  More than 
twofold differences have been found in the degradation levels of solvents corrected by abiotic TOC 
decrease, as biodegradation levels of aromatic hydrocarbons is lower. Based on selective solid phase 
biomimetic extraction tests RME has a high bioaccumulation potential in surface waters. However, actual 
bioaccumulation can be lower, as RME is easily degradable and thus, its persistency is low.  In a 75% 
biodegradation of the water accommodated fraction of rape oil methyl-esther the bioaccumulation 
potentials of organic substances decreased by three orders of magnitude.

Wastewaters  of  the  Danube  Refinery  contain  hardly  degrading  organic  compounds.  The 
amounts  of  recalcitrant  compounds  exceeded  10 % of  the  initial  NPOC  concentration  in  all 
samples,  their  presence  shall  be  taken  into  account  when  assessing  wastewater  treatment  and 
recycling options. At one of the largest Hungarian industrial  wastewater discharging plant, full 
treatment  has  decreased  ecotoxicity  of  wastewaters  to  all  test  organisms  by more  than  95 %. 
Growth  inhibition  effect  of  the  untreated  wastewater  in  order  of  decreasing  sensitivity  was 
Daphnia magna > Aliivibrio fischeri > Selenastrum capricornutum >> Brachydanio rerio.  The 
treated wastewater exhibited no toxic effect to the bacterium at 6 times dilution, to the water flea at 
2 times dilution, and without any dilution to the green alga and fish. In the crude oil processing 
industry,  ecological  impacts  can  be  economically  assessed  by  the  tools  of  Whole  Effluent 
Assessment  (WEA)  at  sites  above  200.000  m3/year capacity.  This  assessment  is  a  necessary 
contribution to reduce our ecological footprint and could help the domestic oil company to achieve 
its strategic goals in terms of sustainable development.
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M2. A Dunai Finomító ipari szennyvíztisztítójának technológiai rajza
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M3. Paradicsom mikorrhiza fénymikrószkópos vizsgálata

M3-1. ábra. Arbuszkulumok paradicsom kísérleti növény gyökérsejtjeiben.
(480x nagyítás)

M3-2.  ábra. Gombahifa  apresszóriumok  paradicsom  kísérleti  növény 
gyökerének felületén. (480x nagyítás)

Dr. Dobolyi Csaba felvételei

1





M4-1. ábra. A ZEEWEED® 10 típusú ZENOGEM® membrán-bioreaktor elvi kapcsolási rajza

M4. Laboratóriumi membránszűréssel ellátott bioreaktor (MBR)

1



M4-1. ábra folyt.
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M4-2. ábra A kísérletekhez használt membrán-bioreaktoros rendszer

M4-3. ábra. Zenon ZeeWeed® bemerülő membrán modul
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M5. Technológiai  szennyvízminták  és  szennyvízkezelésből  származó  minták 
fontosabb vízanalitikai és ökotoxikológiai mérési adatainak összefoglalása

2000. március – 2001. június; 2003. február – október

Mintavételi 
pont

KOI
(mg·l-1)

TPH-IR
(mg·l-1)

Fenol
(mg·l-1)

Szulfid
(mg·l-1)

Baktérium 
lumin. 
gátlás

EC50 (ml·l-1)

Alga növ. 
gátlás

ErC50 (ml·l-1)

Hal, akut 
toxicitás

LC50 (ml·l-1)

Kőolaj-
feldolgozás

Atmoszférikus és vákuum 
desztillálás (AV)-1, főlepárló

1302 95 15,5 1,1 24,5-40 167 –

AV-II üzem, technológiai 
szennyvíz

267-500 20-58 0,004-0,1
1

2,8-17,1 11,5-22,5 65-243 120-180

AV-II üzem, sómentesítő 
elfolyó 

447-234
0

42-165 0,07-0,78 6,2-9,5 12,5-16,5 15,5-19,5 50-80

AV-III üzem, sómentesítő 
elfolyó 

295 114 5,5 1,2 82-145 306 445

10001 sz. szloptartály 
víztelenítés

970-142
0

98-428 0,02-0,28 3,9-5,33 10-14,5 12,5-22 200-250

Reformáló-4. ü.,1005. tar-
tály víztelenítés

4990-54
85

402-979 8,6-14,6 – 1,2-1,8 2,3 24-86

Xilolizomerizáló üzem 161-360 3,4-8,8 0,01-0,68 0,20 545-730 319-408 350-480

Benzinreformáló-2 üzem 1017-14
20

7-524 0,03-0,30 0,70-29,2 625-895 307-505 620-780

Motorhajtóan
yag-gyártás

Hidrogénes kéntelenítő, 
sztrippelt savanyúvíz

84-112 0,2-1,4 2,2-3,7 0,2-0,46 32-77 166-205 100-180

Fluid katalitikus krakk(FCC) 
üzem, szivattyútér

49-59 13,0-18,7 0,01-0,06 0,03-0,04 585-620 254-357 2000

FCC üzem, sztrippelt 
savanyúvíz

461-517 17,9-37,0 1,42-27,7 0,06-0,18 12,5-32 113-188 400-550

Maradék-
feldolgozás

Bitumenfúvató üzem 1260-23
88

159-460 1,10-4,5 0,23-0,64 13-20 68-104,5 120-250

Kokszoló, fölös savanyúvíz 1345-14
10

16-81 166-214 0,5-6,5 12,2-21 30-39 80-96

Kokszoló, kimerült lúgoldat 25260 325 – 100 0,8 2,4 –
Maleinsavanhidrid üzem, 
üstmosóvíz

12500-1
6430

125-212 0,3-0,8 – 0,6-2,2 2,8 5,4-12,5

Szennyvízk
ezelés

Gravitációs olajleválasztó 
(API medencék) elfolyó

258-289 34,0-54,6 0,005-0,0
1

0,30-0,40 106-138 316-361 500-890

Biológiai szennyvíz-
tisztítómű, belépő

866-321
0

65-127 15,6-44,0 0,51-10,3 29-74 50,5-107,5 68-155

Biológiai szennyvíz-
tisztítómű, elfolyó

55-95 0,1-2,8 0,003-0,1 0,005-0,0
3

345-403 540-840 5000

Membrán-bioreaktor 
kísérleti üzem, belépő

1396-27
82

8,6-67,1 19,4-43,9 0,95-6,10 13,5-28 86-167 114-330

1



Membrán-bioreaktor 
kísérleti üzem, elfolyó

79-255 0,7-6,7 0,05-0,22 0,001-0,0
7

112-195 284-709 5000

Tisztított szennyvíz, 
befogadóba

103-211 3,6-10,1 0,00-0,65 0,22-1,20 272-415 15,4-2500 100-2500
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M6. A multikollinearitás vizsgálata kőolaj-finomító szennyvízmintáinak kémiai 
paraméterei és ökotoxicitása között

M6-1. táblázat. A korreláció vizsgálata több kémiai jellemző és a baktérium lumineszcencia-gátlás 
között

r Variancia 
(F)

Szignifikancia 
(p<0.05)

T-próba Szignifikancia 
(p<0.05)

Megfigyelés 
(n)

KOI – TPH-IR
Kezeletlen üzemi 
szennyvizek 

0.433 1.2 0.35 -1.0
0.3

0.330
0.737

13

Tisztítás fázisainak 
szennyvizei 

0.704 7.9 0.004 -3.4
1.9

0.004
0.071

19

Együtt vizsgálva 0.478 4.3 0.02 -2.1
1.0

0.043
0.303

32

TPH-IR – Fenol-index

Kezeletlen üzemi 
szennyvizek

0.329 0.6 0.56 -0.6
-0.3

0.557
0.801

13

Tisztítás fázisainak 
szennyvizei

0.561 3.7 0.05 -0.5
-2.0

0.593
0.061

19

Együtt vizsgálva 0.390 2.6 0.09 -0.7
-1.2

0.510
0.235

32

KOI – TPH-IR – Fenol-index
Kezeletlen üzemi 
szennyvizek

0.483 0.9 0.47 -1.2
0.7

-0.7

0.256
0.479
0.482

13

Tisztítás fázisainak 
szennyvizei

0.762 6.9 0.04 -3.1
2.2

-1.7

0.008
0.044
0.102

19

Együtt vizsgálva 0.576 4.6 0.009 -2.7
2.1

-2.1

0.010
0.047
0.046

32

KOI – TPH-IR – Fenol-index – Szulfid
Kezeletlen üzemi 
szennyvizek

0.574 1.0 0.47 -1,6
1,2

-1,1
-1,1

0,153
0,275
0,284
0,316

13

Tisztítás fázisainak 
szennyvizei

0.974 4.7 0.33 -0,8
0,3
1,3

-0,3

0,567
0,799
0,406
0,829

6

Együtt vizsgálva 0.677 3.0 0.06 -2,3
1,5

-1,5
-1,7

0,037
0,147
0,164
0,107

19

Megjegyzés: Félkövér betűvel szedve, ahol a lineáris korreláció szignifikáns.
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M6-2. táblázat. A korreláció vizsgálata több kémiai jellemző és az alga növekedés-gátlás között

r Variancia 
(F)

Szignifikancia 
(p<0.05)

T-próba Szignifikancia 
(p<0.05)

Megfigyelés 
(n)

KOI – TPH-IR
Kezeletlen üzemi 
szennyvizek 

0.512 5.0 0.01 -2,1
0,7

0,047
0,476

31

Tisztítás fázisainak 
szennyvizei 

0.499 3.7 0.04 -2,4
1,4

0,024
0,173

25

Együtt vizsgálva 0.263 2.0 0.14 -1,5
0,8

0,129
0,423

56

TPH-IR – Fenol-index

Kezeletlen üzemi 
szennyvizek

0.419 2.7 0.09 -2,2
-0,7

0,036
0,461

28

Tisztítás fázisainak 
szennyvizei

0.256 0.8 0.48 -1,1
-0,6

0,300
0,555

25

Együtt vizsgálva 0.198 1.0 0.36 -1,2
-0,7

0,220
0,481

53

KOI – TPH-IR – Fenol-index
Kezeletlen üzemi 
szennyvizek

0.522 3.0 0.05 -1,8
0,5

-0,4

0,087
0,608
0,706

28

Tisztítás fázisainak 
szennyvizei

0.514 2.5 0.09 -2,4
1,5
0,6

0,027
0,141
0,526

25

Együtt vizsgálva 0.266 1.2 0.30 -1,3
0,6

-0,4

0,204
0,542
0,727

53

KOI – TPH-IR – Fenol-index – Szulfid
Kezeletlen üzemi 
szennyvizek

0.502 1.3 0.33 -1,6
0,8

-0,1
-1,0

0,128
0,435
0,919
0,343

20

Tisztítás fázisainak 
szennyvizei

0.686 0.7 0.66 -0,4
0,6
0,6

-0,6

0,723
0,580
0,571
0,576

8

Együtt vizsgálva 0.413 1.2 0.34 -1,1
0,5

-0,5
-1,2

0,281
0,653
0,632
0,253

28

Megjegyzés: Félkövér betűvel szedve, ahol a lineáris korreláció szignifikáns
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M7. A Dunai Finomító szennyvizeivel végzett biológiai lebonthatósági vizsgálatok 
mérési eredményei

Üzemi szennyvizek

Atmoszférikus- és vákuumdesztillációs üzem– 2.

Kőolaj sómentesítés szennyvize

Idő Degradációs sebesség, Lebomlási szint,
(d) ∆ NPOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ NPOC kumulált (%)

gátló steril 1 2 3 átlag
0 49,8 40,0 44,8 43,8 44,5 44,3 - 0,0
0,2 - - 42,6 42,2 42,4 42,4 9,82 4,4
2 19,5 37,6 15,4 15,9 15,8 15,7 14,83 64,6
7 15,2 34,1 14,4 14,9 14,3 14,6 0,22 67,2

14 14,0 34,3 14,8 13,7 13,3 13,9 0,09 68,6
21 - - 13,6 14,2 13,9 13,9 0,01 68,7
28 14,9 36,5 14,6 14,4 14,4 14,4 -0,08 67,4

NPOC koncentráció
(mg·l-1)

 Atmoszférikus- és vákuumdesztillációs üzem– 3.

Kőolaj sómentesítés, savanyúvíz-sztrippelés szennyvize

Idő Degradációs sebesség, Lebomlási szint,
(d) ∆ NPOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ NPOC kumulált (%)

gátló steril 1 2 3 átlag
0 52,7 38,5 36,5 36,8 37,2 36,8 - 0,0
0,2 - - 34,8 35,9 35,4 35,4 7,33 4,0
2 - - 22,6 23,7 23,5 23,3 6,73 36,9
7 20,5 36,6 19,7 20,8 20,7 20,4 0,58 44,7

14 17,4 35,4 16,9 17,1 17,4 17,1 0,46 53,5
21 - - 18,6 18,0 17,2 18,0 -0,12 51,3
28 16,7 36,2 16,9 16,3 16,1 16,4 0,22 55,4

NPOC koncentráció
(mg·l-1)

Késleltetett kokszoló üzem

Savanyúvíz-sztrippelés szennyvize

Idő Degradációs sebesség, Lebomlási szint,
(d) ∆ NPOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ NPOC kumulált (%)

gátló steril 1 2 3 átlag
0 57,5 47,6 42,4 49,0 45,3 45,6 - 0,0
0,2 - - 41,4 45,2 45,0 43,9 8,50 3,7
2 17,7 45,0 18,4 18,1 18,7 18,4 14,14 59,6
7 11,9 43,3 13,8 11,7 12,3 12,6 1,16 72,3

14 9,8 41,5 11,2 10,2 9,6 10,3 0,33 77,3
21 - 45,2 9,7 8,0 8,1 8,6 0,25 81,1
28 8,9 43,7 7,9 8,0 7,5 7,8 0,12 82,9

NPOC koncentráció
(mg·l-1)

1



Hidrogénes kéntelenítő üzem
Savanyúvíz-sztrippelés szennyvize

Idő Degradációs sebesség, Lebomlási szint,
(d) ∆ NPOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ NPOC kumulált (%)

gátló steril 1 2 3 átlag
0 40,3 30,1 35,4 36,6 35,6 35,9 - 0,0
0,2 - - 34,8 35,0 34,2 34,7 6,13 3,4
2 22,2 28,8 18,6 19,1 18,7 18,8 8,82 47,7
7 20,1 30,1 19,0 17,5 17,4 18,0 0,16 49,9

14 20,7 28,3 20,3 19,5 19,0 19,6 -0,23 45,4
21 20,3 28,4 19,0 19,6 18,9 19,2 0,06 46,6
28 21,3 29,5 19,7 20,1 19,9 19,9 -0,11 44,6

NPOC koncentráció
(mg·l-1)

Maleinsavanhidrid és fumársav üzem

Technológiai szennyvíz

Idő Degradációs sebesség, Lebomlási szint,
(d) ∆ NPOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ NPOC kumulált (%)

gátló steril T1 T2 T3 átlag
0 56,5 46,5 45,8 47,8 45,7 46,4 - 0,0
0,2 - - 45,3 43,0 46,0 44,7 8,48 3,7
2 16,8 44,8 12,2 15,8 12,7 13,5 17,34 70,8
7 12,5 44,0 9,6 9,6 9,2 9,4 0,82 79,7

14 10,2 41,7 10,9 9,2 8,6 9,5 -0,01 79,5
21 12,8 46,0 9,0 9,0 8,5 8,8 0,10 81,0
28 11,4 44,7 8,6 8,3 8,2 8,4 0,06 81,9

NPOC koncentráció
(mg·l-1)

2



Nagy szulfid- és merkaptán-tartalmú kimerült lúgoldat

Hidrogénes kéntelenítő üzem, Fluid katalitikus krakk üzem

, 

A)

Idő Degradációs sebesség, Lebomlási szint,
(d) ∆ NPOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ NPOC kumulált (%)

gátló steril T1 T2 átlag
0 54,3 43,0 40,0 42,0 41,0 - 0,0
0,2 55,0 - 40,6 42,6 41,6 -2,93 -1,4
2 56,0 42,1 41,7 44,7 43,2 -0,92 -5,5
7 20,0 40,6 43,4 21,6 32,5 2,14 20,7

14 9,2 41,7 22,9 15,0 18,9 1,94 53,8
21 6,5 40,8 20,1 8,2 14,1 0,69 65,6
28 5,7 39,7 6,6 7,1 6,9 1,04 83,3

NPOC koncentráció
(mg·l-1)

B)

Idő
(d)

szilárd fázis szilárd fázis fermentált steril

0 40,0 1610 43,0 2601 40 60
0,2 40,6 1516 - - 37 -
2 41,7 1673 42,1 - 40 -
7 43,4 1781 40,6 - 41 -

14 22,9 2725 41,7 3187 119 76
21 20,1 1464 40,8 - 73 -
28 6,6 1054 39,7 1715 160 43

NPOC koncentráció (mg·l-1) Bioakkumulációs potenciál
NPOCszilárd fázis/NPOCtesztközeg

fermentált 
tesztközeg

steril teszt-
közeg tesztközeg
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Szennyvíztisztító telepi minták

Oldott levegős flotálóról (DAF) elfolyó szennyvíz

A)

Idő Degradációs sebesség, Lebomlási szint,
(d) ∆ NPOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ NPOC kumulált (%)

gátló steril T1 T2 T3 átlag
0 45,4 24,3 25,2 25,6 24,8 25,2 - 0,0
0,2 - - 24,1 24,4 23,5 24,0 6,00 4,8
2 15,2 22,4 16,3 16,3 15,6 16,1 4,39 36,2
7 - 21,7 9,8 13,4 11,2 11,4 0,93 54,6

14 9,9 21,9 8,2 10,5 10,4 9,7 0,25 61,5
21 - 22,1 8,1 9,5 10,2 9,3 0,06 63,3
28 8,9 22,8 8,6 8,7 8,5 8,6 0,10 65,9

NPOC koncentráció
(mg·l-1)

B)

Idő
(d)

szilárd fázis szilárd fázis fermentált steril

0 25,2 3472 24,3 2087 138 86
0,2 24,1 2253 - - 93 -
2 16,3 1739 22,4 2489 106 111
7 9,8 1103 21,7 1672 113 77

14 8,2 726 21,9 1748 89 80
21 8,1 678 22,1 - 84 -
28 8,6 1039 22,8 902 121 40

NPOC koncentráció (mg·l-1)

tesztközeg
fermentált 
tesztközeg

steril teszt-
közeg

NPOCszilárd fázis/NPOCtesztközeg

Bioakkumulációs potenciál

Eleveniszapos biológiai tisztító, elfolyó szennyvíz

A)

Idő Degradációs sebesség, Lebomlási szint,
(d) ∆ NPOC/∆ t (mg·l-1·d-1) ∆ NPOC kumulált (%)

gátló steril T1 T2 T3 átlag
0 29,1 18,3 17,3 19,2 18,6 18,4 - 0,0
0,2 - - 16,4 17,6 20,7 18,2 0,83 0,9
2 - - 15,5 17,7 16,5 16,5 0,94 10,1
7 - - 15,6 16,4 15,7 15,9 0,13 13,6

14 16,9 17,7 14,4 14,5 14,8 14,6 0,18 20,7
21 - - 14,1 15,7 15,6 15,1 -0,08 17,8
28 15,3 17,2 14,4 16,0 15,2 15,2 -0,01 17,4

NPOC koncentráció
(mg·l-1)

B)

Idő Bioakkumulációs potenciál
(d) NPOCszilárd fázis/NPOCtesztközeg

szilárd fázis fermentált tesztközeg

0 17,3 1519 88
0,2 16,4 - -
2 15,5 1267 82
7 15,6 871 56

14 14,4 1094 76
21 14,1 856 61
28 14,4 875 61

fermentált 
tesztközeg

NPOC koncentráció 
(mg·l-1)
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A biológiai tisztító aerob reaktorának és az MBR KOI-terhelése és -eltávolítása; a tisztítás időtartama
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A biológiai tisztító aerob reaktorának és az MBR
eleveniszap koncentrációja és tápanyag-ellátottsága
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Az MBR oldott oxigén-szintje és az eleveniszap oxiénfelvételi sebessége
a változó minőségű szennyvizek kísérleti kezelése alatt
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A  szervesanyag-tartalomban  és  az  Aliivibrio  fischeri baktérium  gátlásában 
jelentkező csökkenés a kísérleti MBR-kezelés során

Idő KOI
 (mg·l-1)

Csökkenés Lumineszcencia gátlás 
(EC10; ml·l-1)

Csökkenés KOI/TOX

(d) nyers permeátum % nyers permeátum %

13 1125 302 73,2 3,5 39,0 91,0 0,80

15 860 240 72,1 11,2 62,0 81,9 0,88

29 2946 478 83,8 5,8 19,7 70,6 1,19

36 2976 477 84,0 5,5 16,6 66,9 1,26

50 2292 372 83,8 5,3 20,2 73,8 1,14

57 2328 214 90,8 5,6 26,3 78,7 1,15

106 2030 142 93,0 2,7 22,3 87,9 1,06

109 2782 79 97,2 2,9 29,4 90,1 1,08

113 2780 83 97,0 3,7 38,9 90,5 1,07

120 1396 121 91,3 5,5 28,9 81,0 1,13

123 1320 70 94,7 8,1 39,6 79,5 1,19

127 2488 219 91,2 5,5 21,0 73,8 1,24

130 2330 180 92,3 5,1 19,0 73,4 1,26

134 2768 140 94,9 2,6 30,7 91,4 1,04

137 2740 81 97,0 2,9 32,6 91,1 1,06

141 2536 65 97,4 2,6 28,6 91,1 1,07
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A szervesanyag-tartalomban és a Selenastrum capricornutum zöldalga gátlásában 
jelentkező csökkenés a kísérleti MBR-kezelés során

Idő KOI
 (mg·l-1)

Csökkenés Alga növekedés-gátlás 
(EC10; ml·l-1)

Csökkenés KOI/TOX 

(d) nyers permeátum % nyers permeátum %

1 1045 201 80,8 18,1 47,3 61,7 1,31

8 1055 273 74,1 25,3 161,7 84,3 0,88

19 900 244 72,9 23,3 81,9 71,5 1,02

26 3058 677 77,9 10,2 50,4 79,8 0,98

29 2946 478 83,8 20,9 82,4 74,7 1,12

36 2976 477 84,0 20,7 81,2 74,5 1,13

50 2292 372 83,8 10,8 57,9 81,4 1,03

57 2328 214 90,8 17,2 141,8 87,9 1,03

64 2354 255 89,2 19,5 126,6 84,6 1,05

71 1980 162 91,8 20,5 62,6 67,3 1,37

106 2030 142 93,0 20,8 133,5 84,4 1,10

109 2782 79 97,2 33,3 85,7 61,1 1,59

113 2780 83 97,0 21,8 57,7 62,2 1,56

120 1396 121 91,3 21,6 108,7 80,1 1,14

123 1320 70 94,7 24,1 350,2 93,1 1,02

127 2488 219 91,2 18,9 48,5 61,0 1,49

130 2330 180 92,3 19,4 48,2 59,8 1,54

134 2768 140 94,9 5,0 32,3 84,4 1,12

137 2740 81 97,0 10,4 23,4 55,5 1,75

141 2536 65 97,4 11,8 68,1 82,6 1,18
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M9. Szénhidrogének n-oktanol/víz megoszlási hányadosának becslése elméleti 
módszerrel

Példák:

9-metil-antracén

log Kow (II) =  4,54 

Φ− Hf = -0.23

Φ+
3CHf = 0.89

log Kow (I) =  5,20

CH3 (CH2)8 CH3 /n-dekán/

10fC = 10(0.20) = 2,00

22fH = 22(0.23) = 5,06

(9-1)Fb= 8(-0,12)           =-0,96  

log Kow = 6,10

CH3

|
CH3 (CH2)2 CH CH (CH2)2 CH3 /i-dekán/

|
CH3

10fC = 10(0.20) = 2,00

22fH = 22(0.23) = 5,06

(9-1)Fb= 8(-0,12) =-0,96

2FcBr      = 2(-0,13)           =-0,26  

log Kow = 5,84

1



CH3 (CH2)10 CH3 /n-dodekán/

12fC = 12(0.20) = 2,40

26fH = 26(0.23) = 5,98

  (11-1)Fb             = 10(-0,12)         =-1,20  

log Kow = 7,18

CH3

  |
CH3 CH CH (CH2)6 CH3 /i-dodekán/

|
CH3

12fC = 12(0.20) = 2,40

26fH = 26(0.23) = 5,98

  (11-1)Fb = 10(-0,12) =-1,20

2FcBr      = 2(-0,13)           =-0,26  

log Kow = 6,92

CH3— —CH3 /1,2,4-trimetil-benzol/

\
CH3

fC6H5 =  1,90
-2fø

H = 2(0,23) = -0,46
3fCH3    = 3(0,83) =          2,49  

log Kow =  3,93

—CH2-CH2-CH3 /1-propil-2-metil-benzol/

/
CH3

fC6H5 =     1,90
-2fø

H = 2(0,23) =    -0,46
fC3H7 = 3(0,2)+7(0,23)-0,12  = 2,09
fCH3      =                                              0,83  

2



log Kow = 4,36
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