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Theses 

1. I succeeded in planning and executing a special column experiment. The experiment 

rendered continuous leaving of the volatile components of the gasoline type hydrocarbon 

possible, during close two years. Altering of the fluid phase was not influenced by any natural 

attenuation processes apart from volatilization. The available soil models for modeling were 

as follows: 50 cm sandy, 50 cm sandy with clay-cap, 100 cm sandy, 100 cm sandy with clay-

cap, 150 cm sandy, 150 cm sandy with clay-cap, 200 cm sandy and 2 0 0 cm sandy with clay-

cap. The volatile components of the used hydrocarbon could be transported only in one 

direction (upward through the fillings), therefore the investigation of the sorption of 

components was also possible. In the course of the modeling, which was done in constant 

pressure and temperature circumstances, the systematic sampling with minimal loss of 

material was ensured. 

2. I have determined the volatilized and the remainder hydrocarbon quantities with 

volumetric calculation by altering the fluid levels. I have found that the quantity of filling 

materials placed above fluid phases (i.e. "thickness" of the layer) has greater effect on 

volatilization, than their material characteristics. I have established that at the end of the 

experiment more than half of the initial hydrocarbon volatilized, due to the volatility of the 

individual constituents. I have found that the volatilization was very effective in the first year; 

significant loss of the fluid phase was seen mainly in the first quarter. More than half of the 

total loss occurred during the first six months. By this time, differences caused by diverse 

fillings decreased and length of the columns (i.e. thickness of different fillings) became an 

increasingly determinative factor of volatilization. Decreasing the quantity of more volatile 

compounds significantly affected the total loss. 

3. I have elaborated volatility rates and trends by the statistical treatment of 2 9 0 1 6 GC-FID 

analytical data collected during the modeling. I have calculated the volatility rates for every 

compound with the formula presented in the experiment of CANIPA-MORALES et al. (2003) . 

On the basis of my results, the data of volatility rates, which were thinned out on a quarterly 

basis, can yield significant information. Three groups could be distinguished by volatility 

rates and by representing graphically the altering of fluid composition. On the basis of 

volatility rates and trends pertaining to single components, the length of the fillings (i.e. in 

fields the depth of contamination) appeared to be very important in the pure volatilization 

process, while the quality characteristics of fillings (the geological materials) did not prove to 
7 



be a determining factor. Variations in losses due to volatilization were directed by the 

individual properties of the constituent compounds. 

4. I have provided new information about temporal changes in the composition of the 

modeled hydrocarbon type. The changes due exclusively to volatilization affect mainly 

napthene content, while the quantity of aromatics and paraffins was gradually and relatively 

enriched to a lesser extent. The quantity of aromatics proved to be more stationary than the 

quantity of paraffins. Octane and aromatic compounds were found to have changed the most. 

5. I have discerned three typical areas of changing by illustrating the changes in the initial 

composition of the fluid phase in a Thompson diagram (THOMPSON 1987). These areas 

referred to changes in volatility rates and the duration of modeling. The volatility of 

hydrocarbons with a lower carbon number charted out a new direction in the diagram, which 

is used to classify hydrocarbons according to alteration processes, namely evaporative 

fractionation, maturation, extraction of aromatics and biodegradation. After the most volatile 

components disappeared, the proportions were established in accordance with the expected 

evaporative fractionation vector. On basis of the results, changing the toluene/n-heptane ratio 

is not sufficiently sensitive in and of itself for volatilization processes. Rather, the loss of 

components with a lower carbon number resulted rather in altering the n-

heptane/methylcyclohexane ratio. Systematic increasing of toluene/n-heptane and 

methylcyclohexane/ n-heptane ratios with growing loss of light hydrocarbons (THOMPSON 

1987) could be seen only after about a year and a half of volatilization, by which time 

compounds lighter than pentane volatilized from the fluid phase. 

6. I have managed to find the effect of volatilization on altering of main hydrocarbon 

parameters (density, initial and utmost boiling-points). On the basis of examining the fluid 

phase, the application of half-lives can be misleading in modeling the transportation of 

contaminants when planning remediation. 

7. A new analytical method with applying ATD-GC-MS was managed to come up, in order 

to investigate the hydrocarbon content of filling samples. This was necessary because 

previously only gas phase samples collected onto sorbents were measured, and the clay 

mineral content of the samples could cause significant problems during the analyses. By 

adopting the new measuring method, the extraction of samples with organic solvent was 
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avoidable and the determination of components lighter than C9 was also possible. The latter 

provides great advantage over TPH measuring. 

8. I have managed to identify the components of sorbed phase and assessed their distribution 

in function of modeling time and the properties of fillings. For this purpose I have processed 

12 870 ATD-GC-MS data, pyrolysis results of 36 samples, adsorption capacity values of 92 

samples, as well as the results of XRD and TPH analyses. On basis of the results I found that 

sorbed hydrocarbons by top-layers are in inverse proportion to the thickness of fillings. 

Variations in total sorbed hydrocarbon quantities confirm the assumption of MORRISEY and 

GRISMER (1999), that because adsorption rate depends on diffusion, a thin sample wil l , (in 

real time) adsorb a greater percentage of material by weight than a system with a larger path 

length. 

9. On the basis of my results, the sorbed hydrocarbons are mainly paraffins and aromatics, 

while napthenes rarely occur. After half a year, n - C 7 was found to be the lightest and Cn the 

heaviest constituent. The range enlarged continuously, it was possible to measure n-Cöand C12 

after one year, while at the end of the modeling n-Cs and C15 were already measurable in 

some places in clays. It was possible to detect hydrocarbons after half a year only in clay 

layers and in every sample at the end of modeling. Quantity of sorbed compounds decreased 

with growing carbon numbers. Models with clay-caps contained larger amounts of 

hydrocarbons also in deeper layers compared to their sandy pairs (totally three to six times 

more quantities). The reason for this is presumably the good sealing property of the clay, 

therefore volatilized components remained in the pores among sand particles or sorbed onto 

the individual constituents. Quantity of sorbed hydrocarbons is the greatest in the vicinity of 

the fluid phase. Fine tendencies, dependent on depth, can be seen mostly in case of 

cyclohexane, benzene, as well components with slightly larger carbon number (e.g. C10, Cn, 

C12 and Co). These clearly show the effect of less volatility. 

10. On grounds of pyrolysis analyses, samples from different depths did not show measurable 

hydrocarbon potential besides the clay layers. SI and S2 peaks are detected in measuring 

clays, which shows their hydrocarbon sorption and the lowest sorption capacity of sand 

layers. Results of pyrolysis and ATD-GC-MS analyses were in close correlation in the case of 

clays. Connection was observable between TOC and hydrocarbon content measured with 

different methods, between CEC and hydrocarbon content respectively. 
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11. By comparing the results of detailed analyses, the clay and the sand mainly adsorbed the 

gas phase hydrocarbon components; while absorption was not verified by X-Ray powder 

diffraction investigations. 

12. I have managed to identify the components that volatilized from the fluid phase and did 

not sorb onto the fillings. In order to interpret the results of the free gas phase I have 

processed 12 402 ATD-GC-MS data. In the case of free gas samples also, the detected 

hydrocarbons in the top-layers are in inverse proportion to the thickness of fillings. A greater 

concentrations of free gases were measurable above clay-caps in general, which can be 

explained with a higher capillary effect above the clays. On the basis of my results the total 

amount of free gases increases in direct proportion to the thickness of fillings. 

13. I have found a smaller proportion of paraffins in free gas phase than in the initial 

composition, while the quantity of aromatics and napthenes was slightly larger. I have 

observed an increase in the proportion of hydrocarbons with larger carbon numbers as time 

progressed. This is attributable to the more moderately volatile compounds, which got out into 

the pore air of samples later. The hydrocarbon with the smallest carbon number was the n-

pentane during the whole time of modeling. The component with the largest carbon number 

was C9 after half year, Cn after one year and C M at the end of modeling. Concentrations of 

the individual hydrocarbons increased continuously with modeling time and as a function of 

distance from the source of contamination. 

14. I have observed good correlation between the distributions and concentrations of free gas 

components of the columns with different parameters. Layer-by-layer compositions are in 

agreement, the components are in the range of C5 and C13. On the basis of the fingerprints of 

the samples it is possible to infer the composition of initial fluid phase. Little difference can 

be seen as a function of the length of fillings, in other words, as a in function of the distance 

from the source of contamination. That is, on the basis of the results, the measurable amount 

of free gases is influenced by the depth of contamination and the distance from its source. 

15. I completed the comparative assessment of the results derived from the analyses of 

samples from different phases (fluid, gas and solid). On the basis of this assessment, the best 

practice for identifying the source of a gasoline type contamination is a joint analysis of 

sorbed and free hydrocarbons of the soil samples, while the best way to monitor a 

contamination is to analyze free gas components. It is worth applying the analyses together, 

10 



because a different range of the initial fluid phase can be measured from the free gas and the 

sorbed phase. The ratio of the lightest hydrocarbons in the total amount of hydrocarbons may 

indicate the time when the contamination occured. 
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1. Bevezetés 

Magyarországon a környezetvédelem az utóbbi évtizedekben került az érdeklődések 

előterébe. A jelenlegi jogszabályozási háttérnek köszönhetően már nem lehetséges jelentős 

környezetvédelmi szennyezés kockázatával járó gazdasági tevékenységbe kezdeni, 

ugyanakkor a jórészt megszűnt egykori környezetszennyező tevékenységek által hátrahagyott 

szennyeződések felmérése és kármentesítése napjaink egyik legfontosabb feladata. A 

környezetszennyezések jelentős részét szénhidrogének okozzák, az olajbányászathoz 

kapcsolódóan gyakran gazolin típusú szénhidrogéneket tárnak fel a környezeti 

hatástanulmányok. A gazolin típusú szennyezők rendkívül mobilisak és komoly emberi 

egészségi, valamint ökológiai kockázatot is jelentenek. Ezért a kockázatbecslések, illetve 

kármentesítések szempontjából elengedhetetlen a környezetbe kerülésük esetén megfigyelhető 

viselkedésük ismerete. 

Disszertációm témája a gazolin típusú szénhidrogének illékonyságának és szorpciós 

tulajdonságainak vizsgálata. A munka a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai 

és Kőzettani Tanszékén hallgatói évfolyamdolgozatként megkezdett, majd a Pécsi 

Tudományegyetem Földtani Tanszékén PhD témaként folytatott kutatás eredményeit foglalja 

össze. A disszertáció készítésének ipari témavezetését és a szükséges mérések analitikai 

hátterét a MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Upstream Laboratóriuma biztosította. 

A szénhidrogén szennyeződések környezeti hatásai negyedéves hallgatóként kerültek 

érdeklődésem középpontjába, amikor kötelező szakmai gyakorlatomat a MOL Nyrt. akkori 

Bányászati Laboratóriumában végeztem. Bár főbb feladatomat kőzettani vizsgálatok készítése 

jelentette, lehetőségem volt megismerkedni a nagykanizsai geokémiai laboratórium 

tevékenységével és a környezeti állapotfelmérések folyamataival is. Ekkor már régóta 

foglalkoztam szintén geokémiai témában készült diplomamunkám kutatómunkájával, 

ugyanakkor másik szakomon még évfolyamdolgozat témaválasztása előtt álltam. Ez utóbbi 

tárgyául egy szénhidrogénekkel szennyezett alföldi terület környezeti hatástanulmányának 

elkészítését választottam. így a magyarországi Középső- és Felső-Tisza lebegtetett 

hordalékának ásványtani és kémiai vizsgálataival párhuzamosan (mely diplomamunkám 

kutatási témája volt), elmélyültem a szénhidrogén szennyeződések környezeti hatásának 

tanulmányozásában is. 

A PhD-képzésre való jelentkezésig érdeklődésem egyre inkább a szerves geokémia 

irányába fordult, ezért nagy örömmel fogadtam a Pécsi Tudományegyetem és a MOL Nyrt. 

által biztosított doktori képzési feltételeket. PhD hallgatóként hetente több napon, majd az 

ösztöndíjam lejártát követően további egy éven át teljes munkaidőben volt lehetőség 
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kutatásomat végezni a MOL Nyrt.-nél és egyúttal ipari témavezetést is kapni. A PTE 

Földtudományok Doktori Iskolája támogatásával számos konferenciára sikerült eljutnom, így 

a két intézmény együttműködésének nagyban köszönhetem a jelen munka elkészültét. 

A kutatási téma pontos iránya a korai elképzelésekhez képest több ponton módosult. 

Kezdetben Kiskunhalas környékének szénhidrogénekkel való szennyezettségét terveztem 

felmérni, de a terepi vizsgálatokat és a begyűjtött minták elemzéseit követően világossá vált, 

hogy a vizsgálati terület kis mennyiségű reprezentatív mintát tud csak szolgáltatni, továbbá 

hiányoznak a referencia minták is. Ezért kiterjesztettem a vizsgálatokat három további 

területre, az összehasonlítás végett egy viszonylag közeli (szanki) és két dunántúli 

gyűjtőállomásra (pusztaedericsi, illetve nagylengyeli). 

A terepi minták vizsgálatai mellett felmerült a laboratóriumi modellezés lehetősége is. 

Mivel a modellezés tervezésekor már jelentős időt fordítottam a terepi minták vizsgálataira, 

ezért a modell kivitelezésekor törekedtem a már meglévő vizsgálati eredmények 

kiegészítésére, valamint a szakirodalomban fellelhető kérdések, hiányosságok kutatására. A 

laboratóriumi kísérleti eredmények gyarapodásának mértéke egy idő után felvetette a kutatási 

terület szűkítésének igényét. Hosszú mérlegelés után témavezetőimmel úgy döntöttünk, hogy 

disszertációm tárgyának csak a laboratóriumi modellezést tekintem. A döntést befolyásolta, 

hogy a laboratóriumi modellezés eredményeinek terepi mintákkal való összevethetőségére 

további modellezés javasolt, ami a disszertációban bemutatásra kerülő modell változtatott 

paraméterekkel való ismétlése lenne. Az ismételt modellezés további éveket jelent és inkább 

egy különálló új kutatás lehetőségét veti fel. Ugyanakkor az eddigi eredmények a nemzetközi 

szakirodalmi adatokat jól kiegészítik és a laboratóriumi vizsgálatokkal megfelelően 

összehasonlíthatók. 
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2. A disszertációban és függelékében leggyakrabban használt rövidítések 

magyarázata 

API American Petroleum Institute 

ATD automata termodeszorber 

BAA benzil-alkil-ammónium 

BTEA benzil-trietil-ammónium 

BTEX benzol, toluol, etilbenzol, xilolok 

BTMA benzil-trimetil-ammónium 

BTX benzol, toluol, xilolok 

CB klórbenzol 

CEC kationcsere kapacitás 

CH ciklohexán 

CP ciklopentán 

CTMAB cetil-trimetil-ammónium-bromid 

DA dodecil-ammónium 

DCB diklórbenzol 

DDA dodecil-diammónium 

DOM diszperz szerves anyag 

DNAPL nehéz nem vízfázisú folyadék (a külön fázis sűrűsége nagyobb a vízénél) 

DTMA dodecil-trimetil-ammónium 

EPH extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogén 

FID lángionizációs detektor 

FTIR Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia 

Foe szerves anyag tartalom 

GC gázkromatográf 

HDP hexadecil-pirídium 

HDTMA hexadecil-trimetil-ammónium 

HDTMAB hexadecil-trimetil-ammónium-bromid 

HS headspace 

IR infravörös 

Kd talaj-víz megoszlási hányados 

Koc szerves szén megoszlási hányados 

LNAPL könnyű nem vízfázisú folyadék (a külön fázis sűrűsége kisebb a vízénél) 
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MB metilénkék 

MeCH metilciklohexán 

MeCP metilciklopentán 

MS tömegspektrométer 

NAPL nem vízfázisú folyadék 

NOC nempoláros szerves vegyület 

NSO vegyületek a szénhidrogének nitrogén, kén és oxigén vegyületei 

NTMA nonil-trimetil-ammónium 

OKKP Országos Környezeti Kármentesítési Program 

PA propil-ammónium 

PAH policiklikus aromás szénhidrogén 

ph fitán 

PID fotoionizációs detektor 

pr prisztán 

P&T kihajtásos dúsítás (Purge & Trap) 

RH relatív nedvességtartalom 

TEM összes extrahált anyag 

TMA tetrametil-ammónium 

TMPA trimetil-fenil-ammónium 

TFT tioflavin 

TOC összes szerves széntartalom 

TPH összes szénhidrogén (Total Petroleum Hydrocarbon) 

TSR termokémiai szulfát redukció 

UCM nem elváló komponensek (unresolved complex mixtures) 

uv ultraibolya 

voc illékony szerves vegyület 

VPH illékony ásványolaj-eredetű szénhidrogén 

XRD röntgen diffrakció 



3. A szakirodalmi előzmények rövid áttekintése 

Az 1973-as első olajválság után az egész Földön megnőtt a kőolajkutatás szerepe, 

következésképpen a szerves geokémia tudománya is intenzív fejlődésnek indult. Az utóbbi 

évtizedek szerves geokémiai kutatásai főként a szénhidrogének keletkezési és migrációs 

folyamatainak tanulmányozására irányultak. A hazai környezetgeokémiai vizsgálatok 

elsősorban szervetlen vonatkozásúak, főként a talajok nehézfém-terhelésével foglalkoznak. 

Itthon a talajszennyeződések szerves geokémiai vizsgálataival szinte kizárólag csak a 

környezeti állapotfelmérések és részletes tényfeltárások jegyzőkönyveiben találkozhatunk. A 

szénhidrogén szennyeződések nemzetközi szintű geokémiai szempontú vizsgálatait és a 

vonatkozó szakirodalom számának növekedését ugyanakkor nagyban előre mozdította az 

Arab-öböl szénhidrogénekkel való szennyezettségének, valamint az Exxon Valdez balesete 

által okozott olajszennyeződés felmérése. 

Az utóbbi évtizedekben a szénhidrogének vizsgálatára számos új technikát fejlesztettek 

ki , melyek a teljes („bulk") vagy molekuláris összetételek meghatározására koncentráltak. A 

különböző típusú szerves vegyületekkel szennyezett területek lényegesen eltérő mintavételi és 

elemzési technikákat igényelnek. A szennyező szénhidrogén komponensek elemzésére 

leggyakrabban használt eljárások a gázkromatográfia lángionizációs detektálással (GC-FID), 

gázkromatográfia fotoionizációs detektálással (GC-PID), gravimetria és IR, UV fluoreszcens 

spektroszkópia, vékonyréteg kromatográfia (TLC), nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia 

(HPLC), méretkizárásos kromatográfia (SEC) és a szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC). 

E módszerek alkalmazása a karakterizálás és a forrás meghatározása esetében korlátozott. A 

szennyező anyagok azonosítása érdekében alkalmazzák az ún. célkomponens elemzést, a 

legfontosabb célkomponensek az alifás szénhidrogének, a benzol, toluol, etil-benzol és 

xilolok (a továbbiakban BTEX-ek), az alkilbenzolok, a policiklikus aromás szénhidrogének (a 

továbbiakban PAH-ok), valamint a biológiai marker vegyületek ( A L I M I et al. 2001). 

Az infravörös spektrofotometria főként kiegészítő módszer, mely gazdaságos, gyors és 

általánosan elterjedt, mivel a spektrum néhány perc alatt elkészül és a berendezés eléggé olcsó 

ahhoz, hogy a legtöbb laboratórium számára elérhető legyen. A tömegspektrometriához 

hasonlóan kitűnő lehetőséget biztosít szerves molekulák minőségi azonosítására. A Fourier 

transzformációs infravörös spektrofotometria (FTIR) által megnövekedett érzékenység 

vezetett a különféle reflexiós technikák fejlesztéséhez és széles körben való elterjedéséhez. 

Közülük például az FTIR-ATR-t (gyengített totálreflexiós módszer, Attenuated Total 

Reflectance) nagymértékben használják a szerves alkotók ásványokon való adszorpciójának 

vizsgálatára (MADEJOVÁ és KOMADEL 2001). Az infravörös spektroszkópiás módszer jól 
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jellemzi a teljes kőolaj eredetű szénhidrogén mennyiséget, hátránya, hogy az egyéb szerves 

vegyületek nagy részét is beleméri. Az ultraibolya spektroszkópiás módszer alkalmazásának 

hátránya pedig az, hogy a kőolaj eredetű szénhidrogén-elegy teljes mennyiségét annak aromás 

szénhidrogén tartalma alapján határozza meg (CZIBULKA és KERESZTÉNYI 2001). 

A legújabb gázkromatográfiás módszerek a szerves anyagok teljes elemzése érdekében 

növekvő mértékben alkalmaznak kriofókuszálást az elemzendő illékonyabb komponensek 

gázkromatográfiás kolonnán való fókuszálására (BIANCHI és COOK 1988). A 

termodeszorpciós technikák is egyre inkább terjednek az illékony szerves vegyületek 

(Volatile Organic Compounds, a továbbiakban VOC-ok) vizsgálatában (pl. MENICONI et al. 

2003). Számos publikáció foglalkozik a prekoncentrációval (a komponensek dúsításával), 

melyekben szilárd szorbenseket, kriogén prekoncentrációt, membrán eszközöket, oldószeres 

extrakciót, statikus és dinamikus gőztéranalízist, szilárd fázisú mikroextrakciót (SPME), 

szuperkritikus fluid extrakciót (SFE), desztillációt és szublimációs technikákat alkalmaznak 

(DEWULF et al. 2002). 

Az utóbbi évtized újításai közé tartoznak a szerves geokémia területén a többdimenziós 

technikák, például az LCxGC, GCxGC vagy GCxGC-MS alkalmazásai is. A többdimenziós 

technikát annak érdekében fejlesztették ki , hogy megoldást találjanak a komplex keverékek 

egydimenziós kromatogramjain tapasztalható átlapoló csúcsok problémájára (DEWULF et al. 

2002). A kétdimenziós gázkromatográfia alkalmazásával sikeresen lehet szétválasztani és 

mennyiségileg meghatározni többek között a benzolt, toluolt, etilbenzolt és a xilolokat, 

valamint a nagyobb szénatomszámú aromásokat gazolin típusú szénhidrogénekben 

(FRYSINGER és GAINES 2001). A stabilizotóp módszereket az 1960-as évek második felétől 

használják az olajiparban, napjainkban egyre inkább terjed alkalmazásuk a szénhidrogénekkel 

szennyezett talajok geokémiai szempontú vizsgálataiban is. 

A legújabb Rock-Eval készülékek fejlesztése következtében (lecsökkentették a kezdeti 

pirolízis hőmérsékletet) lehetővé vált a szabad szénhidrogének részletesebb tanulmányozása 

(LAF ARGUE et al. 1998), aminek köszönhetően megkezdődhettek a pirolízis 

talajszennyeződések vizsgálataira való alkalmazásának kísérletei. A kezdeti pirolízis 

hőmérséklet csökkentése a talajszennyeződéseknél különösen fontos, mivel ott gyakran 

könnyű szénhidrogének fordulnak elő. 

A szénhidrogén geokémiában a figyelem azokra a vegyületekre irányul, melyek 

ellenállóak a degradációs folyamatoknak, és az eloszlásukban lévő egyedi molekuláknak vagy 

mintáknak köszönhetően a szénhidrogének azonosítását szolgálják (FAKSNESS et al. 2002). 

Egy kiszivárgott szénhidrogén lehetséges forrásának azonosítása ugyanis az idő 

előrehaladtával egyre nehezebbé válik, a különböző természetes koncentrációcsökkentő 
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folyamatok következtében. A biomarker paramétereket a környezetgeokémia területén is 

lehetséges alkalmazni, például egy szénhidrogén forrásának azonosítása érdekében. A 

szénhidrogén-szennyeződési tanulmányok esetében ezeket a vegyületeket használják a forrás 

meghatározásához, az olaj kimerülés és a biodegradáció számszerűsítésére, valamint a 

biodegradált olajok összetételbeli változásának meghatározására (BARAKAT et al. 2001). 

H U N T et al. (1980) szerint a könnyű szénhidrogének a nyersolajaknak a 30%-át, HARRIS et al. 

(1999) alapján pedig a gazolin tartományú szénhidrogének (C5-C10) a legtöbb nyersolajnak 

tipikusan a 20-40%-át alkotják, ezért véleményem szerint az ezekből a komponensekből nyert 

információk sokkal inkább reprezentatívak a teljes olajra, mint a biológiai markerek, amik 

csak a nyersolajak 1%-át építik fel. Habár a PAH-ok általában az olaj teljes összetételének 

szintén kevesebb, mint 2%-át alkotják (BARAKAT et al. 2001), mivel toxikus komponenseket 

tartalmaznak, ezeket a biomarker vegyületek mellett szintén gyakran alkalmazzák a 

szennyeződések vizsgálatainál. 

A könnyű szénhidrogén elemzéseknek az alkalmazása sok előnnyel jár, mivel e technikák 

viszonylag gyorsak és kis költségűek. A gazolin tartományú szénhidrogének hasznos 

információkat hordoznak az olajok genetikai kapcsolatait és változatait illetően, különösen a 

C7 komponenseket használják széles körben a szerves geokémiai tanulmányokban. A 

legfontosabbnak ítélt könnyű szénhidrogén paraméterek közül a Mango paraméterek (MANGO 

1987, M A N G O 1990, MANGO 1997, TEN H A V E N 1996), a C 6 és C 7 szénhidrogének eloszlásán 

alapuló indexek, diagramok (pl. JONATHAN et al. 1975, PHILIPPI 1975, HALPERN 1995), a 

Thompson-féle gazolin tartományú szénhidrogén összetételi arányok (THOMPSON 1979, 

THOMPSON 1983, THOMPSON 1987) ismertetését a függelékben lehet megtekinteni. 

A szennyezőanyagok és a felszín alatti tartályokban, vezetékekben lévő anyagok 

kromatográfiás ujjlenyomatainak („chromatographic fingerprints") összehasonlítása 

hasznosítható a kiszivárgott minták lehetséges eredetének a jelzésére. A különböző 

korrelációk alkalmazása értékes módszer és gyakran sikeres, ugyanakkor az olaj-olaj 

korrelációk esetén bizonyos geológiai körülmények között nehézségek is jelentkeznek. 

Például nehéz molekuláris korrelációt alkalmazni erősen érett kondenzátumok esetén, illetve 

általában kerülendő biomarkereknél, vagy olyan olajoknál, melyeket másodlagos hatások 

(biodegradáció, vízkimosás, stb.) értek (WHITICAR és SNOWDON 1999). A gazolin tartományú 

szénhidrogének összetételében például a termokémiai szulfát redukció (a továbbiakban TSR) 

hatására végbemenő változások tehetik komplikálttá a kondenzátumok korrelációját (PETERS 

és FOWLER 2002). A biodegradáció hatásai a szénhidrogének fizikai tulajdonságaira és 

molekuláris összetételére jól ismertek. A normál-alkánok, izoprenoid alkánok eloszlásából, 

koncentrációjából, az elváló komponensek (resolved peaks), az UCM (unresolved complex 
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mixtures) profiljából és a BTEX vegyületek jelenlétéből/hiányából a szénhidrogén 

lebomlásának mértékére lehet következtetni. A TPH-ba tartozó szénhidrogének 

koncentrációjának és összetételének ismerete bizonyos mértékig használható a szennyező 

forrás meghatározására is. Az aromás vegyületek (BTEX és/vagy PAH-ok), akárcsak a 

biomarkerek (különösen a szterán vázas vegyületek és terpánok), szintén hasznos 

információkat nyújtanak a szennyeződések forrásának azonosításakor. 

A környezeti állapotfelmérés és részletes tényfeltárás magyarországi folyamatát korábbi 

munkánkban (TÓTH et al. 2007) részletesen ismertettük, melyben elsősorban a szénhidrogén

szennyeződések állapotfelmérésének és kármentesítésének ipari tapasztalatait mutattuk be, de 

kitértünk az országos kármentesítési programok és a jelenlegi jogi szabályozási háttér 

ismertetésére is. Magyarországon a szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek 

elemzése azok TPH (Totál Petroleum Hydrocarbon) tartalmán alapul. A talajminták esetében 

szerves oldószer extrakt (SZOE) és TPH meghatározásokat kell végezni. A vízmintákra 

vonatkozóan TPH, BTEX és PAH vizsgálatokat írnak elő (TÓTH 2004). A legáltalánosabban 

alkalmazott eljárások TPH elemzésekre az oldószeres extrakciót követő infravörös 

spektroszkópiás vagy gázkromatográfiás vizsgálatok. Van néhány sztenderd módszer TPH 

elemzésekre, de nincsen általánosan elfogadott eljárás. A hazai gyakorlatban a legtöbb 

esetben gázkromatográfiás elemzést alkalmaznak a szennyezett minták vizsgálatára. 

Ipari tapasztalataink alapján a TPH szennyezettség mérése nem elégséges a környezeti és 

emberi egészségi kockázat becsléséhez (TÓTH és TÖRÖK 2006). A TPH mérésekkel 

kapcsolatban számos probléma merül fel, például a legillékonyabb könnyű szénhidrogének 

rendszerint elillannak a mintakezelés folyamán, további vegyületek pedig az extrakciót 

követően az oldószeres eltávolítás miatt vesznek el, a mérés módszerfüggő, hiszen minden 

oldószer és extrakciós eljárás eltérő eredményeket produkál. 

A szénhidrogének a földtani közegekbe kerülve számos változáson mennek keresztül. A 

földtani környezetben előforduló szénhidrogén szennyeződések rendkívül komplexek, 

melyeknek természetes koncentrációcsökkenési folyamataira a szennyezőanyagok terjedését 

befolyásoló folyamatok függvényében számos tényező hat (TÓTH 2008a). A szerves 

vegyületek esetében a legfontosabb koncentrációcsökkentő folyamatok közül a fizikai 

jelenségek kategóriájába tartozik a hígulás, a kolloidális diszperzió, a molekuláris diffúzió és 

az elillanás. Kémiai folyamatok közé soroljuk a szorpciós jelenségeket, ionizációt, 

oxidációt/redukciót, szubsztitúciós reakciókat, eliminációt (megjegyzendő, hogy a kémiai 

folyamatokat külön kell kezelni a szerves és szervetlen vegyületek esetében, eltérő 

tulajdonságaik miatt). A szerves vegyületekre jellemző biológiai folyamatok közül a 

mikrobiológiai úton történő redox lebontási reakciók a fontosak (a biodegradáció). 
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Ezen jelenségek közül leginkább a biodegradációval, illetve a biodegradációt hasznosító 

bioremediációs kísérletekkel foglalkozó tanulmányok találhatók a szakirodalomban (pl. 

RAYMOND et al. 1976, ALEXANDER et al. 1983, CONNAN 1984, ROWLAND et al. 1986, OUDOT 

et al. 1989, BAEHR et al. 1991, HUESEMANN és MOORE 1993, ZHOU és CRAWFORD 1995, A L -

A W A D H I et al. 1996, CHO et al. 1997, LAZAR et al. 1999, MASTERSON et al. 2001, RONDEEL 

2001, BENTO et al. 2003, SARKAR et al. 2005, T A Z A K I et al. 2006a, D E BARROS PENTEADO et 

al. 2007). 

Aránylag nagy a száma a szorpcióval foglalkozó kutatásoknak, az illékonyságot 

ugyanakkor jelentőségét figyelmen kívül hagyva csak nagyon ritkán vizsgálják. Különösen 

igaz ez a szénhidrogén szennyeződések terepi és laboratóriumi tanulmányozása tekintetében 

(lásd részletesebben a függelékben). A szakirodalomban fellelhető modellezések többsége 

nem a koncentrációcsökkenési folyamatokat hivatott modellezni, hanem sokszor egyszerűen a 

szennyező anyag transzportját kívánták csak nyomon követni. A természetes körülményeket 

nehéz laboratóriumi körülmények között szimulálni. A telítetlen zóna szennyeződés 

transzport modellezése eléggé nehézkes, mivel számos transzport jelenséget kell figyelembe 

venni a fázisváltozási és reakciós folyamatokkal. A laboratóriumi kísérleteknél ismerhetjük a 

kiindulási szénhidrogén keverék összetételét, ami nagy előnyt jelent a terepi modellezésekkel 

szemben. Ott ugyanis a végtermék összetételének megváltozása jelentősen megnehezíti a 

pontos, megbízható következtetések levonását, amennyiben nem ismertük a kiindulási 

szennyezőanyag összetételét. Ennek ellenére a természetes koncentrációcsökkenési 

folyamatokat általában terepi körülmények között szokták megfigyelni, lényegesen kevesebb 

laboratóriumi kísérletről (pl. KARICKHOFF et al. 1979, SCHWARZENBACH és WESTALL 1981, 

KENNICUT 1988, GIERKE et al. 1990a, GIERKE et al. 1990b, CULVER et al. 1991, 

GAMERDINGER et al. 1994, SHAH et al. 1995, JOHNSTON és DESVIGNES 2003, A H M A D et al. 

2005) olvashatunk a szakirodalomban. A fellelhető publikációk többsége csak rövid 

időtartamú megfigyelésekről szól, bár néhány hosszabb időtartamú megfigyelésről is van 

tudomásunk (pl. MANSUY et al. 1997, LAHVIS et al. 1999, BARAKAT et. al 2001, BARAKAT 

2002). 

A természetes koncentrációcsökkenést főként a BTEX vegyületek esetében alkalmazzák, 

valamint újabban a klórozott szénhidrogénekre. Ebből kifolyólag a kapcsolódó ismeretek 

legnagyobb részben a BTEX vegyületek degradációjához kapcsolódnak (pl. HEADLEY és RAE 

1992, JOHNSTON et al. 1998, W A N G et al. 1999, A L I M I et al. 2001). Kevés tanulmány 

foglalkozott agyagok esetében a természetes koncentrációcsökkenési folyamatokkal (pl. 

CHAINEAU et al. 2003). 
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A V O C - o k illékonysága és advektív gáz transzportja számos remediációs technológiának 

az alapját képezi, például a talaj gőz extrakciónak, talaj levegőztetésnek ( K I M et al. 2005), 

ezért is fontos a felszín alatti földtani közegekbe kikerült szerves szennyezők illékonyságának 

ismerete. A V O C - o k advekcióval/diszperzióval és/vagy diffúzióval transzportálódhatnak a 

vizes és gáz fázisban. Általában az effektív diffúziós koefficienseiket 0,1-0,4 m /nap közötti 

értékeknek tartják, a porozitástól, hőmérséklet és vegyület változásaitól függően (MlNNlCH 

1993). Illékony vegyületek esetében a gáz diffúzió fontos transzport mechanizmus, hiszen a 

VOC-ok gáz fázisú migrációja komoly veszélyt jelenthet a felszín alatti földtani közegekre. 

Ennek oka egyrészt, hogy gőzük levegőbeni diffúziója sokszorosa a vízbeli diffúziójukhoz 

viszonyítva, másrészt a perzisztenciájuk, ami szintén veszélyessé teszi őket. 

Az adott vegyületek illékonyságára számos tényező van hatással, mind a vegyület 

tulajdonságaiból (pl. Henry állandó, diffúziós állandó), mind a szennyezett földtani közeg 

sajátosságaiból (talajvíz mélysége, effektív porozitás, hőmérséklet, stb) adódóan. A 

szénhidrogén változásának mértéke függ a szénhidrogén termék összetételétől és a környezeti 

feltételektől, többek közt a hőmérséklettől (pl. DONALDSON et al. 1992, JARSJO et al. 1994), 

szélsebességtől (pl. KROENING et al. 2001), napsugárzástól, a talaj típusától (pl. JURY et al. 

1990). A szakirodalmi előzmények szerint (pl. SILKA 1988, SLEEP és SYKES 1989, JOHNSON 

és PERROTT 1990, Li et al. 2004) a víztartalom nagyon fontos az illékonyság szempontjából, 

amit az olajipari gyakorlati tapasztalataink is igazolnak. Az illékonyság és a permeábilitás 

kapcsolatát többen is vizsgálták (pl. ACHER et al. 1990, G A L I N et al. 1990, FINE és YARON 

1993), az eredményeik alapján homokok esetében a megnőtt illékonyság egyenesen arányos a 

megnőtt permeábilitással, agyagos talajok esetében kisebb illékonyságot tapasztaltak a 

homokosakhoz képest. 

Az adszorpciós vizsgálatok az 1910-es években kezdődtek meg, a folyadékokra jól ismert 

adszorpciós izotermák ismertek. A batch egyensúlyi technika a legáltalánosabban használt 

eljárás a szerves vegyületek különféle képződmények általi adszorpciójának mérésére (pl. 

SCHWARZENBACH és WESTALL 1981, LEE et al. 1990, BARONE et al. 1992, SAWHNEY és 

SINGH 1997, MATTHES és K A H R 2000, SHENG és BOYD 2000, BÁNAT et al. 2000, SQVIK et al. 

2002, Li és GUPTA 1994, L A K É és ROWE 2005, RAMOS V I A N N A et al. 2004, DAQING et al. 

2006, DENG et al. 2006, M A J Z I K és TOMBÁCZ 2007). A batch technika alkalmazásának 

problémáját jelenti az, hogy a szerves vegyület oldatból való veszteségei az adszorpción túl 

előfordulhatnak például degradáció vagy illékonyság következtében, ami miatt az adszorbeált 

mennyiséget felülbecsülhetik. 

A talaj agyagásvány-tartalma, fajlagos felülete, kationcsere-kapacitása, szerves 

széntartalma, szervetlen kolloidtartalma, nedvességtartalma, porozitása, hőmérséklete és pH-
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értéke sorolható azon tényezők közé, melyek a legfontosabbak a szorpciós kölcsönhatások 

mértékének tekintetében. Szorpciós kölcsönhatások minden talaj fázis között létrejöhetnek a 

határfelületeken, vizes fázisokból történő szorpció esetében meghatározó tényezők még a 

hidrofobicitás, az oktanol-víz megoszlási hajlam, valamint az egyes szerves vegyületek 

vízoldhatósága is. K R A L I K (1999) szerint a víz pH-értéke, a szemcseméret, humuszanyagok, 

Fe- és Mn-oxidok, agyagásványok a legfontosabb tényezők, melyek befolyásolják a 

szennyezők kémiai adszorpcióját nagyon finom szemcseméretű üledékeken. Korábbi 

szakirodalmi tapasztalatok alapján ismert tény, hogy a szorpció nő a vegyületek polaritásának 

növekedésével (POE et al 1988, CfflOU és SHOUP 1985, MATTHES és K A H R 2000) . 

A víztartalom a szerves vegyületek megkötődése szempontjából is nagyon fontos tényező 

(pl. CULVER et al. 1991 , Goss 1996), a szorpció vizsgálatainál különbséget kell tenni a 

különböző nedvességi tartományok között. A szerves vegyületek agyagok általi megkötése 

csökken a növekvő relatív nedvességtartalommal, és jelentősen lecsökken a vizes 

rendszerekben (CHIOU és SHOUP 1985, THIBAUD et al. 1993). Ekkor a talaj szerves anyagai 

által való felvétel lesz dominánsabb tényező (CHIOU és SHOUP 1985), ugyanakkor az alacsony 

szerves anyag tartalmú talajokban és üledékekben az agyagásványok irányítják a 

szorpciós/deszorpciós interakciókat (MINGELGRIN és GERSTL 1983). Az agyagásványok 

jelentősen befolyásolják a szerves vegyületek transzportját, kémiai átalakulását a talajban, 

ezért a szerves szennyezőkkel való kölcsönhatásokat részletesen vizsgálták. 

Számos tanulmány található a szakirodalomban, melyben szénhidrogének különböző 

anyagokon való adszorpciójával foglalkoznak, de ezek többsége fluidum-ásvány 

kölcsönhatásokat vizsgál. Szénhidrogén gázokkal foglalkozó tanulmányok kevésbé fordulnak 

elő és azok is általában gázoknak szénen, főként metán szénágyon való adszorpcióját 

tanulmányozzák. Sokan foglalkoztak poláros szerves és illékony szerves komponensek 

szorpciós jelenségeivel, néhányan közülük agyagokon végezték a megkötési kísérleteiket (pl. 

Goss 1994, Goss 1996, DONAHUE 1999, MORRISEY AND GRISMER 1999). Ugyanakkor nagyon 

kevés kutatás foglalkozik gázok agyagásványokon való adszorpciójával (pl. BISSADA és JOHN 

1969, AYLMORE 1974), mindössze néhány tanulmány mérte nedves gázok adszorpciós 

kapacitását és adszorpciós szelektivitását (RODRIGUEZ et al 1997, VOLZONE et al. 1999, 

MELNITCHENKO et al. 2000) . A szemcseméret adszorpcióra való hatását illetően nincsen 

általános egyetértés az irodalomban. 

Az agyag lamelláknak állandó negatív töltésük van a bázislapjukon, a központi Si- és A l -

ionok kristályrácsbeli alacsonyabb vegyértékű pozitív ionokkal való izomorf 

helyettesítéseinek köszönhetően (TOMBÁCZ et al. 2004) . Az aluminoszilikát rétegekben való 

izomorf helyettesítések következtében, a természetes agyagásványok rendszerint egy nettó 
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negatív töltéssel rendelkeznek, amit alkálifém és alkáliföldfém kationok, például Na és Ca 

egyenlítenek ki . Ezeknek a kicserélhető fém ionoknak az erős hidratációja és a SiO csoportok 

jelenléte hidrofil környezetet állít elő a természetes agyag felszínén és rétegközi terében (LEE 

et al. 1990, SOUZA SANTOS 1992, ZHANG et al 1993, JAYNES és VANCE 1999). A szerves 

molekulák hidrofóbok, így nem mutatnak affinitást az agyagok hidrofil felületével. 

Ugyanakkor, az agyagok hidrofilitása átalakítható hidrofóbitássá, amikor a kicserélhető 

szervetlen kationokat negyedrendű ammónium kationokra cserélik (PEREIRA et al. 2005 ) . A 

legáltalánosabban használt szerves kationok a negyedrendű ammónium kationok (QAC-ok), 

[(CH3)3NR]+ vagy [(CHs)2NR2]+ formában, ahol az R nagy ( 1 2 vagy nagyobb 

szénatomszámú) alkil vagy aromás szénhidrogén csoport (JAYNES és VANCE 1999, SHENG és 

BOYD 2000) . Az organoclay kifejezés alatt gyakorlatilag különféle típusú szerves kationokkal 

módosított agyagot értünk. A szerves vegyületekkel szennyezett területek remediálása 

érdekében az organoclay-eket gyakran tanulmányozták, mint ígéretes szorbenseket, ezért az 

elérhető szorpciós eredmények legnagyobb része hozzájuk kapcsolódik (részletesebben lásd a 

függelékben). Az organofil tulajdonságokkal rendelkező agyag származékok szénhidrogén 

szennyezők szorbenseiként is szerepelhetnek (BÜCHLER 1986, JAYNES és BOYD 1990, X u és 

BOYD 1995, RAMOS V I A N N A et al. 2004) . 

A duzzadó 2:1 típusú agyagásványok rétegközi terébe szervetlen polihidroxo kationok 

közberétegzésével hidroxi-közberétegzett agyagok keletkeznek. Ezeknek a hidroxi-

közberétegzett agyagoknak a 300-500 °C közötti égetésével hozzák létre a pillérezett 

agyagokat. A pillérezett agyagok és azok nem égetett hidroxi-közberétegzett elődei 

mindazokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az agyagásványok, ugyanakkor ezek a 

módosított agyagok a közönséges agyagoknál várhatóan nagyobb szorpciós kapacitással 

rendelkeznek a szerves vegyületek esetében (MATTHES és K A H R 2000) . Ezért a pillérezett 

agyagok szorpciós tulajdonságaira vonatkozóan is sok előzetes információ állt rendelkezésre. 

A VOC-ok telítetlen vagy száraz talajokon való szorpciójára vonatkozóan viszonylag 

kevés tanulmány található. A szerves vegyületek felszín alatti közegben való transzportjára 

számos modellt dolgoztak ki, ugyanakkor közülük kevés veszi figyelembe a szénhidrogének 

sokkomponensű viselkedését. Az első munka, melyben többkomponensű keverékből 

származó gőz fázisú szénhidrogének talajon való adszorpciójával foglalkoztak, YARON et al. 

(1989) tanulmánya. A szerzők szerint a megelőző publikációkban a talajokon gőz fázisú 

szorpciót csak egyedi szénhidrogén komponensek esetében végeztek. 

Számos szerző (pl. WILHELMS et al. 1996, SCHWARK et al. 1997, PAN és Y A N G 2000 , V A N 

D U I N és LARTER 2 0 0 1 , PAN et al. 2005) vizsgálta rezervoár kőzetekben a szénhidrogén 

vegyületek és az ásványi felületek közötti kölcsönhatásokat, ugyanakkor az interakciók 
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számos kérdése eddig megoldatlan maradt. FEDOR F. (2003) szerint viszonylag kevés ismeret 

áll rendelkezésre a gázok migráció közbeni szorpciójáról az agyagásványok szerkezetében, 

felületén, mely akár számottevő mértékben is befolyásolhatja a migrációban résztvevő 

fluidumok molekuláris összetételét. 

A gazolin típusú szénhidrogének gyakran előforduló szennyezők a talajban és a felszín 

alatti vizekben. Sokszor komoly problémákat jelentenek a felszín alatti földtani közegekben, 

amit nagy mobilitásuk és a bennük előforduló emberi egészségügyi kockázatot jelentő 

vegyületek okoznak. Mivel a szénhidrogének számos eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal 

rendelkező vegyületet tartalmaznak, természetes koncentrációcsökkenési folyamataikat nehéz 

előre jelezni. A különböző összetevők megoszlásai eltérőek a fázisok között, mivel 

különböznek az illékonyságaik, a szorpciós tulajdonságaik, akárcsak az oldékonyságuk vagy a 

biodegradálhatóságuk. Az illékonyság fontos természetes koncentrációcsökkentő 

mechanizmus lehet az illékony szerves szennyezők felszín alatti szabad termékként, felszín 

alatti vízben és a vadózus zónában való megjelenése esetében. A frissen kiömlött 

szénhidrogén termékek, például a gazolin típusú szénhidrogének nagyfokú illékonyságot 

mutatnak a szabad fázisból vagy oldott fázisból (pl. MULLIGAN és Y O N G 2004) . Mivel a 

gazolin tartományú szénhidrogének nagyon illékonyak, gőz fázisban tudnak transzportálódni. 

Ezért a talaj gáz szerves összetételének monitoring] a fontos része lehet a telítetlen zóna 

tanulmányozásának vagy a remediációs folyamatnak, ahol illékony szénhidrogének fordulnak 

elő (BAKER etal. 1991). 

Számos publikáció foglalkozik gazolin szennyeződésekkel (pl. LAHVIS et al. 1999, 

CUNHA és LEITE 2000, SMALL WOOD et al. 2 0 0 2 ) de a szakirodalom nem egységes azt illetően, 

hogy mit értenek gazolin alatt. ODERMATT ( 1 9 9 4 ) szerint a gazolin számos szerves vegyület 

komplex keveréke, beleértve az alkánokat (normál, elágazó és ciklo-), alkéneket (normál, 

elágazó és ciklo-), alkilbenzolokat, policiklikus aromás szénhidrogéneket és adalékanyagokat. 

A gazolin kifejezés a szerves geokémiában a szénhidrogének egy adott tartományát is jelenti. 

Leggyakrabban a C 5 - C 8 közötti (WHITICAR és SNOWDON 1999), vagy az i -C 5 -C 8 közötti 

(OBERMAJER et al. 2000 ) tartományt értik alatta, de előfordulnak szélesebb spektrumú, C5-C10 

(HARRIS et al. 1999) , vagy C5-C12 komponenseket tartalmazó ( W I L L I A M S et al. 2 0 0 6 ) 

meghatározások is. Brazíliában például a gazolin egy komplex keveréket jelent, amit néhány 

száz folyékony, illékony és gyúlékony szénhidrogén származék alkot, melyek C4-C12 

szénatomszám közöttiek és forráspont tartományuk 30-225 ° C közötti. A hazai olajipari 

gyakorlatban gazolin alatt speciális nyerskondenzátumot, földgázbázisú szénhidrogének 

cseppfolyósításából származó keveréket értenek, melynek nincsenek telítetlen alkotói. 

Tekintve, hogy nem csak a gazolin fogalom nem egységes a szakirodalomban, hanem eltérők 
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a gazolin tartomány figyelembe vett pontos határai is, a félreértések elkerülése érdekében a 

disszertációban a gazolin kifejezést következetesen a speciális szénhidrogén keverékre, a 

gazolin tartományt pedig a Cs-Cg komponensekre használom. 

A gazolin tartomány illékonyságának laboratóriumi kísérleteivel viszonylag kevesen 

foglalkoztak. Az irodalomban található vizsgálatok is többnyire igen rövid időtartamra 

vonatkoznak (pl. ARTHURS et al. 1995, SMALL WOOD et al. 2002 , CANIPA-MORALES et al. 

2003) . Szintén hiányos a szakirodalom a száraz, vagy csak kis nedvességtartalmú földtani 

képződményekben történt megfigyeléseket, modellezéseket, laboratóriumi kísérleteket 

illetően, különösen a gazolin típusú szennyeződések tekintetében. A talajvízben oldott, illetve 

talajvíz közelében elhelyezkedő szénhidrogének illékonyságával, transzportjával ugyanakkor 

számos szerző foglalkozott. A tanulmányoknak csak kis része vonatkozik gazolin típusú 

szénhidrogének megkötődési jelenségeire, és még kevesebben vizsgálták azok agyagokon 

történő szorpcióját (pl. Li És GUPTA 1994). így azon túl, hogy a gazolin szorpciós 

tanulmányok rendszerint folyadék fázis komponenseinek megkötődési jelenségeivel 

foglalkoznak, jelentősen leszűkítette a témámmal kapcsolatos szakirodalom elérhetőségét az 

is, hogy többnyire organoclay-eket (pl. SMITH et al. 2003) alkalmaznak méréseikhez 

adszorbensként. Bár az egyedi szénhidrogén vegyületek szorpciós tulajdonságai jól 

dokumentáltak, nagy hiányossága a szakirodalomnak, hogy nem találhatók többkomponensű 

gazolin típusú szénhidrogén szorpciós tanulmányok. Továbbá az is, hogy a munkák többsége 

1%-nál nagyobb szerves széntartalmú mintákon történt vizsgálatokkal foglalkozik, holott a 

szennyeződések által érintett földtani közegek szerves szén tartalma rendszerint 1% alatti. 
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4. Célkitűzések 

Napjainkban egyre nagyobb az igény a szénhidrogénekkel szennyezett területek 

állapotára és a szennyeződések térbeli/időbeli alakulására vonatkozó információk, adatok 

iránt. A környezeti és környezet-egészségügyi kockázat egyik meghatározó tényezője az, 

hogy a felszín alatti szennyező forrásból kiinduló vegyületek migrációjuk folyamán mekkora 

koncentrációban és milyen hatásviselőkhöz jutnak el. A felszín alatti közegbe bekerülő 

szennyező anyagok gyakran sokáig rejtve maradnak, ezért is fontos a természetes folyamatok 

ezekre vonatkozó hatásainak ismerete. Az idő és/vagy távolság függvényében a talajba kerülő 

szerves vegyületek koncentrációiban, mennyiségeiben és mobilitásaiban jelentős változások 

mehetnek végbe, a kémiai, fizikai és biológiai koncentrációcsökkentési folyamatoknak 

köszönhetően. 

A disszertáció fő célkitűzése a gazolin típusú szénhidrogének természetes 

koncentrációcsökkenési folyamatairól új, részletes információk szolgáltatása egy 

laboratóriumi modellkísérlet alapján. A számos folyamat közül az illékonyság, illetve a 

szorpció vizsgálata érdekében készült a laboratóriumi modell, melynek célja alapadatok 

szolgáltatása volt a könnyű szénhidrogénekkel szennyezett földtani közegek 

állapotfelméréseinél és kármentesítéseinél felmerülő problémák megoldási lehetőségeihez. 

A szénhidrogének nyersanyagkutatási szempontú vizsgálataival rendkívül sokan 

foglalkoztak, ugyanakkor a többségében olajipari (kitermelési, szállítási, stb.) tevékenységből 

eredő szennyeződések geokémiai és környezetföldtani szempontú kutatásával már lényegesen 

kevesebben. Bár a szakirodalom ez utóbbi szempontú megközelítései részletesen 

foglalkoznak többek között a kármentesítés kérdéskörével, a szennyező forrásának 

keresésével és a környezeti kockázatokkal, a természetes koncentrációcsökkenési folyamatok 

közül legnagyobb részt csak a biodegradációt tűzik ki kutatásaik tárgyává. Mint az a 

kutatástörténeti előzményekből is kitűnik, a szénhidrogének természetes 

koncentrációcsökkenési folyamatai közül kevesen foglalkoztak a szorpció jelenségeivel 

többkomponensű rendszerként, többnyire egyedi vegyületek megkötődését vizsgálták. A 

szerves vegyületek szorpciójának megismerésére irányuló tanulmányok többsége folyadék

szilárd fázisok közötti kölcsönhatásokat vizsgál, ritkábban találkozhatunk gáz-szilárd fázisú 

reakciók tanulmányaival. Sokan vizsgálták különféle agyagok szorpciós tulajdonságait, de 

kevesen figyelték meg azokon szerves vegyületek megkötődését. Altalánosságban jellemző, 

hogy ún. organoclay-eket alkalmaznak adszorbensként, kevés információ található 

természetes agyagokon történő szorpciós kísérletekről, különösen szénhidrogének esetében. 
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A legkevesebb információ a szénhidrogének illékonyságával kapcsolatban található, 

annak ellenére, hogy a biodegradációval együtt a szénhidrogének koncentrációjának 

csökkenéséért ez az egyik leginkább felelős tényező. Figyelembe véve az illékonyságnak a 

természetben végbe menő folyamatokban való fontosságát, valamint a vele kapcsolatos 

hosszú lebomlási időtartamra vonatkozó szegényes ismereteket, fő kutatási célnak tekintettem 

az ezzel kapcsolatos új eredmények kimutatását. Szintén fontosnak találtam, hogy egy 

többkomponensű szénhidrogén keverék viszonylag kis relatív nedvességtartalmú 

körülmények között tapasztalható viselkedéséről nyújtsak új, hasznos információkat. Ezt az is 

indokolta, hogy a szakirodalomban többnyire magasabb relatív nedvességtartalom melletti, 

vagy vizes fázisok jelenlétében bekövetkező folyamatok megfigyeléseiről adnak számot. 

Jelen munka a földtani közegekben lezajló természetes koncentrációcsökkenési 

folyamatok közül az illékonyságra és a szorpciós jelenségekre vonatkozó ismereteket kívánja 

bővíteni egy speciális laboratóriumi modellkísérletre alapozva. 

A disszertáció tárgyának legfontosabb célkitűzései voltak: 

• Egy hosszú időtávra szóló speciális oszlopkísérlet megtervezése és kivitelezése, mely 

lehetővé teszi a választott gazolin típusú szénhidrogén illó komponenseinek 

folyamatos távozását anélkül, hogy a folyadékfázis változását egyéb 

koncentrációcsökkenési folyamat befolyásolná. 

• Az oszlopkísérlet biztosítani tudja a rendszeres, minél kisebb anyagveszteség melletti 

mintavételezést a folyadékfázisból, szükség esetén gőztér, légtér és töltet minták 

vételét. 

• A folyadékfázisból eltávozó összes szénhidrogén mennyiségének számszerűsítése az 

idő, valamint az adott kísérleti üvegcsőben elhelyezkedő töltet minősége, mennyisége 

függvényében. 

• Trend kidolgozása minden egyes szénhidrogén komponens illékonyságára 

vonatkozóan, mely a kiindulási folyadékfázisban mérhető vagy a későbbiekben 

relatíve feldúsulása végett kimutatása várható. 

• Információkat nyerni arra vonatkozóan, hogy a választott szénhidrogén típus 

összetétele hogyan változik a folyadékfázisban az idő függvényében. 

• A szorpciós jelenségek nyomon követése érdekében a szénhidrogén komponensek 

kétféle anyagon történő megkötődése lehetőségének biztosítása és a megkötődött 

szénhidrogének mennyiségi mérésének kidolgozása. 
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• A szorbeált szénhidrogének mennyiségének meghatározása és értékelése az idő és az 

adott kísérleti üvegcsőben elhelyezkedő töltet minősége, mennyisége függvényében. 

• A folyadékfázis felett elhelyezkedő töltetek által szorbeált komponensek rétegenkénti 

mennyiségi meghatározása és összefüggéseinek vizsgálata. 

• Azon komponensek kimutatása és mennyiségi meghatározása, melyek a 

folyadékfázisból távoznak és nem kötődnek meg a tölteteken. 

• A folyadékfázis felett elhelyezkedő töltetek rétegenkénti szabad gáz fázisú 

szénhidrogénjeinek mennyiségi meghatározása és összefüggéseinek vizsgálata. 

• A különböző fázisú (folyadék, gáz, szilárd) minták méréseiből származó eredmények 

összehasonlító értékelése. 

Az ismertetett célkitűzések megvalósításának folyamata és a kapott eredmények kerülnek 

a disszertációban a továbbiakban ismertetésre. A vizsgálatok folyamán számos további 

kutatási irány merült fel, melyeket egy külön fejezet foglal össze. A gyakorlati alkalmazási 

lehetőségek fő irányvonalait szintén később ismertetem. 
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5. Kísérleti anyagok és módszerek 

5.1. A disszertáció tárgyául szolgáló laboratóriumi modell ismertetése 

A közel két éves időtartamú speciális oszlopkísérlet tervezése és kivitelezése során cél 

volt a szénhidrogén illó komponenseinek folyamatos távozását lehetővé tenni anélkül, hogy a 

folyadékfázis változását egyéb koncentrációcsökkenési folyamat befolyásolná. Ennek 

érdekében speciális üvegcsöveket terveztünk az 1. táblázatban szereplő paramétereknek 

megfelelően. 

1. táblázat A laboratóriumi modellezésben használt üvegcsövek alapadatai 

Az üvegcsövek magasságai (magasságonként 2db készült) 50 cm, 100 cm, 
150 cm, 200 cm 

A talpak és az alsó csapok távolsága 20 cm 
Az alsó és a felső csapok távolsága 13 cm 
A talpak és a behelyezett acélrosták távolsága 34 cm 
A mintavételi csapok átmérője és hossza 1,5 cm, illetve 4 cm 
Az üvegcsövek átmérője 10 cm 

Az üvegcsövek alulról zártak, az alulra behelyezett szénhidrogén illó komponensei ezért 

csak egy irányban tudtak távozni. Az üvegcsövekbe behelyezett rozsdamentes acélrosta 

funkciója a töltetek fenntartása a folyadék felett. Az acéllemezeken 0,75 cm átmérőjű 

lyukakat mélyítettünk az illó komponensek zavartalan áthaladása érdekében, ugyanakkor ez 

megnehezítette a töltetek aláhullását kizáró behelyezés kivitelezését. A töltéskor az 

acélrostákra felfelé finomodó szemcsenagysággal analitikai tisztaságú kvarckavicsot 

helyeztünk, majd arra a tényleges tölteteket. A pontos kivitelezésnek köszönhetően a modell 

szétszedéséig nem került szilárd anyag sem a kavicsból, sem a homokból a folyadékba. A 

töltetek kiválasztásánál a szénhidrogének által gyakran szennyezett homokos képződmények 

miatt homokra, valamint a szorpciós jelenségek tanulmányozhatósága érdekében agyagra 

esett a választásunk. A páronként egyforma magasságú üvegcsövek egyikébe homogén 

homok, a másikba agyag zárótöltettel rendelkező homogén homok töltetet helyeztünk. 

A töltetek behelyezését és 8 nap biztonsági várakozást követően (annak érdekében, hogy 

a töltetek tömörödésének nagy része lejátszódjon és a tömörödés folyamán esetleg 

beszivárgott homok még eltávolítható legyen) eresztettük be a kísérlet céljára választott, 

csövenként pontosan 1413 cm mennyiségű gazolin típusú szénhidrogént. így az 
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o s z l o p k í s é r l e t s z á m á r a az a l á b b i t a l a j m o d e l l e k á l l t a k r e n d e l k e z é s r e : 50 c m - e s h o m o k , 50 c m -

es h o m o k a g y a g z á r ó r é t e g g e l , 100 c m - e s h o m o k , 100 c m - e s h o m o k a g y a g z á r ó r é t e g g e l , 150 

c m - e s h o m o k , 150 c m - e s h o m o k a g y a g z á r ó r é t e g g e l , 2 0 0 c m - e s h o m o k , v a l a m i n t 2 0 0 c m - e s 

h o m o k a g y a g z á r ó r é t e g g e l . 

A k í s é r l e t f o l y a m á n i g y e k e z t ü n k k i z á r n i m i n d e n o l y a n t é n y e z ő t , m e l y b e f o l y á s o l t a v o l n a 

a v i z s g á l a t a i e r e d m é n y e k e t . A s p e c i á l i s ü v e g c s ö v e k e t e n n e k é r d e k é b e n z á r t t é r b e n h e l y e z t ü k 

e l , a h o l a m o d e l l e z é s á l l a n d ó n y o m á s é s k o n s t a n s s z o b a h ő m é r s é k l e t i v i s z o n y o k k ö z ö t t z a j l o t t . 

5.2. Az alkalmazott kísérleti anyagok bemutatása 

5.2.1. A gazolin típusú szénhidrogén kiindulási összetétele 

A m o d e l l e z é s h e z h a s z n á l t g a z o l i n t í p u s ú s z é n h i d r o g é n k i i n d u l á s i ö s s z e t é t e l e j e l e n t ő s 

m e n n y i s é g b e n t a r t a l m a z o t t e r ő s e n i l l ó v e g y ü l e t e k e t . A m o d e l l e z é s k e z d e t é n m é r t ö s s z e t é t e l t 

m u t a t j a az 1 . á b r á n l á t h a t ó k r o m a t o g r a m . 

1 . á b r a A g a z o l i n t í p u s ú s z é n h i d r o g é n k i i n d u l á s i ö s s z e t é t e l é t m u t a t ó g á z k r o m a t o g r a m (TÓTH 

é s TÖRÖK 2006, TÓTH é s K Á L L A I 2 0 0 6 ) 

A k i i n d u l á s i ö s s z e t é t e l b e n a p e n t á n n á l k i s e b b s z é n a t o m s z á m ú k o m p o n e n s e k a r á n y a 5,66 
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mérhető. A gazolin tartomány nagy arányát adta a szénhidrogénnek, a kezdeti összetétel 65,65 

mol%-át. A gazolin tartomány egyes vegyületeit a 2. ábra gázkromatogramja, a tartományon 

belüli százalékos arányaikat a 3. ábra diagramja mutatja. 

2. ábra A gazolin típusú szénhidrogén kiindulási összetételének gazolin tartományát mutató 
gázkromatogram (TÓTH és KÁLLAI 2006) 

A kromatogramokon és a 3. ábrán is jól látszik, hogy a domináns komponensek a gazolin 

tartomány vegyületei. Legjelentősebb mennyiségben a n-Cg (11,63 mol%), az Í-C7 (7,13 

mol%), n-C6 (6,07%), n-C 7 (5,39 mol%), n-C5 (4,99 mol%), i-C 5 (4,86 mol%), CP (4,78 

mol%), MeCH (4,75 mol%), MeCP (2,57 mol%) voltak mérhetők. A BTX vegyületek 

kezdetben az összmennyiségből 9,00 mol%-kal képviselték az aromás komponenseket. Ebből 

1,63 mol% benzol, 3,11 mol% toluol és 4,25 mol% xilolok, vagyis a BTX-eken belül az egyes 

vegyületek aránya 18% benzol, 35% toluol és 47% xilolok voltak. 

A gazolin tartomány vegyületeinél nagyobb szénatomszámú komponensek mennyisége a 

szénatomszámukkal arányosan csökken (TÓTH és KÁLLAI 2006). Ezek közül 1 mol%-nál 

nagyobb arányban voltak mérhetők az alábbi vegyületek: C9 (8,24 mol%), C10 (7,95 mol%), 

Cn (4,8 mol%), C12 (2,94 mol%), C13 (2,1 mol%) és C H (1,30 mol%). 

31 



3. ábra A gazolin tartomány vegyületeinek százalékos aránya a kiindulási összetételben 

A kiindulási összetételben C 19-ig tudtunk komponenseket azonosítani, a gazolin 

tartomány vegyületeit, valamint az annál kisebb szénatomszámúakat (vagyis az összes C9-nél 

könnyebb szénhidrogén komponenst) nem számítva ez 28,67 mol%-ot jelent. A méréseket a 

modellezés folyamán C39-ig végeztük, számítva a kevésbé illó komponensek relatív 

feldúsulására, aminek következtében idővel a nehezebb szénhidrogének is mérhetővé válnak. 

5.2.2. A homok töltet ismertetése 

A homok töltetek minél nagyobb homogenitásának elérése érdekében kereskedelmi 

forgalomban kapható homokot választottunk. A Eurofíx márkajelzésű homok, melyet 

alkalmaztunk a modellezés folyamán, a Lassenberger-Knauf Kft. egyik homokbányájából 

származott. 

A homok szemcsemérete uralkodóan 100-1000 um közötti. A szemcseeloszlási görbe 

kétmaximumos, a 0,91 %-ot képviselő 28,251-63,246 um közötti első eloszlás kissé negatív 

ferdeségű, míg a homok 99,09%-a (a 100-1000 um közötti tartomány) csúcsos szimmetrikus 

haranggörbe alakú. Ez utóbbi eloszlás módusza 316,979-355,656 um, mediánja pedig 334,112 

um. Az alsó kvartilisa (a 25. kumulatív %-hoz tartozó érték) a 224,404-251,785 um közötti 

osztályközbe, a felső kvartilisa (a 75. kumulatív %-hoz tartozó érték) a 447,744-502,377 um 

közötti osztályközbe esik (TÓTH és K Á L L A I 2006). A szemcsék fajlagos felülete 0,021 m /g-

nak adódott. A homok szemcseeloszlását a 4. ábra mutatja. 
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4. ábra A töltetként használt homok szemcseeloszlása 

A félkvantitatív röntgendiffrakciós vizsgálatok sok kvarcot, kevesebb káliföldpátot, 

albitot, nagyon kevés dolomitot és kalcitot, valamint nyomokban muszkovitot, kloritot, 

kaolinitet és amfibolokat mutattak ki (TÓTH és K Á L L A I 2006). A homok karbonát tartalma 

14,2 %, mangán tartalma 235 mg/kg. 

A polarizációs mikroszkópos vizsgálatok szerint a minta nagy részét a finom homok

közepes homok frakcióba eső kvarcok alkotják. Az átlagosan 0,12-0,45 mm méretű kvarcok 

kissé lekerekítettek és közöttük viszonylag sok hullámos kioltású fordul elő. 

Sok földpátot lehet megfigyelni a csiszolatokban, melyek többnyire hipidiomorf 

káliföldpátok. A mikroklinek gyakran szépen ikresedtek, van közöttük 0,18-0,60 mm 

nagyságot elérő méretű is. Kevés plagioklász szintén található, néhány közülük 

szericitesedett. 

A csillámok közül a biotitok szépen fejlettek, többnyire idiomorfok, vannak közöttük 

0,15-0,30 mm-t is elérő nagyságúak is. Néhány biotit gyengén átalakult, kifakult, kissé 

kloritosodott. A muszkovitok átlagosan 0,21-0,45 mm hosszú, vékony léces megjelenésűek, a 

hasadási vonalak jól láthatók rajtuk. 

Nagyon kevés amfibol is látható a vékonycsiszolatokban, ezek többnyire hipidiomorf, 

idiomorf, átlagosan 0,6 mm hosszú, 0,21 mm széles, táblás megjelenésűek. 

Mikroszkóposán a karbonátok közül kalcitot lehet megfigyelni igen jelentős 

mennyiségben. A kalcitok többnyire 0,4 mm átmérőjűek és lekerekítettek. 

A mintákban ezen kívül opak ásványokat lehet látni, melyek nagysága 0,032 mm-től 

egészen a 0,2 mm-t elérő méretig terjed. Néhány szemcse vöröses árnyalatú, feltehetően 

piritesek és/vagy limonitosak. A kvarcokban és földpátokban kisméretű cirkonok és néhány 

apatit látható zárványként. Az ásványos összetétel, valamint a hullámos kioltású kvarcok 
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alapján a homok nagy valószínűséggel mélységi magmás vagy metamorf lehordási területről 

származik. Az eredeti cementáló anyag karbonátos lehetett, amit a mind vegyi úton, mind 

ásványtanilag kimutatott kőzetalkotó mennyiségű kalcit mutat. 

A homok T-értéke (kationcsere kapacitása) 4 ,7336 mgeé/100 g-nak adódott (TÓTH és 

KNAPP 2007) . 

5.2.2. Az agyag zárótöltet ismertetése 

A hazai oligocén egyik legjelentősebb formációja a Kiscelli Agyag Formáció, melyet 

tulajdonságai és elterjedtsége alapján választottam a modellezés számára. A mintavételezést 

2003 év végén volt alkalmam elvégezni a Wienerberger-téglagyár solymári téglagyárának 

agyagbányáj ában. 

A Kiscelli Agyag Formáció és a felső-oligocén képződmények karbonát tartalom 

eloszlása hasonló. A Kiscelli Agyag Formáció 2/3-a nem éri el a márga (CaCC>3=20 % ) 

értéket (HEGYI et al. 1981). Vizsgálataink alapján az agyagok karbonát tartalma 11 ,0% a sárga 

és 9 ,6% a szürke színű kőzet esetében, mindkét esetében kissé kevesebb az előzetes irodalmi 

adatoknál. A minták mangán tartalma hasonló, 433 mg/kg a sárga, illetve 4 5 9 mg/kg a szürke 

változat esetében. 

A szakirodalmi adatok és a vizsgálati eredményeink alapján a modellezés számára a 

szürkés színű változatot választottuk. Ennek szemcsemérete 0,4-355 um közötti, de érdemes 

megjegyezni, hogy a 100 um feletti szemcseméret ebből csupán 1,85%. A szemcseeloszlási 

görbe egymaximumos, kissé pozitív ferdeségű haranggörbe alakú. Az eloszlás módusza 

6,325-7,096 um, mediánja pedig 8 ,019 um. Az alsó kvartilisa (a 25. kumulatív %-hoz tartozó 

érték) a 3 ,991-4,477 um közötti osztályközbe, a felső kvartilisa (a 75. kumulatív %-hoz 

tartozó érték) a 15,887-17,825 um közötti osztályközbe tartozik (TÓTH és K Á L L A I 2006) . A 

szemcsék fajlagos felülete 1,24 m2/g-nak adódott. A szürke típusú agyag szemcseeloszlását az 

5. ábra mutatja. 

Polarizációs mikroszkópos vizsgálatokat a kőzetből és szétesett kisebb 

törmelékszemcsékből készült csiszolatokon egyaránt végeztem. A csiszolatokban az agyagos 

szemcséken (0 ,002 mm alatti frakció) kívül megfigyelhetők a kőzetlisztes (0 ,0039-0,0625 mm 

közötti méretű) frakcióba eső szemcsék is. A minták szabad szemmel és sztereomikroszkóp 

alatt többnyire rétegzetlennek tűnnek, bár néhány kőzet esetében már látható így is az 

irányítottság, mely a vékonycsiszolatokban jól kivehető. Ezt az irányítottságot a 

kvarctöredékek és a csillámok orientált elrendeződése adja. A kőzetek szövete alapvetően 

3 4 



pelitomorf, helyenként mikroklasztokat tartalmaz, a karbonátokban gazdagabb részek 

mikrites-mikropátitos jellegűek. 
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5. ábra A töltetként használt Kiscelli Agyag Formációból származó szürke színű agyag 
szemcseeloszlása 

A kvarcok nagyon változatos méretűek, megtalálhatók a nagyon finom homoktól a durva 

homok frakcióig terjedő mérettartományokban. A legkisebbek mérete 0,06 mm, míg a 

nagyobb szemcsék méretei elérik a 0,90 mm-es átmérőt is. Többnyire azonban a 0,24 mm 

alatti szemcseméret tartomány figyelhető meg. Többségük nem koptatott, a kisebb 

mérettartományú kvarcok szilánkosak, míg a kissé nagyobbak esetenként gyengén 

koptatottak. Jellemző rájuk esetenként a hullámos kioltás, valamint a zárványok előfordulása 

(például titanit és apatit). 

A földpátok átlagosan maximum 0,18 mm nagyságúak. Főként hipidiomorf, idiomorf 

káliföldpátok figyelhetők meg, de található néhány plagioklász is. A földpátokban helyenként 

hasadási vonalak láthatók. 

Az irányított elhelyezkedést mutató csillámok a mintának megközelítőleg 15%-át adják. 

A muszkovitok egy része 0,15-0,45 mm hosszú, 0,03-0,06 mm széles, léces, helyenként táblás 

alakú. Közülük néhányon kitűnően láthatók a hasadások. A kisebb méretű muszkovitok 

szemcsés halmazokat alkotnak, az egyes szemcsék nagyon kis mérete miatt az optikai jellegek 

nehezen határozhatóak meg. Néhány 0,064-0,21 mm nagyságú, szépen fejlett biotit is 

előfordul. Ezek között láthatók kissé átalakult, kifakult, enyhén kloritos szemcsék is. 

A kalcitok 0,60 mm-t is elérő nagyságúak. Többnyire szabálytalan foltokba tömörülő 

szemcsés kalcitok, valamint mikroméretű, a kisebb kvarcokat cementáló kalcitok fordulnak 

elő. Mind a karbonát tartalom mérések, mind a vékonycsiszolati elemzések alapján 

kőzetalkotó mennyiségben található kalcit, ami a kőzet márgás jellegét igazolja. 



A fentieken kívül kevés opak szemcsét lehetett megfigyelni, melyek piritek vagy 

limonitok. A kvarcokban lévő zárványok, a hullámos kioltás, valamint a csillámok 

metamorf/mélységi magmás eredetre utalnak. Ezt a következtetést vonta le mikroszkópos 

vizsgálatai alapján a hullámos kioltás, a nagyobb szemcsékben jelen lévő csillám, rutil, titanit, 

apatit és cirkon-zárványok jelenléte alapján K A L M Á R et al. ( 2003) is. A szerzők a Kiscelli 

Agyag Formáció dél-budai előfordulásából származó kőzeteinek 0,1 mm alatti 

szemcsefrakciójában járulékos ásványként apatitot, cirkont, disztént, epidotot, gránátot, rutilt 

és titanitot tudtak azonosítani. Feltételezték továbbá, hogy a kisméretű csillámokat, főleg az 

alapanyag nagy részét adó mikronos nagyságrendű lapocskákat, melyek mind gyenge 

kettőstörésűek, a röntgendiffrakciós vizsgálat illitként azonosította (KALMÁR et al. 2003) . 

A mintákról készített félkvantitatív röntgendiffrakciós felvételek szerint sok kvarc, 

muszkovit, sok kalcit, közepes mennyiségű dolomit és chamosit, valamint kevés nontronit és 

nyomokban földpátok alkotják a mintát (TÓTH és K Á L L A I 2006) . A teljes mintáról készített 

röntgendiffrakciós felvételeket termoanalitikai vizsgálatokkal, valamint az agyagásvány 

frakció részletes röntgendiffrakciós elemzésével egészítettük ki . A termoanalitikai vizsgálat 

eredményeit DR. FÖLDVÁRI Mária szóbeli közlése szerint a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat A töltetként használt Kiscelli Agyag Formációból származó szürke színű agyag 
termoanalitikai vizsgálatának eredményei 

Ásvány Mennyiség (%) 
montmorillonit 11-22 
klorit <12 
illit ? 

muszkovit jelen van 
kalcit 1 0 
dolomit 6 
kvarc jelen van 
goethit 2 
amorf jelen van 

A részletes agyagásvány vizsgálatok eredményét a 6. ábrán látható röntgendiffraktogram 

mutatja. Az ábrán pirossal az üveglapra felkent, kékkel az etilén-glikollal kezelt, zölddel a 

hevített minta felvétele látható. A három felvétel együttes értékelése alapján az agyagásvány 

frakciót jól kristályosodott szmektit (a csúcs-völgy arány alapján), klorit (főleg vasas klorit), 

muszkovit (félértékszélesség alapján), illit , kaolinit alkotja, melyhez kvarc, kalcit és dolomit 

járul még hozzá. Az ásványok bázisreflexiói intenzitása alapján számolva, DR. KOVÁCS-

PÁLFY Péter szóbeli közlése szerint az agyagásványok 27%-a szmektit, 36%-a muszkovit, 

3%-a illit/klorit és 33%-a kaolinit/klorit (melyből 15% kaolinit és 1 8 % klorit). 
36 



6. ábra A töltetként használt Kiscelli Agyag formációból származó szürke színű agyag agyag
frakciójáról készült röntgendiffrakciós vizsgálat eredményei 

A szürke színű agyag T-értéke (kationcsere kapacitása) 33,1550 mgeé/100 g-nak adódott 

(TÓTH és KNAPP 2007). 

SZUROMINÉ DR. KORECZ Andrea szíves meghatározása szerint a mintákból leírt rendkívül 

faj gazdag és jómegtartású foraminifera együttesben a bentosz formák dominálnak. 

Viszonylag nagyobb számban szerepelnek az agglutinált nagytermetű genusok (Cyclammina, 

Spiroplectammina, Bathysiphon) és a Heterolepa, Uvigerina, Almaena genus képviselői. A 

Miliolidae-k, Ammónia és Rotalia félék gyakorlatilag hiányoznak az együttesből. Az apró 

termetű plankton fajok száma elenyésző (<1 % ) , a foraminiferák mellett néhány 

echinodermata és szivacstű töredék található. 

A vizsgálatok alapján a minták kora oligocén, alsó-egri, Kiscelli Agyag felső szakasza. A 

fácies vizsgálat alapján normál sótartalmú, mélyszublitorális (120-200 m) vízmélységű, jól 

szellőzött aljzatú üledékgyűjtő feltételezhető. 
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5.3. Mintavételezés 

Az oszlopkísérlet folyamán biztosítani kívántuk a rendszeres, minél kisebb 

anyagveszteség melletti mintavételezést a folyadékfázisból, szükség esetén gőztér, légtér és 

töltet minták vételét. Ezeket az 1 . táblázatban már ismertetett méretezésű csapokon keresztül, 

továbbá a töltetek zárórétegeiből, a felettük elhelyezkedő légtérből és a szétszedés alkalmával 

a teljes szelvény mentén, rétegenként (az agyag esetében 5 cm-ként, a homok esetében 1 0 cin

ként) vettük. A felépített modellkísérletről és a lehetséges mintavételi helyekről készült 

képeket az 1 . melléklet tartalmazza. 

A mintavételezés a folyadékok esetében az alsó csapon, a gőzterek esetében a felső 

csapon keresztül történt. Mindkét csapot szeptummal zártuk le, melyeken keresztül fecskendő 

segítségével vettük a mintákat. A tölteteket analitikai kanállal, a légtereket szivattyúval 

mintáztuk. 

Illékony szerves vegyületek légkörből történő mintavételére számos analitikai módszer 

ismeretes. A módszereket alapvetően két csoportba oszthatjuk: térfogati mintavétel és 

dúsításos mintavétel. Azt, hogy milyen mintavételi módszert alkalmazunk egy adott feladat 

esetén, a vizsgálat célja, az alkotó légköri koncentrációja határozza meg. A dúsításos 

mintavétel három típusát különböztetjük meg: a kifagyasztásos mintavételt, az abszorpciós 

mintavételt és az adszorpciós mintavételt (aktív és diffúziós mintavétel). Az adszorpciós 

dúsításos mintavétel során vagy levegőt vezetünk át megfelelő adszorbenssel töltött csövön 

(aktív mintavétel), vagy diffúziós mintavételt alkalmazunk (TOLNAI 2000) . Az aktív 

mintavételhez pumpa szükséges, mely a mintavevő készüléken keresztüláramoltatja a levegőt. 

KNAPP (2006) mérései során a szivattyús mintavételt részesítette előnyben, mert gyorsabb és 

hatékonyabb dúsítást tesz lehetővé. 

A termodeszorpcióhoz használt adszorbenseket három kategóriába lehet sorolni. Az első a 

szervetlen szén alapú anyagok, például a grafitizált szenek, a szén alapú molekulasziták és az 

aktív szenek. A második a szilícium és alumínium alapú szervetlen anyagok, a harmadik a 

polimer adszorbensek (BALTUSSEN 2000) . 

TOLNAI (2000) PhD kutatási munkájában a kísérletek során a mintavételhez Tenax TA, 

Tenax GR és Carbopack B adszorbenssel töltött mintavevő csöveket, az elemzésekhez Perkin 

Elmer ATD 4 0 0 típusú automatikus termikus deszorbert használt. Eredményei alapján a 

Carbopack B adszorbensen gyűjtött n-hexán, n-heptán, n-oktán, n-nonán, benzol, toluol, m-

xilol és sztirol tömegek nagyobbak, mint a Tenax TA adszorbensen gyűjtött tömegek. A 

disszertációjában bemutatott kromatogramokból látható, hogy a vizsgált illékony alkotókra a 

Carbopack B adszorbens nagyobb hatékonysággal alkalmazható, mint a Tenax TA 
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adszorbens. Alkalmazhatósága azonban a nagyobb molekulatömegű, kevésbé illékony 

alkotókra kérdéses. 

Bár a C5-C15 szénatomszámú illékony szerves vegyületek szobahőmérsékleten történő 

mintavételére a leggyakrabban használt adszorbensek a Tenax különféle változatai (TOLNAI 

2000), BALTUSSEN (2000) szerint is a nagyon illékony vegyületek esetében a Carbotrap 

adszorbensek minősültek a legjobbaknak. KNAPP (2006) pentán, hexán, benzol, heptán, toluol, 

oktán, o-xilol, p-xilol, nonán, dekán, undekán és dodekán komponensek esetében végzett 

visszanyerési vizsgálatokat, Carbotrap 300-as adszorbensen. Munkájának célja volt 

meghatározni a szorbenscsövekre vett minták visszanyerésének hatékonyságát, tehát azt, hogy 

az első deszorpciót követően a minta hány százalékát sikerült a csövekről eltávolítani. A 

visszanyerés értékek 97-100% között alakultak. Termikus deszorpciónál a 80% feletti 

visszanyerés tekinthető elfogadhatónak, ezért az eredmények minden esetben megfeleltek az 

elvárásoknak. 

Az előzetes irodalmi adatok, valamint SZABÓKINÉ KNAPP Erika azidőben folyamatban 

lévő munkájának előzetes eredményei alapján a légtér minták vételezésére a szivattyús 

mintavevőt választottuk, a méréshez szorbensként pedig Carbotrap B típusút. A légtérminták 

vételéhez és elemzéséhez alkalmazott Gerstel típusú, szorbensekkel töltött csövek 178 mm 

hosszúak, 6 mm külső átmérőjűek és 4 mm belső átmérőjűek voltak. A csöveket használat 

előtt mindig kondicionáltuk, melynek célja a szorbencsöveken maradt anyagok 

mintavételezés előtti eltávolítása volt (a csöveken tárolás közben képesek bizonyos 

vegyületek megkötődni). 

A mintavételezéseknél a vizsgálati módszerek határozták meg a vett mennyiségeket, amik 

a modellezés teljes időtartama alatt azonosak voltak. A légtérből 500 ml, a gőztérből 100 ul, a 

folyadék fázisból 0,3 ul, a töltetekből 0,4 g mennyiségeket vettünk elemzésre. Az almintákat 

lehetőség szerint a mintavételt követően azonnal elemeztük (a légtér és a gőztér mintákat 

minden esetben), a mérésre váró mintákat, valamint a későbbi ellenőrzések végett félretett 

referencia mintákat üveg mintatartókban, a vizsgált vegyületek tárolhatóságának megfelelő 

hűtött körülmények között tároltuk. 

A kísérlet mindösszesen 640 napon keresztül tartott. Ezen időtartam alatt folyamatosan 

feljegyeztem a folyadék szintjét, folyadékmintákat az első időszakban heti, majd havi több 

alkalommal, végül az eredmények alakulása alapján havonta, félévente gőztér, légtér és töltet 

mintákat vettem, végül a szétszedéskor rétegenként is mintáztam a légtért és a tölteteket (a 

folyadék és a gőztér minták mellett). 
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5.4. Az alkalmazott anyagvizsgálati módszerek és a mérési körülmények 

Az anyagvizsgálati módszerek legnagyobb részét gázkromatográfiás elemzések 

jelentették. A folyadék és gőztér minták elemzése lángionizációs detektálása 

gázkromatográffal történt, a légtér és töltet minták vizsgálata termodeszorpciós 

gázkromatográf-tömegspektrométerrel. A töltet minták esetében továbbá 

röntgenpordiffrakciós és termikus vizsgálatok, pirolízis elemzések, karbonát és mangán 

tartalom meghatározások, adszorpciós kapacitás mérések, szemcseloszlás elemzések, TPH 

mérések és kőzetmikroszkópiai vizsgálatok történtek. 

5.4.1. GC-FID mérések 

A minták egy részét FISONS MEGA2 HRGC típusú gázkromatográffal mértük, a mérési 

körülmények az alábbiak voltak. 

Injektor: T=310 °C, P=200 kPa, const. press., splitless, injektált térfogat=0,5 ul 

Kolonna: HP-1 típusú 100% dimetil-polisziloxán, 50 m * 0,32 mm * 1,05 um 

Hőmérsékletprogram: 60 °C-on 3 percig izoterm, 60 °C-ról 20 °C/perc felfűtési 

sebességgel 310° C-ra, 310 °C-on 30 percig izoterm 

Detektor: FID,T=310°C. 

A további mintákat AGILENT 6890N típusú gázkromatográffal mértük, az alábbi mérési 

körülmények mellett: 

Injektor: T=250 °C, p=73,5 kPa, const. press., splitless, injektált térfogat=0,l ul 

Kolonna: HP-1 típusú, 100% dimetil-polisziloxán, 60m * 0,32 mm * lum 

Hőmérsékletprogram: 60 °C-on 3 percig izoterm, 60 °C-ról 20 °C/perc felfűtési 

sebességgel 310 °C-ra, 310 °C-on 30 percig izoterm 

Detektor: FID, T=300 °C 

Az eredményeket három párhuzamos mérés átlagából számoltuk. (Kivéve azokat az 

eseteket, amikor a pontos, megbízható eredmény elérése érdekében további párhuzamos 

elemzéseket végeztünk.) A mérések a MOL Nyrt. KTD IMA Upstream Laboratóriumainak 

békásmegyeri telephelyén készültek. 

5.4.2. A szorbeált gázok mérésére kidolgozott analitikai módszer bemutatása 

A szorbeált gázok mérésének tervezésekor törekedtünk arra, hogy egy olyan elemzési 

módszert válasszunk, melynél kikerülhető a szerves oldószerrel történő extrahálás lépése. Az 
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extrahálható szénhidrogén tartalom meghatározására alkalmazott gázkromatográfiás 

módszerek alapvetően a 160-520 °C forráspont tartományba eső extrahálható szénhidrogén 

tartalom vizsgálatára használatosak, ami gyakorlatilag a C9-C40 közötti komponensek mérését 

jelenti. A meghatározásokat számos zavaró hatás befolyásolhatja. Egyes laboratóriumokban 

problémát jelenthet az eltérő koncentrációjú extraktumok egymás utáni mérése, a vegyszerek 

nem megfelelő minősége (ezek a tényezők az általunk végzett mérések helyszínein nem 

állnak fenn), valamint a mintában található különböző nem szénhidrogén típusú szennyező 

anyagok, melyek extrahálhatók a szerves oldószerekkel. A mintáink esetében C9-nél kisebb 

szénatomszámú vegyületek meghatározására is szükség volt, beleértve a n-hexánt, ami az 

extrahálható szénhidrogén tartalom meghatározásánál az apoláris oldószert jelenti. Az 

illékonyabb alifás (36-220 °C forráspont tartományú), valamint az illékony aromás 

szénhidrogének mennyiségét külön szabványok szerint lehetséges mérni. A minták összes 

szénhidrogén tartalmát tehát háromféle mérés eredményeinek együttesével tudtuk volna 

meghatározni, ami számos, ez eredmény megbízhatóságát csökkentő tényezőt foglalt volna 

magába. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy az ilyen módon meghatározott eredmények is 

csak a pentánnál nagyobb szénatomszámú vegyületeket tartalmazták volna. (Bár nem a TPH 

meghatározások mellett döntöttünk, néhány mintáról az összehasonlítás érdekében 

készítettünk MSZ szabványok szerinti TPH-GC vizsgálatot is.) 

Az ATD-GC-MS alkalmazása lehetőséget biztosít a minták szerves oldószeres 

extrahálásának kikerülésére és egyúttal a C9-nél kisebb szénatomszám tartományba eső 

komponensek meghatározására. A minták agyagásvány tartalma ugyanakkor jelentős 

problémákat okozhat az ATD-GC-MS-sel történő méréseknél, ezért a töltet minták 

szénhidrogén tartalmának vizsgálatára külön feladatot jelentett a használható módszer 

kidolgozása. 

A termikus deszorpció egy olyan technika, melynek során egy adszorbenssel töltött 

csövön megkötött komponenseket hevítéssel távolítjuk el, és juttatjuk a vivőgázáramba. Az 

adszorpciós-deszorpciós lépés koncentrálja az anyagokat, csökkentve a csúcsszélesedést a 

kolonnára injektálás követelményeinek megfelelően (KNAPP 2006) . 

A termikus deszorpció előnye, hogy manuális mintaelőkészítésre tulajdonképpen nincs 

szükség. Az adszorbensen megkötött alkotók a mintavételt követően az automatikusan 

deszorbeáltathatók és gázkromatográffal elemezhetők. A módszer előnyei közé sorolható, 

hogy az adszorbensen lévő alkotókat közel teljes mértékben visszanyerhetjük. Nagyobb 

érzékenységet és jobb kimutatási képességet érhetünk el, mint az oldószeres extrakcióval, 

mivel oldószer nem szennyezi a mintát és a teljes mennyiség elemzésre kerül (TOLNAI 2000) . 

A módszer lerövidíti az extrakciós időt, mely akár 12-24 órát is igényelhet. A kromatogramon 
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nem jelenik meg az oldószercsúcs, amely zavarhatja az egyes anyagok detektálását. Csökkenti 

az oldószerigényt, mely költségcsökkenést jelent a laborok számára (KNAPP 2006). Ezen 

előnyök miatt választottuk elsősorban a termodeszorpciós eljárást. 

A használt termikus deszorber részei a GERSTEL TDS A2 automata mintaadagoló, a 

TDS 3 fűtőegység és a CIS-4 (programozható hőmérsékletű injektor). A TDS A2 a minták 

automatikus elemzését teszi lehetővé. A TDS 3 egy többfunkciós rendszer, amely a szorbens 

csövön megkötött illékony és a közepesen illékony komponensek deszorpciójára alkalmas. A 

CIS-4 egység hidegcsapdaként működik, újrafókuszálja a csövekről deszorbeálódott 

komponenseket, megakadályozva ezzel a csúcsszélesedést. A TDS A2 és a TDS 3 

összekötésével egy teljesen automatikus termodeszorpciós rendszert kapunk, amely 20 minta 

folyamatos elemzését teszi lehetővé (KNAPP 2006). 

A légtérminták mérésénél különösebb probléma nem merült fel, mivel arra már 

kidolgozott eljárások voltak ismertek. A töltet minták esetében ugyanakkor többféle probléma 

is jelentkezett a mérések során. 

Első kidolgozandó feladat a minták mérésre való előkészítése volt. Ehhez a légtérminták 

esetében (a mintavételezés alfejezetben) már ismertetett szorbenscsövek „üres" változatát 

alkalmaztuk. A szorbenscsövek elméletileg szorbenssel vannak megtöltve, melyeken 

adszorbeálódnak a mérendő komponensek. A töltetek méréséhez a szorbens helyébe 

helyeztük a mérendő anyagokat úgy, hogy a szorbenscső két végét (a mintavételi 

bemenenettől 10 mm-re és 40 mm-re) üveggyapottal zártuk le. A mintákat mindig úgy tettük a 

csőbe, hogy azok a deszorber melegített övezetén belül helyezkedjenek el. A 

mintabehelyezések előtt a szorbenssel ellátottakhoz hasonlóan az „üres" csöveket is 

kondicionáltuk, melyhez egy Gerstel Tűbe Conditioner készülék állt rendelkezésünkre. 

Általánosan előforduló probléma az ATD eljárásnál a minta nedvességtartalma. Ha 

jelentősebb mennyiségű vizet tartalmaz a minta, az feldúsulhat az adszorbensen, ami 

problémákhoz vezet a deszorpció folyamán és a GC kolonnában (BALTHUSSEN 2000). Mint az 

a vizsgálati módszerek bemutatásánál olvasható volt, a mintákat 310 °C-ig fűtjük, e 

hőmérséklet elérése előtt már bekövetkezhet az agyagásványok adszorpciós vízvesztesége. A 

mérendő anyag duzzadása szétrepesztheti a szorbenscsövet a mérés folyamán. Ezért volt 

fontos ismernünk az ásványos összetételt, valamint az agyag termikus és duzzadási 

tulajdonságait. 

Minden agyagnak legalább kettő, gyakran három vagy négyféle típusú vize 

különböztethető meg a kristályaiban. A kezdeti vízveszteség termikus hatásra 110-200 °C 

között következik be a szepiolit-paligorszkit és a szmektit csoport esetében. A felületi víz 110 

°C alatt, a rétegközi vagy zeolitos víz (szepiolit-paligorszkit) 300 °C alatt hagyja el a 
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szerkezetet. A szerkezeti, OH-típusú víz 400-800 °C között távozik. A dioktaéderes, vasban 

gazdag ásványok a kristályvizüket alacsony hőmérsékleten vesztik el, az alumíniumos 

szmektitek, kaolinitek és alumíniumos csillámszerű ásványok magasabb hőmérsékleten, a 

trioktaéderes szmektitek és vermikulitok még magasabb hőmérsékleten adják le szerkezeti 

vizüket (VELDE 1992). 

A montmorillonit melegítése során a külső felületen tapadó kolloidrendszerként 

felfogható szabad folyékony víz alacsonyabb hőmérsékleten távozik, mint a rétegközi térben 

lévő, illetve a külső felülettel közvetlenül érintkező (FÖLDVÁRI és KOVÁCS-PÁLFFY 2005). 

Az ásványos összetétel alapján várható volt a méréseket befolyásoló duzzadóképesség. A 

szmektitek expandáló képessége NEMECZ (1973) szerint függ a töltéssűrűségtől (illetve a 

helyettesítés mértékétől), a kation minőségétől, az adszorbeált folyadék sajátságaitól és az 

ásvány szemcseméretétől. 

A szmektitek duzzadása kis rétegtöltésüknek is köszönhető, mivel itt a rétegek 

összetartásához nincsen a kicserélhető kationnak elégséges vonzóereje (az illittel ellentétben). 

Mivel a szmektitek duzzadásával kicserélődhet a rétegközi kation is, ezért kationcserélő 

képességük a nem-duzzadó agyagásványokéhoz viszonyítva nagyobb. 

A duzzadóképesség miatt figyelembe vettük az alábbi agyagkavicsgyártási tapasztalatot 

is. Ha a CaCC>3-tartalom 5-7%, az agyagok nem hajlamosak duzzadásra, még akkor sem, ha 

egyébként nagy agyagásványtartalmúak, következtetésképpen nagy képlékenységűek, finom 

szemcsések és Fe3 +-oxid dúsak. Ezt különböző hőmérsékleten hőkezelt próbák vizsgálataival 

laboratóriumi körülmények között is igazolták (TÓTH et al. 1985). Az általunk vizsgált agyag 

karbonát tartalma ezt az értéket meghaladta. 

A röntgendiffrakciós, termoanalitikai és karbonát tartalom vizsgálatok eredményei 

alapján dolgoztuk ki a mérési eljárást. Az összetételhez 10% inert anyagot keverve sikerült 

elkerülni a mérési problémákat (pl. a szorbenscsövek szétrepedését, a nyomás be nem állását, 

stb), a modellezés előrehaladtával sikerült áttérnünk a kapilláris cső behelyezésével történő 

mérésre. Ennek egyik oka a minták növekvő szénhidrogén tartalma lehetett, ami közvetve 

megkönnyítette a mérés kivitelezését. Az eltérő töltetek mérési eredményeinek 

összehasonlíthatósága érdekében a homokhoz szintén hozzáadtuk ezt az ismert 10%-nyi 

komponenst. 

5.4.3. ATD-GC-MS mérések 

A gázkromatográfiás mérésekhez használt készülék: GERSTEL TDS A (TDS A2 

mintaadagoló+ TDS 3 fűtőegység) automata termodeszorpciós egységgel, GERSTEL CIS 4 
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programozható hőmérsékletű injektorral ellátott Agilent 6890N gázkromatográf, Agilent 5973 

inert tömegspektrométer detektorral. Az elemzések mérési körülményei a következők voltak. 

GERSTEL TDS A paraméterek 

Hőmérsékletprogram: 60 °C-ról 60 °C/perc felfűtési sebességgel 310 °C-ra, 310°C-on 10 

percig izoterm 

Transzfer kapilláris hőmérséklete: 300 °C 

Agilent 6890N gázkromatográf 

Injektor: GERSTEL CIS 4 (split/splitless), cseppfolyós szén-dioxidos hűtési lehetőséggel, 

hőmérsékletprogram: -20 °C-ról 12 °C/perc felfűtési sebességgel 300 °C-ra, 300 °C-on 

10 percig izoterm 

Splitarány: 1:20 

Kolonna : HP-PONA (100% dimetil-polisziloxán állófázisú), 50m * 0,20mm * 0,5um, 

illetve HP-1MS típusú, 30m * 0,32mm * lum 

Vivőgáz: He, lineáris áramlási sebesség 

Hőmérsékletprogram: 40 °C-on 4 percig izoterm, 10 °C/perc felfűtési sebességgel 170 °C-

ra, 170 °C-on 1 percig izoterm, 20 °C/perc felfűtési sebességgel 300 °C-ra, 300 °C-on 

15 percig izoterm 

Detektor: Agilent 5973 inert MSD, El ionforrás, TEI=230 °C, kvadrupól analizátor, 

TQuad=150 °C scan: 33-550 amu 

Az eredményeket három párhuzamos mérés átlagából számoltuk. (Kivéve azokat az 

eseteket, amikor a pontos, megbízható eredmény elérése érdekében további párhuzamos 

elemzéseket végeztünk.) A mérések a MOL Nyrt. KTD IMA Upstream Laboratóriumainak 

békásmegyeri telephelyén készültek. 

5.4.4. XRD és DTA mérések 

A röntgendiffrakciós elemzések teljes mintákon, valamint leválasztott agyagásvány 

frakción történtek, ez utóbbi esetében etilén-glikollal kezelt és hevített minta felvételek is 

készültek, a MOL Nyrt. KTD IMA Upstream Laboratóriumainak békásmegyeri telephelyén. 

Méréseket végeztem a kiindulási és a szennyezett mintákon, valamint a szennyezett mintákon 

extrahálást követően. 

A Philips 1820-as típusú diffraktométer mérési körülményei az alábbiak voltak. 

Mérési tartomány: kezdő szög 2°20, záró szög 70°2@, 

illetve kezdő szög 2°2@, záró szög 30°2@, 

Cu anód. 
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A felvételek értékelései PW Identify és XDB szoftverek segítségével készültek, standard 

használata nélkül. A kiértékelésekhez alkalmazott XDB szoftver beépített mennyiségi 

meghatározási funkciója a referencia intenzitás módszeren alapul, a számításhoz az adott 

fázisok mindegyik jelen lévő reflexiójának intenzitását figyelembe veszi. A számszerűsítés a 

csúcs alatti területek figyelembe vételével általában véve jobb, ugyanakkor átlapoló csúcsok 

esetén kevésbé megbízható a fázisok reflexióinak intenzitásain alapuló számításokhoz képest. 

Ezért a mennyiségi meghatározásoknál ez utóbbit alkalmaztuk. 

A kiindulási (szennyezetlen) minta leválasztott agyagásvány frakcióján, egy minta 

esetében etilén-glikolos kezelést és hevítést követően további röntgendiffrakciós elemzés 

készült a Magyar Állami Földtani Intézet (a továbbiakban MAFI) Laboratóriumi Osztályán, 

Philips 1730-as típusú diffraktométerrel. A minta felvételének (ld. 37. oldal) kiértékelése 

szoftveres és manuális módszerrel történt. 

A termoanalitikai elemzés MOM-3434 típusú derivatográf-C készülékkel készült a 

Magyar Állami Földtani Intézet Laboratóriumi Osztályán. 

5.4.5. Rock-Eval mérések 

A mérések a MOL Nyrt. KTD IMA Upstream Laboratóriumainak szolnoki telephelyén 

készültek Rock-Eval 6 típusú készülékkel. 

5.4.6. Egyéb vizsgálatok 

A karbonát tartalom meghatározások Geoservices típusú autokalciméterrel történtek, a 

kiindulási (szennyezetlen) mintákon. 

A kation adszorpciós kapacitást módosított Mehlich eljárással az MSZ-08-0215-78 

szabvány szerint határoztam meg. Az adszorpciós kapacitás mérése a kiindulási és a 

szennyezett mintákon is megtörtént. 

A szemcseloszlás elemzések Mastersize 2000 készülékkel készültek, a kiindulási 

(szennyezetlen) mintákon. 

A minták mangán tartalmának vizsgálata a talajokra vonatkozó MSZ-21470-50 szabvány 

szerinti királyvizes, mikrohullámú feltárással végzett előkészítést követően, az MSZ-1484-3: 

2006 szabvány alapján, F-AAS technikával történt. 

Az agyagminták TPH-GC vizsgálata az MSZ-214070-105:2004, az MSZ-21470-92:1998, 

valamint az MSZ-21470-94:2001 szabványok szerint készült. 
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A folyadék fázisú minták sűrűségét areométeres módszerrel az MSZ EN ISO 3675:2000, 

a desztillációs jellemzőit automata desztilláló berendezéssel az MSZ EN ISO 3405:2000, az 

összes kéntartalmát az MSZ-12697-2002 szabványok alapján határoztuk meg. 

Továbbá sztereomikroszkópos és polarizációs mikroszkópos vizsgálatokat végeztem. 
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6. Eredmények 

6.1. A folyadék fázisból eltávozott összes szénhidrogén mennyiségének alakulása 

A gazolin típusú szénhidrogének nem keverékként kerülnek ki a környezetbe, hanem az 

egyes vegyületeik inkább szelektíven jutnak illékonyságuk által az atmoszférába, talajokba 

és/vagy vizekbe, az egyedi fizikai/kémiai tulajdonságaiknak megfelelően. Ugyanakkor 

KERESZTÉNYI ( 2 0 0 1 ) finomítói szennyvizek ökotoxikológiai jellemzésének összefüggés-

elemzése által bizonyítottnak látja azt a feltételezést, miszerint a szennyező komponensek 

jelenlétükkel együttesen határozzák meg az ökotoxicitást, a toxikus hatásért önmagában 

csupán egyetlen komponens nem tehető felelőssé. A szennyező anyagok egyedi 

határértéküknél alacsonyabb szintű jelenlétük ellenére, együttesen is okozhatnak 

ökotoxicitást, a komponensek egymás toxikus hatását felerősíthetik, ellensúlyozhatják. 

Ezért is tartom fontosnak a gazolin típusú szennyeződések többkomponensű rendszerként 

való modellezését, illetve az egyedi vegyületek szakirodalomból többé-kevésbé ismert 

viselkedésének összehasonlítását többkomponensű kísérletből származó eredményekkel. 

Az eredmények értékelésekor mindig törekedtem kellő figyelmet fordítani arra, hogy 

többkomponensű rendszerként kezeljem az adatokat, ugyanakkor a lehető legtöbb 

információhoz sikerüljön hozzájutni az egyes vegyületekre vonatkozóan. A disszertáció 

készítése folyamán nagy mennyiségű elemzés került feldolgozásra, melyeknek eredményei 

önálló adatbázisokat alkotnak. Az egyik legnagyobb adatmennyiség a folyadék fázisú 

komponensek eredményeinek összessége, mely a kezdeti gyakoribb mintavételeket követően 

havonként gyarapodott. A 8 cső esetében, 39 vegyületre vonatkozóan, három párhuzamos 

méréssel számolva ez havonta 936 új adatot jelentett. A modellezés terjes időtartama alatt 3 1 

időpontban történt mintavételezés, aminek köszönhetően a gazolin típusú szénhidrogén 

illékonyságának értékelésére mindösszesen 2 9 0 1 6 (azaz huszonkilencezer-tizenhat) GC-FID 

elemzési adatot tudtam feldolgozni. A további adatbázisok bemutatása az adott fejezetekben 

található meg. 

A modellezés kezdetén mind a nyolc speciális üvegcsőbe egyenként 1413 cm 

mennyiségű folyadék fázisú, gazolin típusú szénhidrogént helyeztünk. Az eltérő magasságú és 

töltetű csövek alatt változó mértékben volt tapasztalható a teljes mennyiség csökkenése és az 

egyes vegyületek esetében bekövetkező illékonyság is. Általánosan megfigyelhető jelenség 

volt, hogy inkább a folyadék fázisok felett elhelyezkedő töltetek mennyisége (vagyis az adott 

réteg „vastagsága") volt hatással az illékonyságra és csak kisebb mértékben a töltetek anyagi 

jellemzői. 
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A folyadék fázisú gazolin teljes mennyisége alakulásának megfigyelése érdekében 

minden héten azonos időpontban folyadékszint méréseket végeztem, melyeknek eredményeit 

rögzítettem. A folyadékszint változásából térfogatszámítással határoztam meg az elillant, 

valamint a maradék szénhidrogén mennyiségeket. Az adott csövekből eltávozott 

mennyiségeket havi nézetben a 7. ábrán mutatom be. 

A 7. ábrán látható jelöléseket fogom a későbbiekben is következetesen alkalmazni, azaz a 

továbbiakban: 

A l = 50 cm-es agyagos zárótöltetű cső H l = 50 cm-es homogén homok töltetű cső 

A2 = 100 cm-es agyagos zárótöltetű cső H2 = 100 cm-es homogén homok töltetű cső 

A3 = 150 cm-es agyagos zárótöltetű cső H3 = 150 cm-es homogén homok töltetű cső 

A4 = 200 cm-es agyagos zárótöltetű cső H4 = 200 cm-es homogén homok töltetű cső. 

További egyszerűsítésként az agyagos zárótöltettel rendelkező csöveket agyagos, a 

homogén homok töltetűeket homokos csövekként fogom említeni. 

7. ábra A folyadék fázisú gazolin összmennyiségének alakulása a modellezés folyamán. 
„A" jelöli az agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. A 

betűk mögötti számok a csövek hosszúságát mutatják, 1 = 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 150 cm és 
4 = 200 cm. 

A 7. ábrán együttesen lehet megfigyelni az agyagos és a homokos modellek havi 

gyakoriságra ritkított adatait. Látható, hogy az 50 cm-es homokos cső esetében volt a 

legnagyobb veszteség, amit egyre csökkenő tendenciával az 50 cm-es agyagos, a 100 cm-es 

agyagos és homokos, a 150 cm-es és 200 cm-es homokos, majd végül a 150 cm-es és 200 cm-

es agyagos modellek követnek. A modellezés végére az eredeti szénhidrogén több mint fele 

eltávozott az egyedi alkotók illékonyságának köszönhetően. 
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A legnagyobb veszteséget mutató 50 cm-es csövek esetében 494,55 cm és 541,65 cm 

maradt a folyadék fázisban, vagyis 918,45 cm távozott el a homokos, illetve 871,35 cm az 

agyagos töltet alól. A 100 cm-es hosszúságúak esetében 824,25 cm volt a veszteség a 

homokos, illetve 855,65 cm az agyagos csőből. A 150 cm hosszúságú modellekből 

ugyanezen értékek 792,85 cm és 675,10 cm voltak. A legnagyobb vastagságú töltettel 

rendelkező, 200 cm-es homokos csőből 745,75 cm illant el, míg agyagos párjából 706,50 

cm 3. 

Az illékonyság az első egy év folyamán volt igen hatékony, különösen az első 

negyedévben figyelhettük meg a folyadék fázis erőteljes veszteségét. A teljes veszteség több 

mint fele az első hat hónap folyamán bekövetkezett, és még a legkisebb illékonyságot mutató 

200 cm-es agyagos cső esetében is 90 nap elteltével már az eredeti mennyiség 19,44%-a 

hiányzott. A homokos és agyagos csövek egységnyi időre jutó vesztesége között 

megfigyelhető különbség a modellezés előrehaladtával erősen csökkent. A negyedik hét 

végén például az agyagos csövek illékonysági vesztesége 94,20-117,75 cm között változott, 

míg ugyanez a homokos csövek esetében 141,30-164,85 cm 3 értékeket mutatott. Nyolc hét 

elteltével az agyagosak hiánya 204,10-235,50 cm3-re, a homokos csöveké 235,50-274,75 cm 3-

re emelkedett. A harmadik hónap végére az eltérő töltetek miatti különbségek jelentősen 

mérséklődtek, az agyagosoknál 274,75-314,00 cm , a homokosoknál 298,30-384,65 cm 

között alakultak az értékek. Fél év elteltével egyre feltűnőbbé vált, hogy míg az eltérő töltetek 

által okozott különbségek csökkentek, a csövek hosszúsága (vagyis a különböző töltetek 

vastagsága) egyre meghatározóbb tényezővé vált az illékonyságban. 

8. ábra A folyadék fázisú gazolin illékonysági vesztesége a modellezés első éve folyamán, a 
homogén homok töltettel rendelkező csövek példáján. A betűk mögötti számok a csövek 

hosszúságát mutatják, 1 - 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 150 cm és 4 = 200 cm. 
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Mivel jelentős szerep tulajdonítható az első egy év folyamatainak, az első 1 2 hónap 

illékonysági veszteségeit külön is bemutatom a homokos modellek példáján (8 . ábra). 

Látható, hogy az első negyedév folyamán már a szénhidrogén jelentős mennyisége eltávozott. 

A modellezés első félévének végén átlagosan 54 ,29% (agyagos) és 55 ,26% (homokos) volt a 

veszteség. Az agyagos csövek alatt az eltávozott mennyiség 392 ,50-463 ,15 cm 3, míg párjaik 

esetében 416,05-525,95 cm között változott. Ekkorra már az illékonysági veszteséget 

elsősorban a töltetek vastagsága irányította, megfigyelhető a töltetek hosszúságának 

megfelelő trendek elválása. Jól látszik, hogy a legkisebb hosszúságú modellek alatt 

mutatkozott a legnagyobb és a leghosszabbak alatt a legkisebb hiány. Az első 9 hónapot 

követően az illékonyság mérséklődött, ekkor a teljes veszteség 478,85-588,75 cm (agyagos), 

illetve 518,10-635,85 cm 3 (homokos) között alakult. Egy év elteltével ezen értékek 549,50-

6 7 5 , 1 0 cm 3 (agyagos) és 588,75-722,20 cm 3 (homokos) voltak. Másfél év után 628,00-816,40 

cm (agyagos), illetve 690,80-863,50 cm (homokos), további negyed év múlva pedig az 

agyagos csövek esetében 643 ,70-832 ,10 cm , párjaiknál 706,50-879,20 cm volt a kiindulási 

mennyiség hiánya. A modellezés végére további 31-47 cm-rel emelkedtek (a korábban 

ismertetett értékekre) az illékonysági veszteségek. 

Az is megfigyelhető a folyadékszint értékelések alapján, hogy az erősebben illékony 

vegyületek mennyiségének csökkenése jelentős hatással volt a teljes veszteségre. A kezdeti 

veszteségek a rövidebb töltetek alatt jelentősebbek voltak, ugyanakkor az idő előrehaladtával 

az egységnyi időre jutó veszteség az eltérő hosszúságú csövek alatt egyre kisebb különbséget 

mutat. Ezt a homokos csövek alatti illékonyság százalékos értékeinek egységnyi negyedéves 

változásai is jól mutatják, melyek például az 50 és 2 0 0 cm-es csövek esetében a 

következőképpen alakultak. Az 50 cm-es cső alatt az egységnyi változások 2 7 , 2 2 % = > 

10,00% = > 7 ,78% = > 6,11%) = > 6,67%) = > 4 ,45% = > 2 ,78% sorrendet mutatták. Ugyanez a 

200 cm-esnél a 2 1 , 1 1 % = > 8,33% = > 7 ,22% = > 5,00% = > 3 ,89% = > 4 , 4 5 % = > 2 ,77% sorban 

alakult. 

6.2. Az egyes szénhidrogén komponensek illékonyságára vonatkozó trendek bemutatása 

A teljes illékonysági veszteség mellett fontosnak találtam megfigyelni az egyes 

vegyületek illékonyságának alakulását, a gyakorlatban hasznosítható eredmények érdekében. 

MCDONALD et al. ( 1984) szerint az illékony folyékony szénhidrogének azok a komponensek, 

amelyeknek forráspontja a n-Cö és a n-Cn között van. Korábbi munkáinkban ezzel szemben a 

mérési eredmények alapján három csoportot tudtunk elkülöníteni az illékonyság tendenciáját 

figyelve, melyeket leegyszerűsítve erősen illók, kevésbé illók és (később részletezésre kerülő 
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indokok alapján) aromások csoportjaként tárgyaltuk. A mérhető komponensek 70%-át 

soroltuk az erősen illó csoportba, beleértve a 9%-nyi aromás vegyületet, míg a maradék 29%-

ot a kevésbé illékony csoportba tartozónak tulajdonítottuk. Az erősen illó és a kevésbé illó 

komponenseket a mérési tapasztalatok alapján az oktánnál határoltuk el (TÓTH és K Á L L A I 

2006, TÓTH és TÖRÖK 2006). Ezt a csoportosítást az egyes vegyületekre vonatkozó trendek 

alapján hoztuk létre, amikor a jelenleg rendelkezésre álló adatok kevesebb, mint fele volt 

elérhető. Az újabb eredmények feldolgozása és az egyes vegyületekre vonatkozó illékonysági 

veszteségek számszerűsítése korábbi elgondolásunk módosítását igénylik. 

CANIPA-MORALES et al. (2003) evaporációs kísérletük folyamán az egyes vegyületek 

evaporációs százalékának a számítását az alábbi képlettel végezték: %Ex=100*[(%Wx-

%Wxi)/%Wx], ahol %Wx az adott vegyület térfogatszázaléka a kezdeti kromatogramból és 

%Wxi az adott vegyület térfogatszázaléka az i időpontú kromatogramból. Képletüket 

felhasználva, a 3-8. táblázatokban összesítettem az egyes vegyületekre vonatkozó illékonysági 

értékeket. 

3. táblázat. Az 50, 100, 150 és 200 cm-es agyagos csövek alatti átlagos illékonysági értékek. 
Az illékonysági érték jele (%I) után az első betű a cső típusának rövidítése (A=agyagos), azt 
követően az eltelt napok száma látható. Pirossal jelöltem a 100%-os veszteséget, zölddel az 

inkább veszteséget, kékkel a főként relatív dúsulási mutató komponenseket. 

%IA0 %IA90 %IA181 %IA272 %IA370 %IA472 %IA566 %IA640 
C2 0,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 
C3 0,00 99,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
iC4 0,00 89,47 98,81 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 
nC4 0,00 80,83 95,47 99,51 99,86 100,00 100,00 100,00 
iC5 0,00 39,77 66,94 86,17 91,16 95.15 97.76 98,56 
nC5 0.00 31,24 54,93 76.23 83.23 89,63 94,17 96.03 
CP 0,00 0,18 21.09 36,87 46,41 56.20 67,32 71,65 
iC6 0,00 -0.36 17,96 32.48 41.84 51,52 62,42 66.80 
nC6 0.00 3.42 9,44 20,11 28,11 37.19 49,52 54,12 
MeCP 0,00 1,36 6,25 15.09 22,51 30,88 42.45 46.79 
C H 0,00 -1,04 -8,88 -9,63 -7,09 -3,13 -7,90 -5,17 
iC7 0,00 -5,41 -4,28 -2,31 1,44 6,03 19,32 22,05 
nC7 0,00 -7,27 -11,54 -14,06 -13,34 -11,55 -3,85 -2,32 
MeCH 0,00 -7,28 -11,49 -13,94 -12,92 -11,28 -4,19 -2,82 
Benzol 0.00 4.96 10,87 22,83 31.10 39,98 49,75 54.88 
Toluol 0,00 -3,42 -4,44 -9,53 -9,41 -8,94 -10,23 -8,51 
Xilolok 0,00 -11,45 -25,93 -31,96 -38,37 -43,99 -34,30 -39,43 
C8 0,00 -10,36 -18,87 -24,85 -27,42 -30,06 -25,97 -27,06 
C9 0,00 -16,01 -21,67 -31,25 -34,49 -40,56 -47,81 -48,79 
C10 0,00 -15,44 -24,92 -34,18 -39,68 -46,80 -51,91 -55,36 
C l l 0,00 -22,42 -32,60 -42,75 -49,49 -58,10 -66,82 -70,87 
C12 0,00 -27,11 -37,87 -49,51 -57,28 -67,08 -85,15 -89,61 
C13 0,00 -29,84 -40,99 -52,97 -61,28 -71,07 -100,61 -105,41 
C14 0,00 -35,74 -46,46 -61,33 -73,45 -83,23 -115,03 -119,93 
C15 0,00 -44,37 -56,16 -75,63 -92,40 -100,18 -163,45 -169,49 
C16 0,00 -65,67 -79,79 -102,09 -133,23 -155,21 -325,56 -331,56 
C17 0,00 -35,36 -55,51 -70,45 -91,81 -114,38 -281,04 -292,00 
C18 0,00 -77,61 -184,73 -188,55 -245,04 -285,55 -1090,71 -1137,60 
C19 0,00 -129,30 -35,86 -233,50 -299,73 -252,51 -957,70 -997,17 
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Mindegyik táblázatban C 19-ig számoltam a paramétereket, mivel az annál nagyobb 

szénatomszámú komponensek a kiindulási összetételben nem voltak mérhető mennyiségben, 

így értelmetlen lenne azokra illékonysági veszteséget számolni. Tekintve a rendelkezésre álló 

adatmennyiség nagyságát, itt csak negyedéves gyakorisággal mutatom be az illékonysági 

veszteségi eredményeket. A 3. és 4. táblázatokban a töltetek minőségének függvényében lehet 

megtekinteni az illékonysági értékeket. Bár a negyedéves gyakoriság a rendelkezésre álló 

illékonysági veszteségi adatok töredéke, látható, hogy már ez is jelentős információval 

szolgálhat. A táblázatokban piros színnel jelöltem a 100%-os veszteséget szenvedett 

vegyületek értékeit a teljes elillanás időpontjától, zöld színnel az inkább veszteséget mutató, 

kékkel a főként relatív dúsuló komponenseket. 

4. táblázat. Az 50, 100, 150 és 200 cm-es homokos csövek alatti átlagos illékonysági értékek. 
Az illékonysági érték jele (%I) után az első betű a cső típusának rövidítése (H=homokos), azt 
követően az eltelt napok száma látható. Pirossal jelöltem a 100%-os veszteséget, zölddel az 

inkább veszteséget, kékkel a főként relatív dúsulást mutató komponenseket. 

%IH0 %IH90 %IH181 %IH272 %IH370 %ffl472 %ffl566 %IH640 
C2 0,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 
C3 0,00 99,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
iC4 0,00 89,73 98,81 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00 
nC4 0,00 79,85 95,47 99,12 99,86 100,00 100,00 100,00 
i C 5 0 , 0 0 42.75 67.41 82.52 95,52 97,79 98.46 
n C 5 0 , 0 0 31,91 55,43 72,10 83,14 90,14 94,28 96,36 
CP 0.00 0.18 21,67 34.43 46.23 57.18 67.56 72.87 
i C 6 0,00 -0,36 18.63 30,39 41,58 52,23 62,62 68,10 
n C 6 0.00 2.94 10.11 18,74 28.11 38.1 1 50.20 55.91 
MeCP 0.00 0,95 7.03 14.06 22,36 31.67 43.04 48,44 
C H 0,00 -1,71 -9,31 -9,19 -7,26 -2,59 -7,17 -3,80 
iC7 0,00 -6,05 -3,53 -2,04 1,06 6,02 19,90 23,34 
nC7 0,00 -7,90 -10,73 -13,12 -13,55 -12,19 -2,91 -1.13 
MeCH 0,00 -8,18 -10,55 -12,94 -13,43 -11,67 -3,46 -1,97 
líen zo 1 0,00 3,90 1 1,49 21,07 31,30 40,88 50,81 57,00 
Toluol 0,00 -3,97 -6,60 -9,22 -9,43 -9,90 -8,92 3,42 
Xilolok 0,00 -12,14 -25,27 -32,89 -39,42 -44,82 -37,17 -40,51 
C8 0,00 -11,33 -17,30 -23,04 -28,23 -30,61 -25,62 -30,10 
C9 0,00 -16,44 -21,71 -28,68 -35,69 -41,71 -46,19 -49,83 
C10 0,00 -15,66 -25,22 -32,92 -40,52 -48,16 -52,36 -57,22 
C l l 0,00 -22,29 -34,16 -41,72 -49,72 -59,16 -67,71 -73,09 
C12 0,00 -27,89 -40,61 -48,93 -55,36 -66,76 -86,49 -92,03 
C13 0,00 -30,07 -44,29 -52,52 -59,53 -69,34 -102,34 -107,77 
C14 0,00 -35,43 -51,22 -61,23 -68,59 -79,47 -117,60 -122,34 
C15 0,00 -43,91 -63,71 -75,42 -83,49 -91,11 -166,91 -171,76 
C16 0,00 -60,12 -90,10 -105,57 -115,01 -135,75 -330,01 -333,26 
C17 0,00 -33,02 -64,50 -65,12 -80,11 -100,78 -292,21 -291,40 
C18 0,00 -18,13 -239,37 -245,76 -183,24 -249,63 -1140,71 -1154,67 
C19 0,00 -51,97 9,66 -172,65 -201,86 -256,09 -1066,96 -953,51 

Látható, hogy négy vegyület, a C2, C3, Í-C4 és n-C4 esetében következett be 100%-os 

veszteség. Ezeken túl az Í-C5 és a n-Cs teljes elillanása is várható előre jelezhetően további 

egy éven belül. Szintén folyamatos csökkenést mutatott a ciklopentán, i-Cö, n-Cö, 
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metilciklopentán, valamint a benzol. Az aromás vegyületek másik két megfigyelt tagja (a 

toluol és a xilolok) a benzollal ellentétben relatíve dúsultak a folyadék fázisban. A Cg-nál 

nagyobb szénatomszámú komponensek esetében kivétel nélkül relatív koncentráció 

növekedés volt megfigyelhető. Az illékonysági veszteségek időbeni alakulása alapján a 

ciklohexán, Í-C7, n-C7 és metilciklohexán egy külön kategóriát képviselnek, melyeknél 

ingadozás volt megfigyelhető a relatív koncentráció csökkenésében, illetve növekedésében. 

Az ismertetett tulajdonságok nem csak az agyagos, hanem a homokos csövekre is 

jellemzők, mint azt a 4. táblázat is mutatja. A folyadék fázis összetételének változása 

tekintetében nem mutatható ki jelentős eltérés az eltérő minőségű töltetek függvényében. Az 

első negyedév végére a legillékonyabb vegyületek már nagy mértékű elillanást mutattak, még 

a n-pentán esetében is 31,24-31,91%-os illékonysági veszteség volt tapasztalható. 

A folyadék fázis összetételének alakulását a vázolt csoportok esetében a 9. és 10. 

ábrákon mutatom be. 

9. ábra A folyadék fázis összetételének alakulása az agyagos csövek átlagában. A vegyületek 

színjelölései megegyeznek az illékonysági táblázatok színjelzéseivel, vagyis pirossal a teljes 

veszteséget elérő, zölddel az inkább távozó, kékkel a főként relatíve dúsuló, szürke vonallal 

változó tendenciájú alkotókat jelöltem. 

A 9. és 10. ábrák az összes olyan komponenst mutatják, melyek a kiindulási összetételben 

mérhetők voltak. Összehasonlításuk által is látható, hogy a töltetek minőségi különbözősége 

nem okozott látványos eltérést az alattuk elhelyezkedő folyadék fázisú szénhidrogén 
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összetételének változásában. Az egyes komponensek koncentrációjának alakulását a 2. 

melléklet ábráin lehet jól áttekinthetően, külön ábrázolva megtekinteni. 

10. ábra A folyadék fázis összetételének alakulása a homokos csövek átlagában. A vegyületek 

színjelölései megegyeznek az illékonysági táblázatok színjelzéseivel, vagyis pirossal a teljes 

veszteséget elérő, zölddel az inkább távozó, kékkel a főként relatíve dúsuló, szürke vonallal a 

változó tendenciájú alkotókat jelöltem. 

A folyadék fázisú összetétel változásának grafikus ábrázolása által is elkülöníthetők az 

illékonysági veszteségek alapján korábban javasolt csoportok. Ezen eredmények alapján az 

egyes vegyületek csoportosításánál a modellezés folyamán vizsgált gazolin típusú 

szénhidrogénben előforduló erősen illó és kevésbé illó szénhidrogének határát a n-oktán és a 

nála kisebb szénatomszámú vegyületek között javasolt meghúzni, a metilciklopentánnál 

könnyebb szénhidrogének sorolhatók az erősen illók közé, míg a heptánokat és az egyszerű 

aromásokat külön csoportként érdemes elemezni. 

Ha az illékonysági értékeket nem a töltetek minősége, hanem vastagsága függvényében 

vizsgáljuk, jelentősebb változások is megfigyelhetők. Az azonos hosszúságú agyagos és 

homokos csövek átlagolt, szintén negyedéves gyakoriságra ritkított illékonysági veszteségi 

értékeit az 5-8. táblázatokban lehet megtekinteni. 

Az 50 cm-es csövek adatainál (5. táblázat), a teljes illékonysági veszteséget mutató 

komponensek esetében is már megfigyelhető, hogy a töltetek vastagságának növekedésével 

nő a teljes veszteség eléréséhez szükséges idő. Például a homokos és agyagos modellek 
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átlagos értékeit tekintve, a n-C4 a 100%-os veszteséget az 50 cm-es csövek esetében elérte 

már a harmadik negyedév végére, míg a többi alatt ennél nagyobb időtartam volt szükséges. 

Egy év elteltével a 100 cm-es modellek 99,94%-os, a 150 cm-esek 99,80%-os, a 200 cm-esek 

pedig 99,70%-os átlagos n-C4 veszteséget mutattak. 

5. táblázat. Az 50 cm-es hosszúságú csövek alatti átlagos illékonysági értékek. Az 
illékonysági érték jele (%I) után a cső hossza (50), majd az eltelt napok száma (pl. /0) látható. 

Pirossal jelöltem a 100%-os veszteséget, zölddel az inkább veszteséget, kékkel a főként 
relatív dúsulást mutató komponenseket. 

%I50/0 %I50/90 %I50/181 %I50/272 %I50/370 %I50/472 %I50/566 %I50/640 
C2 0,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 
C3 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
iC4 0,00 98,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
nC4 0,00 93,47 99,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
iC5 0,00 58.23 86,83 96.75 99,38 99.75 99,97 99.95 
nC5 0.00 45,57 75.80 91,32 97.34 99,25 97.76 99,92 
CP 0,00 0.18 34,18 54.63 70,83 81.74 89,07 92.32 
iC6 0.00 -0,36 29.87 49,46 65.82 77,09 85.38 89,24 
nC6 0,00 5.68 17.26 33,47 49,25 62,06 73,97 79.32 
MeCP 0.00 2,52 12,17 26,92 41.75 54,11 66.36 72,11 
C H 0,00 -1,41 -11,42 -6,24 0,51 7,27 8,07 14,12 
iC7 0,00 -7,38 -3,65 2,02 10,82 18,64 35,37 40,74 
nC7 0,00 -10,28 -14,98 -14,71 -11,96 -9,12 3,71 7,51 
MeCH 0,00 -10,46 -14,88 -14,36 -11,44 -8,67 3,51 7,13 
Benzol 0.00 6,50 18.87 35,52 51,32 63,45 73.89 79,43 
Toluol 0,00 -5,45 -4,61 -11,96 -9,84 -12,87 -5,16 -1,69 
Xilolok 0,00 -16,29 -33,42 -37,98 -50,80 -60,15 -49,28 -52,20 
C8 0,00 -15,09 -26,34 -29,97 -35,16 -38,95 -31,68 -32,25 
C9 0,00 -20,80 -29,12 -40,80 -47,19 -56,24 -59,70 -63,39 
C10 0,00 -20,35 -32,35 -43,60 -54,04 -65,25 -69,36 -74,69 
C l l 0,00 -28,18 -40,36 -53,79 -66,12 -75,88 -87,05 -93,40 
C12 0,00 -33,56 -46,80 -61,34 -75,27 -82,33 -108,09 -115,25 
C13 0,00 -37,38 -50,33 -65,38 -80,34 -83,43 -125,74 -133,46 
C14 0,00 -44,23 -57,38 -74,98 -93,27 -90,34 -142,43 -150,13 
C15 0,00 -57,34 -69,09 -92,38 -113,68 -100,72 -196,99 -205,78 
C16 0,00 -87,00 -94,14 -128,82 -162,57 -178,56 -375,59 -386,72 
C17 0,00 -48,86 -65,34 -97,50 -112,43 -140,72 -331,46 -340,16 
C18 0,00 -8,99 -232,63 -277,51 -306,67 -370,04 -1261,74 -1270,40 
C19 0,00 -47,26 -25,21 -335,55 -386,10 -299,31 -1218,43 -1280,68 

A teljes elillanást szenvedett négy vegyület mellett (C2, C3, Í-C4, n-C4) az 50 cm-es 

csövek esetében további három mutatott 90% feletti veszteséget, melyek az Í-C5, n-Cs és a 

ciklopentán. Ezek közül az Í-C5 illékonysága volt a legerőteljesebb, már az első negyedév 

végén 58,23%-os, fél év elteltével 86,83%-os, a harmadik negyedév végén 96,75%-os 

veszteséget mutatott. A n-Cs-t hasonlóan gyors, de kissé mérsékeltebb elillanás jellemezte, 

45,57%-os az első, 75,80%-os a második, 91,32%-os a harmadik negyedév végén és csak egy 

év elteltével érte el a 97,34%-os veszteséget. A ciklopentán értékei ezeknél lényegesen 

lassúbb, egyenletesebb illékonyságra utalnak, három hónap elteltével 0,18%-os, az első félév 

végén 34,18%-os, egy év elteltével 70,83%-os veszteség volt esetében tapasztalható. A 
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vegyületek közül az i-Cö mutatott egyedül a modellezés végére 80 és 90% közötti (89,24%-

os) értéket. Több, mint negyede (29,87%-a) eltávozott fél év elteltével, 49,46%-a a harmadik, 

illetve 77,09%-a az ötödik negyedév végére, amit lassabb további csökkenés követett. A n-Có-

ra mérsékeltebb és egyenletesebb elillanás volt jellemző, egy év elteltével szinte pontosan a 

fele (49,25%-a) távozott el, a modellezés végére a 79,32%-a. A metilciklopentán esetében 

ehhez nagyon hasonló trend mutatkozott, de kisebb értékekkel. Egy év elteltével még csak a 

41,75%-a illant el, a kísérlet végén 72,11%-os veszteséget ért el a folyamatos csökkenéssel. 

A heptánok és az egyszerű aromások (a benzol kivételével) az eddig ismertetett erősen 

illó vegyületek csoportjába sorolt komponensektől eltérő illékonysági trendeket mutattak 

mindegyik modell alatt. Értékeik kezdetben többnyire relatív dúsulásra utaltak, majd fél-egy 

év elteltével már inkább csökkenést jeleztek. Az 50 cm-es csövekben a ciklohexán az első 9 

hónap alatt mutatott relatív dúsulást, fél év elteltével 11,42%-os dúsulása volt tapasztalható, 

ezt követően egyre inkább az illékonyság dominált esetében. A kétféle koncentrációváltozás 

között a váltás egy év elteltével vált látványossá, amikor már 0,51%-os veszteséget lehetett 

megfigyelni. A modellezés végére a ciklohexán már 14,12%-os hiányt ért el. Az Í-C7 csak a 

kísérlet első hat hónapja folyamán mutatott relatív dúsulást, a kezdeti 7,38%-os 

koncentrációnövekedés fél év elteltével már 3,65%-ra mérséklődött, majd fokozatosan 

elillanásba ment át. Viszonylag hosszú időtartamon át negyedévenkénti 7-8%-os veszteséget 

lehetett az illékonyságnak tulajdonítani, majd az utolsó fél év alatt jelentősen nőtt az 

eltávozott Í-C7 mennyisége (18,64%-ról a végső 40,74%-ra). A n-C7 és a metilciklohexán 

esetében nagyon hasonló illékonysági értékek figyelhetők meg, az első hat hónap folyamán 

fokozatosan nőtt a kimutatott mennyiségük, majd egyre kisebb mértékben ugyan, de továbbá 

is relatíve dúsultak. A legnagyobb mértékű relatív dúsulást a harmadik negyedév végén érték 

el (14,71%), illetve 14,36%), csak az utolsó fél év folyamán mutattak pozitív illékonysági 

veszteségi értéket (a modellezés végén 7,51%-os hiány volt kimutatható a n-Cy és 7,13%-os a 

metilciklohexán esetében). 

A vizsgált aromás vegyületek eltérően viselkedtek az illékonyság tekintetében, a benzol 

az erősen illók közé, a toluol és xilolok a kevésbé illók közé sorolhatók megfigyelt 

tulajdonságaik alapján. Az 50 cm-es modellek esetében a benzol igen jelentős (79,43%-os) 

veszteséget szenvedett, ami alapján még a n-Cé-nál is illékonyabbnak minősült. Már az első 

negyedév folyamán 6,50%-os hiányt jegyzett, aminél magasabb értékeket csak a pentánok, 

illetve a náluk kisebb szénatomszámú komponensek mutattak. Az első fél év végén 18,87%-

os, három negyedév elteltével 35,52%-os, az első év végén 51,32%-os benzol veszteség volt 

megfigyelhető. Figyelembe véve a többi erősen illékony vegyület értékeit, a nCö trendjével 

nagyon jól párhuzamosítható a benzolé. A benzol folyamatosan nagyobb veszteséget mutatott 
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a n-Cö-hoz képest, ugyanakkor a két vegyület értékei közötti eltérések kivétel nélkül 2,1%-os 

határon belül maradtak. Ugyanakkor a toluol és különösen a xilolok relatív dúsulása volt 

tapasztalható az 50 cm-es csövek alatt. Az állandóan negatív előjelű veszteségek ellenére nem 

folyamatos dúsulást mutattak, hanem csak az ötödik negyedév végéig emelkedtek a mért 

mennyiségek, majd a koncentrációnövekedés mértéke lecsökkent (de nem váltott át ellenkező 

előjelre). A tetőponton 12,87%-os, a modellezés végén 1,69%-os relatív dúsulás volt 

megfigyelhető a toluol esetében. A xiloloknál ugyanezek az értékek 60,15% és 52,20% 

voltak. Bár a trendjeik hasonló lefutásúak, fontos megjegyezni, hogy a toluol mindig több 

lényegesen kisebb relatív dúsulást mutatott, vagyis sokkal illékonyabbnak minősíthető a 

xilolokhoz képest (a xilolok már az első negyedév végén is több mint háromszoros értékű 

relatív koncentráció növekedést mutattak a toluolhoz képest). 

A Cg és nála nagyobb szénatomszámú komponensek már kivétel nélkül relatíve dúsuló 

vegyületeknek bizonyultak, ami alapján indokoltnak találom őket kevésbé illékony 

csoportként elkülöníteni. Az 50 cm-es modellek esetében ezek már negyedév elteltével több, 

mint 15%-os relatív koncentráció növekedést mutattak, egy év elteltével a C% átlagos értékei 

29,97%-os, a modellezés végén 32,25%-os relatív dúsulást jeleztek. A Cg-nál nehezebb 

komponensek illékonysági vesztesége fordított arányban áll a szénatomszámmal. A CQ végső 

értéke 63,39%-os relatív dúsulást mutatott, ugyanezen érték a Cio esetében 74,69%, a Cn-nél 

93,40%. A C12 és nála nehezebb komponensek 100%-ot meghaladó relatív koncentráció 

növekedést jegyeztek, melyek részletezésétől itt eltekintek. 

A 100 cm-es csövek esetében az eddig ismertetettekhez hasonló tendenciák figyelhetők 

meg, de az egyes illékonysági adatok között eltérések tapasztalhatók. Mint az a 6. táblázat 

áttekintése által is látható, a töltetek vastagságának kétszeresére növelése már megemelte az 

egyes komponensek adott illékonysági veszteségeinek eléréséhez szükséges időtartamot. 

A teljes elillanást szenvedett négy vegyület mellett (C2, C3, Í-C4, n-C4) az 100 cm-es 

csövek esetében (az 50 cm-es csövektől eltérően) az Í-C5 és az n-Cs mutatott 90% feletti 

veszteséget. Az Í-C5 illékonysága volt az erőteljesebb, az első negyedév végén átlagosan 

38,03%-os, fél év elteltével 66,09%-os, a harmadik negyedév végén már 82,34%-os 

veszteséget mutatott (ezek közel 20%-kal kevesebbek az 50 cm-es csövek adataihoz képest). 

A 90%-os illékonysági veszteségi értéket csak egy év elteltével érte el, mintegy negyed évvel 

később az 50 cm-es csövek folyadék fázisához képest. 
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6. táblázat. A 100 cm-es hosszúságú csövek alatti átlagos illékonysági értékek. Az 
illékonysági érték jele (%I) után a cső hossza (100), majd az eltelt napok száma (pl. /0) 

látható. Pirossal jelöltem a 100%-os veszteséget, zölddel az inkább veszteséget, kékkel a 
főként relatív dúsulást mutató komponenseket. 

%I100/0 %I100/90 %I100/181 %I100/272 %I100/370 %I100/472 %I100/566 %I100/640 

C2 0,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 
C3 0,00 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
iC4 0,00 89,64 99,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
nC4 0,00 78,60 96,27 99,48 99,94 100,00 100,00 100,00 
iC5 0.00 38,03 66,09 82.34 91.42 96,21 97,68 98,59 
nC5 0.00 28.43 53,29 70,36 82,83 90.38 93.58 96,77 
CP 0,00 0,18 19,59 30.33 42.09 53,73 62,86 70.21 
ÍC6 0.00 -0.36 16,61 26,27 37,32 48.67 57.60 64,87 
nC6 0,00 1,97 8,26 15.04 23.46 33,58 44,24 50.94 
MeCP 0.00 0.00 5.36 10,71 17,88 27,34 37.18 43,21 
C H 0,00 -1,84 -7,63 -10,75 -10,16 -5,06 -11,56 -9,29 
ÍC7 0,00 -6,14 -5,27 -3,59 -2,42 3,08 15,68 18,44 
nC7 0,00 -7,55 -11,45 -13,51 -15,81 -13,61 -5,41 -4,87 
MeCH 0,00 -7,85 -11,28 -13,36 -15,58 -12,64 -5,92 -5,46 
Benzol 0,00 2.99 9.52 17,22 26,90 36. j-> 44.70 51,53 
Toluol 0,00 -2,37 -7,35 -9,34 -11,01 -9,27 -11,05 -3,79 
Xilolok 0,00 -11,12 -25,02 -30,61 -38,52 -42,01 -34,92 -34,89 
C8 0,00 -10,55 -17,37 -22,09 -28,53 -29,37 -24,59 -28,97 
C9 0,00 -15,42 -20,96 -26,48 -34,30 -38,87 -43,04 -48,72 
CIO 0,00 -14,79 -23,99 -30,09 -38,20 -44,69 -48,22 -52,70 
c n 0,00 -21,20 -31,40 -38,89 -44,11 -56,33 -62,61 -67,58 
C12 0,00 -25,62 -37,18 -45,79 -47,61 -65,06 -80,43 -85,67 
C13 0,00 -27,84 -40,36 -49,50 -50,57 -68,41 -95,51 -100,74 
C14 0,00 -32,80 -46,53 -59,05 -57,66 -79,12 -110,11 -114,54 
C15 0,00 -38,66 -57,78 -74,97 -69,99 -90,92 -157,18 -162,29 
C16 0,00 -48,02 -81,47 -111,62 -93,15 -118,67 -314,49 -318,10 
C17 0,00 -28,48 -54,73 -75,54 -69,76 -96,68 -277,94 -278,17 
C18 0,00 44,60 -168,70 -155,48 -193,11 -253,44 -1058,85 -1058,90 
C19 0,00 -20,98 0,26 -183,16 -206,74 -255,76 -937,16 -909,32 

A n-Cs-re szintén jelentős, de kezdetben mérsékeltebb elillanás volt jellemző. A n-Cs 

illékonysági vesztesége 28,43% volt az első, 53,29% a második negyedév végén, egy év 

elteltével érte el a 82,83%-os értéket. Csak az ötödik negyedév végén emelkedett a hiány 90% 

fölé, szemben a fele akkora vastagságú töltetekkel rendelkező csövekkel, ahol ez már a 

harmadik negyedév vége előtt bekövetkezett. A ciklopentán értékei lassúbb, egyenletesebb, 

három hónap elteltével (az 50 cm-es modellek átlagával azonos) 0,18%-os, az első félév 

végén 19,59%-os, egy év elteltével 42,09%-os illékonysági veszteséget mutattak. Az 50 cm-es 

csövek esetében a ciklopentán mennyisége háromnegyed éven belül már a felére csökkent, ez 

a 100 cm-es csövek alatt további fél évet vett igénybe. A modellezés végén a 100 cm-es 

modellek alatti folyadék fázis 70,21%-os illékonysági veszteséget jegyzett a ciklopentán 

esetében, ami több mint 22%-kal kevesebb az 50 cm-es csövek átlagos értékeihez viszonyítva. 

A vegyületek közül egyetlen további sem mutatott 65% feletti hiányt a modellezés végén. Az 

i-Cö, mely az 50 cm-es csövek átlagában 89,24%-os értéket mutatott, itt csak 64,87%-os 

elillanáson esett át. Több, mint negyede (26,27%-a) távozott el a harmadik, illetve 48,67%-a 
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az ötödik negyedév végére. A n-C6-ra mérsékeltebb és egyenletesebb elillanás jellemző, egy 

év elteltével közel a negyede (23,46%-a) távozott el, a modellezés végére szinte pontosan a 

fele (50,94%-a). Érdekes megjegyezni, hogy ezzel ellentétben az 50 cm-es csövek alatti 

folyadék fázisban az első év végén volt megfigyelhető a n-Ce mennyiségének feleződése. A 

metilciklopentán illékonysága hasonló trenddel jellemezhető, de kisebb mértékű 

csökkenésekkel. Teljes mennyiségének negyede csupán az ötödik negyedév végére illant el, 

és a kísérlet végére is csak kevesebb, mint a fele (43,21%-a) távozott el (szemben az 50 cm-es 

csövek átlagos 72,11%-ával). 

A heptán értékek a 100 cm-es modellek alatt is változó illékonyságot, kezdetben relatív 

dúsulást, majd fél-egy év elteltével már többnyire csökkenést jeleznek. Az 100 cm-es 

csövekben a ciklohexán a modellezés teljes időtartama folyamán relatív koncentráció 

növekedést mutatott. A harmadik negyedév végén 10,75%-os dúsulása, utána egyre inkább az 

illékonyság dominanciája, a modellezés végére a ciklohexán 90,29%-os vesztesége figyelhető 

meg. Az Í-C7 csak az első év folyamán mutatott relatív dúsulást, a kezdeti 6,14%-os 

viszonylagos koncentrációnövekedés egy év elteltével 2,42%-ra mérséklődött, majd 

fokozatosan elillanásba ment át. Az utolsó fél évben közel hatszorosával nőtt az eltávozott i -

C7 mennyiség (3,08%-ról a végső 18,44%-ra), de még így is csak az 50 cm-es csövek 

veszteségének alig felét éri el. A n-C7 és a metilciklohexán illékonysági értékei a 100 cm-es 

csövek esetében is nagyon hasonlók. Az első egy év folyamán fokozatosan, majd egyre kisebb 

mértékben ugyan, de továbbá is nőtt a kimutatott mennyiségük. A legnagyobb mértékű relatív 

dúsulást egy év elteltével érték el (15,81%, illetve 15,58%), utána lassuló 

koncentrációnövekedéssel érték el a végső illékonysági veszteségi értéket (4,87% a n-C7 és 

5,46% a metilciklohexán esetében). Az 50 cm-es csövekhez képest eltérés a közel fél éves 

eltolódás a trendekben, illetve az, hogy még nem következett be a pozitív előjelre váltás 

(vagyis a relatív dúsulás helyett kimutatható illékonysági veszteség). 

A vizsgált aromás vegyületek közül a benzol az erősen illók közé, a toluol és xilolok a 

kevésbé illók közé sorolható megfigyelt tulajdonságaik alapján a 100 cm-es modellek 

esetében is. A benzolnak kissé több mint fele (51,53%-a) távozott el (szemben az 50 cm-es 

csövek 79,45%-ával). A benzol veszteség értékei a kezdetektől kisebbek az 50 cm-es csövek 

átlagához képest. Az első negyedév folyamán 2,99%-os hiányt mutatott, aminél magasabb 

értékeket csak a pentánok, illetve náluk kisebb szénatomszámú komponensek mutattak az 

erősen illékony csoportba soroltak közül. Az első fél év végén 9,52%-os, egy év elteltével 

26,90%-os benzol veszteség volt megfigyelhető. Figyelembe véve a többi erősen illékony 

vegyület értékeit, trendje itt is jól párhuzamosítható a n-C6-éval, bár a benzol folyamatosan 

nagyobb veszteséget mutatott a n-Có-hoz képest. A toluol és különösen a xilolok ugyanakkor 
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relatív koncentráció növekedést mutattak. A mért toluol mennyiségek az első év folyamán 

emelkedtek, majd a koncentrációnövekedés mértéke lecsökkent (de nem váltott át ellenkező 

előjelre). A tetőponton 11,01%-os, a modellezés végén 3,79%-os relatív dúsulás volt 

megfigyelhető esetében. A xiloloknál a maximális dúsulási érték (42,01%) az ötödik 

negyedév végén volt tapasztalható, ami a kísérlet végére 34,89%-ra csökkent. A trendjeik 

hasonlósága ellenére a toluol mindig többször kisebb relatív dúsulást mutatott a 100 cm-es 

csövek alatti folyadék fázisban is a xilolokhoz képest. 

A Cj és az annál nehezebb szénhidrogén komponensek mind relatíve dúsuló 

vegyületeknek bizonyultak, a 100 cm-es modellek esetében már negyedév elteltével több, 

mint 10%-os relatív koncentráció növekedést mutattak. Ugyanakkor a végső dúsulási értékek 

lényegesen kisebbek az 50 cm-es csövek által mutatott adatokhoz viszonyítva. Egy év 

elteltével a Cs átlagos értékei 28,53%-os, a modellezés végén 28,97%-os relatív koncentráció 

növekedést jeleztek. A CQ végső értéke 48,72%-os dúsulást mutatott, ugyanezen érték a Cio 

esetében 52,70%, a Cn-nél 67,58%, a Ci2-nél 85,67%. A Cn és nála nehezebb komponensek 

100%-ot meghaladó koncentrációnövekedést jegyeztek, melyek részletezésétől itt eltekintek. 

A 150 cm-es csövek esetében az eddig ismertetettekhez szintén hasonló tendenciák 

figyelhetők meg. Mint azt a 7. táblázat is mutatja, a töltetek vastagságának további növelése 

még hosszabb időtartamot igényelt az egyes komponensek adott illékonysági veszteségeinek 

eléréséhez. 

A teljes veszteségen átesett vegyületek mellett (C2, C3, Í-C4, n-C4) az 150 cm-es csövek 

esetében további kettő (az Í-C5 és az n-Cs) esetében volt tapasztalható 90% feletti illékonysági 

veszteség. Közülük az Í-C5 illékonysága volt az erőteljesebb, az első negyedév végén 35,20%-

os, fél év elteltével 76,40%-os, az első év végén már 87,70%-os veszteséget mutatott. A 

modellezés végén 98,02%-os hiányt lehetett regisztrálni, míg a n-Cs ugyanezen értéke 

94,38%. A n-C5-t enyhén mérsékeltebb elillanás jellemezte, 27,23%-os az első, 47,41%-os a 

második, 77,45%-os a negyedik negyedév végén és csak másfél év elteltével érte el a 93,32%-

os veszteséget. A ciklopentán értékei lassabb, egyenletesebb illékonyságra utalnak, három 

hónap elteltével 0,18%-os, az első félév végén 17,06%-os, egy év elteltével 37,12%-os hiány 

volt esetében tapasztalható. 

Az i-C6 több, mint negyede (32,68%-a) távozott el egy év elteltével, 41,12%-a az ötödik 

negyedév végére, ami a modellezés végére 58,51%-ra emelkedett. A n-Có-ra mérsékeltebb és 

egyenletesebb illékonyság jellemző, az ötödik negyedév végére mintegy a negyedével 

(27,43%-kal) csökkent, a modellezés végére 45,27%-kal. Ezen értékek csak kevéssé haladják 

meg az 50 cm-es csövek vonatkozó értékeinek felét. A metilciklopentánt hasonló illékonysági 

tulajdonságok jellemzik. Egy év elteltével még csak a 15,37%-a illant el, a kísérlet végére 
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37,94%-os veszteséget ért el a folyamatos csökkenéssel. Ez szintén alig több mint a fele az 50 

cm-es hosszúságú modellek átlagos veszteségi értékeinek. 

7. táblázat. A 150 cm-es hosszúságú csövek alatti átlagos illékonysági értékek. Az 
illékonysági érték jele (%I) után a cső hossza (150), majd az eltelt napok száma (pl. /0) 

látható. Pirossal jelöltem a 100%-os veszteséget, zölddel az inkább veszteséget, kékkel a 
főként relatív dúsulást mutató komponenseket. 

%I150/0 %I150/90 %I150/181 %I150/272 %I150/370 %I150/472 %I150/566 %I150/640 
C2 0,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
C3 0,00 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
iC4 0,00 86,23 98,23 99,83 100,00 100,00 100,00 100,00 
nC4 0,00 77,58 93,51 98,70 99,80 100,00 100,00 100,00 
iC5 0.00 35,20 59.30 76,40 87,70 93.03 97.56 98,02 
nC5 0,00 27.23 47,41 64.26 77.45 85,42 93,32 94.38 
CP 0.00 0,18 1 7.06 26,51 37,12 45.98 61.91 63,93 
iC6 0,00 -0.36 14,54 22.82 32.68 41,12 56,5 1 58.51 
n f 6 0.00 2,64 7.94 13,18 20,35 27.43 43.01 45,27 
MeCP 0,00 0.59 5,49 9,18 15,37 21.73 35,95 37,94 
C H 0,00 -1,50 -8,08 -10,18 -10,19 -7,07 -12,49 -11,50 
iC7 0,00 -5,62 -2,67 -3,51 -1,83 0,64 14,71 15,81 
nC7 0,00 -7,03 -8,55 -12,61 -13,62 -13,14 -6,00 -5,24 
MeCH 0,00 -7,43 -8,48 -12,62 -13,41 -13,01 -6,33 -5,88 
Benzol 0,00 5.00 9,65 15.64 23.68 30,74 43,19 46.50 
Toluol 0,00 -4,14 -4,38 -7,64 -8,97 -8,67 -11,75 3,96 
Xilolok 0,00 -11,02 -22,51 -29,38 -34,09 -38,54 -24,47 -36,85 
C8 0,00 -9,93 -14,40 -20,89 -24,72 -27,26 -24,41 -28,95 
C9 0,00 -15,77 -19,25 -25,03 -30,55 -34,92 -45,74 -42,91 
CIO 0,00 -14,85 -23,52 -28,93 -34,35 -40,30 -43,78 -48,90 
C l l 0,00 -20,62 -33,42 -36,06 -43,82 -50,62 -61,12 -63,15 
C12 0,00 -26,43 -39,48 -43,10 -50,79 -59,03 -78,87 -80,52 
C13 0,00 -27,31 -43,31 -46,54 -54,48 -63,24 -94,00 -94,99 
C14 0,00 -30,93 -49,65 -54,27 -64,25 -75,02 -108,36 -108,43 
C15 0,00 -34,99 -60,55 -67,31 -80,32 -91,26 -156,03 -154,96 
C16 0,00 -41,01 -80,08 -92,62 -114,07 -131,98 -314,44 -307,38 
C17 0,00 -16,67 -53,48 -45,71 -81,28 -80,59 -277,05 -268,91 
C18 0,00 48,94 -236,36 -305,85 -185,94 -199,75 -1109,24 -1054,05 
C19 0,00 -30,83 43,60 -147,10 -185,21 -209,66 -997,36 -909,53 

A heptánok és a toluol többnyire változó illékonysági trendeket mutatnak a 150 cm-es 

csövek esetében. Értékeik kezdetben relatív dúsulásra utaltak, majd tizenkét-tizenöt hónap 

elteltével már inkább csökkenést jeleznek. A 150 cm-es csövekben a ciklohexán az első év 

folyamán mutatott relatív dúsulást, ekkor érte el a maximális (10,19%-os) értéket, ezt 

követően lassult a folyamat, a modellezés végére 11,50%-ra mérséklődött. Az Í-C7 csak a 

kísérlet első évében mutatott relatív dúsulást, a kezdeti 5,62%-os koncentrációnövekedés fél 

év elteltével már 2,67%-ra mérséklődött, majd fokozatosan elillanásba ment át. Az ezt követő 

lassú elillanásnak tulajdoníthatóan a modellezés végén az illékonysági vesztesége 15,81%-nak 

mutatkozott. A n-Cj és a metilciklohexán esetében nagyon hasonló értékek figyelhetők meg a 

150 cm-es csövek esetében is, az első egy év folyamán fokozatosan nőtt a kimutatott 

mennyiségük, majd egyre kisebb mértékben ugyan, de továbbá is relatíve dúsultak. A 
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legnagyobb mértékű dúsulást az első év végén érték el (13,62%, illetve 13,41%), a modellezés 

végén 5,24%-os koncentrációnövekedés volt kimutatható a n-C7 és 5,88%-os a 

metilciklohexán esetében. A trendek nyomon követése mintegy fél éves lemaradást mutat az 

50 cm-es csövek értékeihez képest. 

A 150 cm-es csövek esetében a vizsgált aromás vegyületek közül még a benzol 

szenvedett jelentős (46,50%-os) veszteséget. Az első negyedév folyamán 5,00%-os, fél év 

elteltével 9,65%-os, az első év végén 23,68%-os benzol veszteség volt megfigyelhető. 

Figyelembe véve a többi erősen illékony vegyület értékeit, a n-Cö trendjével itt is nagyon jól 

párhuzamosítható a benzolé. A benzol folyamatosan nagyobb hiányt mutatott a n-Cö-hoz 

képest, ugyanakkor a két vegyület értékei közötti eltérések 3,3%-os határon belül maradtak. A 

toluol és a xilolok relatív dúsulása volt tapasztalható a 150 cm-es modellek alatt. A negyedik

ötödik negyedév végéig emelkedtek a mért mennyiségeik, majd a koncentrációnövekedés 

mértéke lecsökkent. A toluol esetében a maximális koncentrációnövekedési érték 8,97% volt, 

ami a modellezés végére 3,96%-os illékonysági veszteséggé változott. A xiloloknál a 

maximális növekedési érték 38,54% volt az ötödik negyedév végén, a kísérlet lezárásakor ez 

36,85%-ra mérséklődött. A toluol itt is mindig többszörösen kisebb relatív dúsulást mutatott, 

vagyis sokkal illékonyabbnak minősült a xilolokhoz képest. 

A Cg és nála nagyobb szénatomszámú komponensek már kivétel nélkül relatíve dúsuló 

vegyületeknek bizonyultak. A 150 cm-es csövek esetében ezek már negyedév elteltével több, 

mint 9,00%-os koncentrációnövekedést mutattak, egy év elteltével a C% átlagos értékei 

24,72%-os, a modellezés végén 28,95%-os relatív dúsulást jeleztek. A Cs-nál nehezebb 

komponensek illékonysági vesztesége fordított arányban áll a szénatomszámmal. A Co végső 

értéke 42,91%-os relatív dúsulást mutatott, ugyanezen érték a Cio esetében 48,90%, a Cn-nél 

63,15%, a Cn-nél 80,52%, a Cn-nál 94,99%. A C M és az ennél magasabb szénatomszámú 

komponensek 100%-ot meghaladó relatív koncentráció növekedést jegyeztek, melyek 

részletezésétől itt eltekintek. 

A 200 cm-es csövek esetében is az eddig ismertetettekhez hasonló tendenciák figyelhetők 

meg, de az egyes illékonysági adatok között eltérések tapasztalhatók, különösen a legkisebb 

töltetvastagságokkal rendelkező csövek értékeihez képest. Mint az a 8. táblázatból is látható, a 

legnagyobb vastagságú töltetek alatti folyadék fázisban volt szükség a leghosszabb 

időtartamokra az egyes illékonysági veszteségek eléréséhez. 
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8. táblázat. A 200 cm-es hosszúságú csövek alatti átlagos illékonysági értékek. Az 
illékonysági érték jele (%I) után a cső hossza (200), majd az eltelt napok száma (pl. /0) 

látható. Pirossal jelöltem a 100%-os veszteséget, zölddel az inkább veszteséget, kékkel a 
főként relatív dúsulást mutató komponenseket. 

%200/0 %I200/90 %I200/181 %I200/272 %I200/370 %I200/472 %I200/566 %I200/640 

C2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
C3 0,00 99,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
iC4 0,00 84,23 97,77 99,87 100,00 100,00 100,00 100,00 
nC4 0,00 71,71 92,31 99,07 99,70 100,00 100,00 100,00 
i C 5 0,00 33.58 56.49 81.88 85.88 92.36 95.88 97,48 
n C 5 0.00 25.05 44,22 70.72 75.12 84,50 90.23 93.71 
CP 0.00 0,18 14.67 31,13 35,23 45.31 55,91 62,58 
i C 6 0.00 -0.36 12,15 27.19 31.02 40,61 50,58 57.19 
n C 6 0.00 2,43 5.64 16,02 19,40 27.54 38.21 44,54 
MeCP 0,00 1.50 3,53 1 1.49 14.75 21,93 31,50 37.20 
C H 0,00 -0,73 -9,25 -10,47 -8,85 -6,58 -14,15 -11,27 
iC7 0,00 -3,78 -4,03 -3,63 -1,57 1,73 12,67 15,79 
nC7 0,00 -5,48 -9,57 -13,52 -12,37 -11,60 -5,82 -4,31 
MeCH 0,00 -5,18 -9,43 -13,43 -12,28 -11,58 -6,56 -5,37 
Benzol 0.00 3,20 6.67 19,43 22,90 31,20 39.34 46.31 
Toluol 0,00 -2,83 -5,74 -8,57 -7,87 -6,88 -10,35 -8,67 
Xilolok 0,00 -8,76 -21,46 -31,73 -32,18 -36,92 -31,26 -35,96 
C8 0,00 -7,81 -14,23 -22,83 -22,88 -25,76 -22,50 -24,14 
C9 0,00 -12,94 -17,44 -27,56 -28,32 -34,51 -39,54 -42,23 
CIO 0,00 -12,21 -20,42 -31,58 -33,82 -39,67 -44,09 -48,87 
C l l 0,00 -19,44 -28,31 -40,19 -44,38 -51,71 -58,29 -63,77 
C12 0,00 -24,39 -33,49 -46,64 -51,60 -61,26 -75,89 -81,84 
C13 0,00 -27,28 -36,54 -49,56 -56,22 -65,73 -90,63 -97,17 
C14 0,00 -34,39 -41,80 -56,83 -68,90 -80,92 -104,38 -111,44 
C15 0,00 -45,57 -52,32 -67,45 -87,79 -99,68 -150,50 -159,48 
C16 0,00 -75,54 -84,09 -82,27 -126,70 -152,72 -306,61 -317,44 
C17 0,00 -42,75 -66,46 -52,39 -80,37 -112,34 -260,06 -279,55 
C18 0,00 -276,02 -210,52 -129,78 -170,83 -247,13 -1033,01 -1201,19 
C19 0,00 -263,46 -71,04 -146,50 -225,12 -252,47 -896,36 -801,83 

A 100%-os elillanáson átesett vegyületek (C2, C3, Í-C4, n-C4) mellett a 200 cm-es csövek 

esetében az Í-C5 és az n-Cs mutatott 90% feletti veszteséget. Az Í-C5 az első negyedév végén 

33,58%-os, fél év elteltével 56,49%-os, az első év végén 85,88%-os veszteséget mutatott. A 

n-Cs-t hasonlóan gyors, de kissé mérsékeltebb elillanás jellemezte, 25,05%-os az első, 

44,22%-os a második, 75,12%-os a negyedik negyedév végén és csak másfél év elteltével érte 

el a 90,23%-os veszteséget. A modellezés végén az Í-C5 teljes vesztesége 97,48%, a n-Cs-é 

93,71% volt. A ciklopentán értékei ezeknél lényegesen lassabb, egyenletesebb illékonyságra 

utalnak, három hónap elteltével 0,18%-os, egy év elteltével 35,23%-os veszteség volt 

esetében tapasztalható, a kísérlet szétszedésekor a hiány 62,58%-ra emelkedett. Az i-Ce a 

modellezés végére 57,19%-os értéket mutatott, közel negyede (27,9%-a) távozott el 

háromnegyed év elteltével, másfél év alatt az 50,58%-a. A n-Cö-ra mérsékeltebb és 

egyenletesebb elillanás voltjellemző, fél év elteltével még csak az 5,64%-a hiányzott, az első 

év végén a 19,40%-a, a modellezés végére a veszteség 44,56%-ra emelkedett. A 

metilciklopentánt ehhez nagyon hasonló trend jellemezte, de kisebb mértékű illékonysági 
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veszteséggel. Fél év elteltével még csupán a 3,53%-a, egy év alatt a 14,75%-a illant el, a 

kísérlet végére 37,20%-os veszteséget ért el a folyamatos csökkenéssel. Ez csak kicsivel több 

az 50 cm-es csövek alatti folyadék fázis átlagos metilciklopentán illékonysági veszteségének 

felénél. 

A heptánok értékei a 200 cm-es modellek alatti folyadék fázisban kezdetben relatív 

dúsulásra utaltak, majd fél-egy év elteltével már inkább csökkenést jeleztek. A ciklohexán az 

első év végére érte az első maximális (10,47%-os) relatív dúsulási értéket, azt követően egyre 

inkább az illékonyság dominált esetében (egészen 6,58%-ra csökkent a koncentráció 

növekedése), majd ismét maximális értékre (11,27%-ra) nőtt a modellezés végére. Az Í-C7 

csak a kísérlet első évében mutatott relatív dúsulási, a kezdeti 3,78%-os érték fél év elteltével 

már 4,03%-ra mérséklődött, majd fokozatosan elillanásba ment át. Viszonylag hosszú 

időtartamon át negyedévenkénti 2-3%-os veszteséget lehetett az illékonyságnak tulajdonítani, 

majd az utolsó fél év alatt közel kilencszeresére nőtt az eltávozott Í-C7 mennyiség (1,73%-ról 

a végső 15,79%-ra). A n - C 7 és a metilciklohexán esetében nagyon hasonló illékonysági 

értékek figyelhetők meg, az első év folyamán fokozatosan nőtt a kimutatott mennyiségük, 

majd egyre kisebb mértékben ugyan, de továbbra is relatíve dúsultak. A legnagyobb mértékű 

relatív dúsulást az első év végén érték el (12,37%, illetve 12,28%), ami mintegy fél éves 

időbeni eltolódást jelent az 50 cm-es csövek vonatkozó értékeihez képest. A modellezés 

végén 4,31%-os relatív koncentráció növekedés volt kimutatható a n - C 7 és 5,37%-os a 

metilciklohexán esetében. 

A vizsgált aromás vegyületek eltérően viselkedtek az illékonyság tekintetében, a benzol 

az erősen illók közé, a toluol és xilolok a kevésbé illók közé sorolhatók megfigyelt 

tulajdonságaik alapján a 200 cm-es csövek alatti folyadék fázis esetében is. A 200 cm-es 

modellek esetében a benzol jelentős (46,31%-os), de már lényegesen kisebb veszteséget 

szenvedett a legrövidebb csövekhez képest. Az első negyedév folyamán 3,20%-os, az első év 

végére 22,90%-os benzol hiány volt megfigyelhető. Figyelembe véve a többi erősen illékony 

vegyület értékeit, a n-C$ trendjével nagyon jól párhuzamosítható a benzolé, bár a benzol 

folyamatosan nagyobb veszteséget mutatott a n-C6-hoz képest. A toluol és különösen a 

xilolok relatíve dúsultak a kísérlet folyamán a 200 cm-es csövek alatt is. Az állandóan negatív 

előjelű veszteségek ellenére nem folyamatosan emelkedett koncentrációjuk, hanem 

váltakozóan nőttek/csökkentek a mért mennyiségek. A maximálisan mért dúsulási értéket 

(10,35%) a toluol másfél év elteltével érte el, a modellezés végére 8,67%-os relatív 

koncentráció növekedése volt tapasztalható a kiindulási mennyiségéhez viszonyítva. A 

xilolok a legnagyobb dúsulási értéket az ötödik negyedév végén mutatták 36,92%-kal, a 

modellezés végére ez az érték 35,96%-ra csökkent. Bár a trendjeik hasonló lefutásúak, fontos 
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megjegyezni, hogy a toluol mindig ugyanúgy sokkal kisebb relatív dúsulást mutatott, vagyis 

sokkal illékonyabbnak minősíthető a xilolokhoz képest, ahogyan a rövidebb csövek alatti 

folyadék fázisok esetében. 

A Cg és az annál nehezebb szénhidrogén komponensek már kivétel nélkül relatíve dúsuló 

vegyületeknek bizonyultak a legnagyobb hosszúságú csövek alatt is. A Cs átlagos dúsulási 

értékei negyedév elteltével 7,81%-ot, egy év elteltével 22,88%-ot, a modellezés végén 

24,14%-ot mutattak. A Co végső értéke 42,23%-os relatív dúsulást mutatott, ugyanezen érték 

a Cio esetében 48,87%, a Cn-nél 63,77%, a Ci 2-nél 81,84%, a Ci 3-nál 97,17%. A C i 4 és nála 

nehezebb komponensek 100%-ot meghaladó relatív koncentráció növekedést mutattak. 

Az illékonysági veszteségek áttekintésének összefoglalásául megállapítható, hogy a 

töltetek hosszúsága (vagyis terepi körülmények között a szennyeződés mélysége) igen fontos 

a tiszta illékonysági folyamat alakulása tekintetében, míg a töltetek (a geológiai anyagok) 

minőségi jellemzői kevésbé bizonyultak meghatározó tényezőknek. CANIPA-MORALES et al. 

(2003) szerint az evaporációs folyamatokat elsősorban az egyedi vegyületek illékonysága 

irányítja, amit a vegyületek forráspontjaival való összevetés igazol. Eredményeim megerősítik 

ezt a felvetést. 

A disszertáció készítése folyamán részletesen kidolgoztam az egyes vegyületek 

illékonysági trendjeit, melyeknek vizsgálata további információkkal egészítheti ki az 

eddigiekben ismertetetteket. Az illékonysági trendeket a 2. mellékletben mutatom be, ahol az 

adott vegyületek koncentrációinak alakulását az idő függvényében ábrázoltam, mol%-os 

értékekben. Következetesen a bal oldali ábrák mutatják az agyagos, a jobb oldalon szereplők a 

homokos csövek értékeit. Egy-egy ábrán az adott vegyület négy eltérő hosszúságú cső alatti 

folyadék fázisokban való változása együttesen tekinthető meg. Az ábrák szerkesztésénél 

törekedtem arra, hogy minél egységesebb legyen a mennyiség skálája, de az egyes vegyületek 

eltérő kiindulási koncentrációja miatt nem volt lehetséges teljesen azonos mol%-os skála 

használata. Az értékelhetőség és összevethetőség érdekében a C2, C3, Í-C4, n-C4, Í-C5, n-Cs, 

ciklopentán, metilciklopentán, ciklohexán, benzol, toluol, C13, C14, Q 5 és Ci6 értékeit 5 

mol%-ig ábrázoltam. A n-Ce, metilciklohexán, Í-C7, n-C7, valamint xilolok mennyiségeit 8 

mol%-ig, a Cg-Ci2 közötti vegyületeket 18 mol%-ig, a Cig-nál nagyobb szénatomszámú 

komponenseket 1 mol%-ig mutatják az ábrák. Ezt fontosnak tartom a trendek összevetésénél 

figyelembe venni. 

A görbék meredeksége, egyenletessége és a közöttük lévő távolságok számos értékes 

információval szolgálnak az egyes vegyületek illékonyságára vonatkozóan. Az egyik 

megfigyelhető jelenség, hogy az egységnyi időtartamra eső illékonysági veszteségek 

függvényében a különböző hosszúságú csövek görbéi jól elkülönülnek egymástól. Az inkább 
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illékonysági veszteséggel jellemezhető vegyületek esetében a legkisebb értékek (vagyis az 

ábrákon az x tengelyekhez legközelebbi) görbéi minden esetben az 50 cm-es csövek adatait 

tartalmazzák, amit a tengelytől távolodva a 100, 150, majd a 200 cm-es hosszúságú modellek 

értékei követnek. Az inkább relatív dúsulást mutató vegyületek esetében ellentétes 

elhelyezkedés látható, az x tengelyektől legtávolabbi görbék a legrövidebbek csövek adatait 

mutatók, és a tengely felé közeledve nőnek a csövek magasságai. A változékony koncentráció 

csökkenési/növekedési értékeket mutató vegyületek (pl. a heptánok, toluol) görbéi egy 

váltóponton esnek át, melyet megelőzően az inkább relatív dúsulást, a váltópontot követően 

az illékonysági veszteséget mutató komponensek trendjeivel párhuzamosíthatok. A görbék 

tanulmányozása által igazolható az illékonysági veszteségek értékelése alapján ismertetett 

eredmény, miszerint a töltetek minőségi jellemzői csak nagyon kis hatással vannak az egyes 

vegyületek illékonyságaira. Az agyagos és homokos csövek megfelelő görbéinek 

összehasonlítása jelzi, hogy a minőségi különbségek lényeges eltérést nem okoztak az adott 

komponensek illékonyságában. Ezzel ellentétben a töltetek vastagsága jelentős befolyással 

volt a folyadék fázis összetételének alakulására. Szintén megfigyelhető az illékonyságnak a 

szénatomszámtól, így közvetve a forrásponttól, valamint a vegyület egyedi szerkezetétől való 

függése. 

Látható, hogy a C2 és C3 mennyisége már a kezdeti összetételben is rendkívül kicsi (0,038 

és 0,784 mol%). A C2 a 21. napon már nem volt jelen a folyadék fázisokban, a C3-t kissé 

tovább lehetett kimutatni. Az 50 cm-es csövekben a homokos alól 48, az agyagos alól 59 nap 

elteltével illant el a teljes C3 mennyiség. A hosszabb töltetek alatti folyadék fázisokból 81-90 

nap elteltével már nem lehetett azonosítani, feleződése 48 napon belül mindegyik cső alatt 

bekövetkezett. A legrövidebb és leghosszabb modellek teljes C3 vesztesége között 31-42 nap 

eltérés figyelhető meg. Az Í-C4 teljes veszteségéhez 215 nap volt szükséges az 50 cm-es és 

300 nap a 200 cm-es csövek esetében. A görbék lefutása kevésbé meredek az előzőkéhez 

képest, bár a kiindulási 1,646 mol%-os mennyiség alig egy hónap alatt már megfeleződött. 

Azt követően lelassult az illékonysága, de még így is rendkívül hamar a kimutathatósági határ 

alá csökkent a koncentrációja. A n-C4 hasonlóan gyors, de mérsékeltebb elillanáson esett át, a 

legkisebb hosszúságú csövekből 181-209, a legnagyobbakból 441 nap alatt távozott el. A 

trendje közel egyenes lefutású, szemben a kisebb szénatomszámú komponensek ívelt 

görbéivel. A n-C4 koncentrációi az eltérő csövekben már jobban elkülönülnek, ami az ábrákon 

egymástól távolabb elhelyezkedő görbékkel jelentkezik. Feleződése 59 nap alatt mindegyik 

folyadék fázisban végbement. 

Az Í-C5 koncentrációnak alakulása elnyújtottabb alakot rajzol ki, mint a megelőzőké. Ez 

részben annak köszönhető, hogy a teljes elillanás hosszabb időtartamot vesz igénybe. A 
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kiindulási 4,862 mol%-os érték felére csökkenése 73 nap alatt következett be az 50 cm-es 

homokos és 153 nap elteltével a leghosszabb agyagos modell alatt. Ez is jelzi, hogy itt már 

jelentősebb eltérések alakultak ki az eltérő vastagságú töltetek következtében. A modellezés 

végén 0 mol%-ot közelítő koncentrációi voltak mérhetők. A homokos csövek alatt hamarabb 

kialakult a különböző hosszúságok miatti eltérés, míg az agyagos görbék között kezdetben 

kisebb távolság látható. A n-Cs értékei nagyon hasonló lefutásúak az i-Cs-hez. Kiindulási 

mennyiségének (4,995 mol%) feleződése 215-244 nap elteltével történt meg. A ciklopentánra 

lassúbb illékonyság volt jellemző, amit a kezdeti (4,782 mol%) koncentrációjának lassú 

csökkenése (alig 1% 125 nap alatt), hosszabb feleződési ideje (272-536 nap a cső hosszától 

függően) és a végső maradék mennyisége is jelez. A ciklopentán jelentős eltérést mutat az 

eltérő oszlop-hosszúságok szerint, például az 50 és 200 cm-es agyagos csövek koncentrációi 

között 640 nap elteltével 1,41 mol%-os különbség mutatható ki . A metilciklopentán 

lényegesen visszafogottabb változásokat jelez, a kiindulási (2,576 mol%) és a végső értékei 

között maximálisan 1,89%-os csökkenés következett be. A feleződése csak a legrövidebb 

csövek alatt ment végbe, ott is 441 napot igényelve. Az eltérő hosszúságok a metilciklopentán 

esetében kisebb, de jól látható különbséget okoztak. Az i-Cö trendje hasonló a 

metilciklopentánéhoz, különösen a nagyobb vastagságú töltetek esetében. Illékonysága 

ugyanakkor nagyobb mértékű volt, a görbék szétválása is hamarabb bekövetkezett. A 

kiindulási mennyisége (2,505 mol%) 300-566 nap alatt feleződött meg, ami jól jelzi 

illékonyságának erősebb voltát. Az eltérő hosszúságú csövek folyadék fázisai közötti 

koncentráció különbség a modellezés végén nem haladja meg a 0,84 mol%-ot. A n-Cö az 

eddig részletezett komponensekhez képest sokkal nagyobb mértékű illékonyságot mutatott, a 

kísérlet folyamán 4,88 mol%-kal csökkent a kezdeti (6,074 mol%-os) mennyisége. Görbéi 

közel negyed éven keresztül egymáshoz és 6 mol%-hoz közeli értékeket mutattak, majd 

erőteljes csökkenésbe kezdtek az értékek. A n-Có feleződése csak a négy legrövidebb cső alatt 

ment végbe, az 50 cm-esek alatt 409 nap, míg a 100 cm-esek esetében 629 nap elteltével. Az 

eltérő töltet vastagságok közötti különbséget jelzi, hogy a kísérlet végén az 50 és 200 cm-es 

csövek közötti eltérés a n-Cö koncentrációiban elérte az 1,97 mol%-ot. 

THOMPSON (1987) szerint néhány vegyület, mint a toluol és a cikloalkánok relatíve 

feldúsulnak a maradék olajban, míg más vegyületek, például a heptán elsősorban oldódik a 

gázfázisban és elszökik. Modellezési eredményeim ezt csak részben erősítik meg, de érdemes 

azt is figyelembe venni, hogy a kísérlet szénhidrogénekkel szennyezett területek modellezését 

szolgálta és a földtani folyamatokhoz képest nagyon rövid időtartamon keresztül tartott. (A 

választott modellezési idő ugyanakkor a szennyezett területeken végbemenő folyamatok 

szimulálására volt tervezve, melynek szempontjából megfelelő időtartamú volt.) Az 
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eredmények alapján a toluol valóban relatív dúsulást mutatott a maradék folyadék fázisban, de 

a cikloalkánok esetében ugyanez már nem mondható el. Közülük a ciklopentánra és a 

metilciklopentánra illékonysági veszteség, míg a ciklohexán és metilciklohexán esetében már 

többnyire valóban relatív dúsulás voltjellemző. Ez utóbbiak esetében sem mutatható ki tisztán 

relatív koncentráció növekedés a trendek alapján. 

A ciklohexán görbéi eltérő időbeni lefutásúak, de mindegyik modell alatt eleinte 

növekedést, majd folyamatos veszteséget jeleznek, bár a kétféle koncentráció változási 

folyamat a modellezés folyamán több alkalommal is dominanciához jutott. Kiindulási 1,933 

mol%-os mennyisége a modellezés végére 1,633-2,164 mol% közötti értékekre változott, ami 

tükrözi a koncentráció változási folyamatok összetettségét (az 50 cm-es csövek alatt 

illékonysági veszteség, a hosszabbaknál relatív dúsulás figyelhető meg). Lényeges eltérés a 

modellek hosszúsága szerint főként az első év elteltét követően vett minták esetében 

tapasztalható. Felezési idejét nem érte el a kísérlet folyamán. A metilciklohexán hasonló 

trendekkel jellemezhető, feleződése nem volt megfigyelhető. Szintén az 50 cm-es csövek alatt 

látható illékonysági vesztesége (a kiindulási 4,752 mol%-ról 4,370-4,456 mol%-ra csökkent), 

a többi cső esetében relatív koncentráció növekedés mutatkozott (4,980-5,005 mol% közötti 

értékekkel). Az 50 és 200 cm-es hosszúságú modellek adatai közötti eltérések a 

metilciklopentán esetében nagyobbak a ciklopentánéhoz képest. Az Í-C7 igen jelentős mértékű 

illékonyságot mutatott a kísérlet folyamán, a kezdeti 7,134 mol%-os koncentrációja közel 3%-

kal csökkent a modellezés végére (4,140-6,054 mol% közötti értékekre), de a megfigyelt 

időtartam alatt feleződése nem következett be. Ugyancsak ingadozó koncentráció változási 

folyamatokkal jellemezhető, de a 335. naptól kezdődően mindegyik folyadék fázisban 

folyamatos csökkenése tapasztalható. Közel az első fél év végétől figyelhető meg az eltérő 

töltet vastagságok által indukált koncentráció eltérés, ami a modellezés végére számottevő 

különbségű (1,739-1,821 mol%-os az 50 és 200 cm-esek között). A görbék távolsága 

különösen nagy az 50 és 100 cm-es csövek esetében, a hosszabbak egymáshoz közelebbi 

értékekkel jellemezhetők. A n-C7 trendjei leginkább a metilciklohexán görbéivel 

párhuzamosíthatok, szintén az 50 cm-es modellek alatt figyelhető meg illékonysági 

vesztesége (a kiindulási 5,395 mol%-ról 4,935-5,044 mol%-ra csökkent), a többi cső esetében 

relatív koncentráció növekedés látható (5,584-5,672 mol% közötti értékekkel), és ez sem érte 

el a feleződési idejét. Érdekes, hogy bár a 200 cm-es csövek adataihoz képest nagyon kis 

különbséggel, de akárcsak a metilciklohexánnál, a n-C7-nél is a 150 cm-es modellek alatti 

folyadékfázisokban volt a legutolsó méréskor a legnagyobb koncentráció kimutatható. Az 

ismertetett ingadozó koncentráció változási folyamatokkal jellemezhető komponensek 

esetében érdemes megfigyelni a váltópont időbeni elhelyezkedését. Ehhez a görbék 
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lefutásánál kell megtalálni azt az időpontot, melyet megelőzően az eltérő vastagságú töltetek 

alatti folyadék fázisok relatív koncentráció dúsulást, azt követően az illékonysági veszteséget 

jegyző vegyületek trendjeihez hasonló alakulást mutatnak. A ciklohexánnál 209, a 

metilciklohexánnál 244 (agyagos) és 300 (homokos), az i-C7-nél 153 (agyagos) valamint 181 

(homokos), a n-C7-nél 272 (agyagos) illetve 300 (homokos) nap elteltével következett be a 

váltás. 

Az aromás szénhidrogének közül a benzol folyamatos koncentrációcsökkenéssel 

jellemezhető és bár az illékonysági veszteségek értékei alapján a n-Có-hoz hasonlónak 

minősült, a görbék lefutása számos különbséget jelez. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 

a különböző hosszúságú csövek adatai lényegesen később kezdenek eltérni egymástól és a 

modellezés végén is csak kis mértékű (0,536-0,543 mol%-os az 50 és 200 cm-esek között) 

különbséget mutatnak. Az első negyedévben még kissé ingadozó koncentráció változásokat 

mutatott, azt követően azonban folyamatos, egyenletes csökkenést tapasztalhattunk. A benzol 

a feleződési idejét az 50 cm-es (370 nap) és 100 cm-es (629 nap) modellek esetében érte csak 

el. A toluol ezzel szemben nem feleződött meg, trendje alapján az ingadozó koncentráció 

változást mutató vegyületek közé sorolható. Egy-másfél éven át inkább relatív dúsulás 

jellemezte, a kétféle koncentráció változási folyamat közötti váltás 472 (agyagos), illetve 504 

(homokos) nap elteltével következett be. A váltópont kimutathatósága ellenére trendjei 

alapján a toluolt inkább a relatíve dúsuló vegyületek közé sorolnám, amit a kiindulási (3,116 

mol%) koncentrációjának a modellezés végére elért (3,138-3,428 mol%) emelkedése is 

indokol. Ezen adatok is jelzik, hogy a toluol mennyisége viszonylag állandó volt a modellezés 

alatt, az eltérő töltet vastagságoknak is csak kis mértékű változás tulajdonítható. A xilolok 

jelentős relatív koncentráció növekedésen mentek keresztül, kiindulási 4,258 mol%-os 

mennyisége a kísérlet végére 5,706-6,505 mol%-ra emelkedett. A xilolok szinte folyamatos 

dúsulást mutattak, a különböző hosszúságú modellek görbéinek egymástól való távolodása 

már a 48. napot követően megfigyelhető. A legrövidebb és leghosszabb csövek közötti 

eltérések az agyagos csöveknél 0,752 mol%-os, míg a homokos párjaiknál 0,631 mol%-os 

értékeket értek el a kísérlet végén. A mellékletben szereplő ábrák összevetése által jól látható, 

hogy a xilolok már a relatíve dúsuló vegyületek közé tartoznak, a náluk nagyobb 

szénatomszámú vegyületek eltérő meredekségű, de azonos tendenciájú görbéket mutatnak. 

A C8 és az ennél nagyobb szénatomszámú szénhidrogén komponensek már kivétel nélkül 

relatív dúsulással jellemezhetők, vagyis esetükben az x tengelyektől legtávolabbi görbék a 

legrövidebbek csövek adatait mutatók, és a tengely felé közeledve nőnek a csövek 

magasságai. A homokos modellek Cg koncentráció változásai kissé egyenletesebb lefutású 

görbéket adnak az agyagos párjaikhoz képest, ami a görbék egymástól való jobb 
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elkülönülésében is jelentkezik. Az eltérő hosszúságú csövek adatai között kisebb mértékű 

különbségek tapasztalhatók (0,904-0,982 mol% közöttiek). Összességében nézve a 

komponens jelentős, 3,776 mol%-ot is elérő relatív dúsuláson ment keresztül. A modellezés 

végén a Co nagyobb, 5,306 mol%-os koncentrációnövekedést, illetve különböző hosszúságú 

csövek adatait ábrázoló görbék között is nagyobb távolságot (az 50 és 200 cm-esek esetében 

1,614-1,873 mol%) mutatott. A Cio esetében az adott görbék közötti távolságok további 

növekedése figyelhető meg, itt 2,017-2,088 mol% közötti értékek vannak a leghosszabb és 

legrövidebb csövek adatai között, a kísérlet végső adatait tekintve a relatív koncentráció 

emelkedése 3,813-6,049 mol% között alakult. A Cn kisebb mértékű relatív dúsulással 

jellemezhető, a kezdeti összetételben mért 4,806 mol% a modellezés végén az 50 cm-es 

homokos csövek alatt 9,369 mol%-ot (vagyis 4,562 mol%-os dúsulást) mutatott. A C12 

görbéinek meredeksége további csökkenést jelez, koncentráció változása a kiindulási 

mennyiségéhez képest 3,443 mol%-os. Az eltérő hosszúsági csövek adatai közötti eltérés 

szintén csökkent. Hasonló trend jellemző a C^-ra is, a modellezés alatti koncentráció 

változása 2,074-2,769 mol%-os, a különböző hosszúsági modellek adatai közötti eltérés közel 

azonos a Ci2-éhez. A görbék meredeksége, valamint az eltérő hosszúságú csövek adatai 

közötti eltérés tovább csökkent a C14 esetében, az 50 és 200 cm-es csövek adatainak 

különbsége csupán 0,50 mol% között alakult. A C15 kiindulási és végső értékei között 1,201-

1,578 mol%-os különbségek mutathatók ki , míg a különböző csövek alatti folyadék fázisok 

végső értékeinek maximális eltérése 0,348 mol%-nak adódott. A Ci6 és C17 trendjei annyiban 

különböznek a megelőzőktől, hogy a relatív dúsulásuk mértéke kisebb mértékű (alig érik el az 

1 mol%-ot), illetve a csövek hosszúságának hatása is kisebb. A szénatomszám további 

növekedésével a kezdeti és a modellezés végén mérhető koncentrációk közötti különbség már 

nem éri el az 1 mol%-ot, a Ci8 esetében 0,324 mol%-os, a Cio-nél pedig 0,302 mol%-os a 

koncentráció relatív emelkedése. A C20 és nála nehezebb szénhidrogén komponensek nagy 

része az idő előrehaladtával kimutatható mennyiségűre dúsult, de kivétel nélkül 0,2 mol% 

alatti koncentráció tartományban maradtak. Értékeik nagyított skálán a bemutatott, relatív 

dúsulásra jellemző tendenciákat mutatják. 

6.3. A gazolin típusú szénhidrogén összetételének változása a folyadékfázisban az idő 

függvényében 

Az olajok összetevőit általában négy fő osztályba szokták sorolni, ezek az alkánok (telített 

szénhidrogének), az arének (telítetlen szénhidrogének), a gyanták (kisméretű 

nemszénhidrogének) és az aszfaltének (nagy nemszénhidrogén molekulák). A geokémiai 

70 



gyakorlatban alkánok, aromások, gyanták és aszfaltének csoportjait különítik el, ennek oka, 

hogy az arének legnagyobb részben aromásokból állnak, ezért az arének csoportnevét 

rendszerint egyszerűen aromásokra cserélik. Ahol arra szükség mutatkozik, ott elkülönítik az 

egyéb aréneket is (például az olefineket, vagy alkineket). A telített szénhidrogéneken belül 

további alosztályok találhatók, ezek a vegyületek szerkezete alapján elkülöníthető normál 

alkánok (paraffinok), elágazó láncú alkánok, illetve cikloalkánok (naftének). 

Ha nagy mennyiségű nyersolaj összetételeit vizsgáljuk, az alkán, cikloalkán és aromás 

összetevők átlagos értékei a nyersolajokban hasonlóak. Mindhárom csoport esetében 30-35% 

közötti a mennyiségi tartomány, habár a cikloalkánoké kissé szélesebb a többihez viszonyítva. 

A nyersolajok csaknem 80%-ában a cikloalkánok mennyisége 20 és 40% között változik, 

csupán 9%-uknak van kevesebb, és 13%-uknak nagyobb cikloalkán tartalma. Ez utóbbiak 

többnyire degradált olajok, ahol a cikloalkánok és aromás összetevők viszonylagos 

megnövekedése az alkánok szelektív lebomlásából származhat (TISSOT és WELTE 1984). 

A kiindulási szénhidrogén összetételét (3. melléklet) az illékonyság jelentősen 

megváltoztathatja. Az egyes csoportokat ért változásokat a Tissot-Welte-féle háromszög 

diagramon ábrázoltam (11. ábra). Látható, hogy a modellezéshez használt szénhidrogén 

paraffin bázisú, az ilyen típusú olajok általában viszonylag érettek és 50-60%-nál több 

normál- és elágazó láncú alkánt tartalmaznak. 

11. ábra. A modellezésben használt szénhidrogén összetevőinek változása a Tissot-Welte-féle 
(TISSOT és WELTE 1984) terner diagramon ábrázolva. Piros rombusszal jelöltem a kiindulási 

összetételt, körökkel az agyagos, négyzetekkel a homokos csövek, eltérő színekkel a 
különböző negyedévek adatait. Baracksárgával a 90 nap, citromsárgával a 181 nap, 

világoszölddel a 272 nap, sötétzölddel a 370 nap, világoskékkel a 472 nap, sötétkékkel az 566 
nap, lilával a 640 nap elteltével vett mintákat ábrázoltam. 

71 



A kiindulási összetétel 9,00%-át alkották aromások, 76,94%-át paraffinok és 14,04%-át 

naftének. Az egyes szénhidrogén csoportok aránya 640 nap elteltével megváltozott, kis 

mértékű eltérést mutatva a folyadék fázis felett elhelyezkedő töltet függvényében. Az agyagos 

modellek átlagos értéke 10,06% aromás, 80,28% paraffin és 9,65% naftén, míg a homogén 

homokos töltetű csövek esetében ugyanezen arányok 9,71% aromás, 80,82% paraffin, illetve 

9,47% naftén lett. 

A diagramon a bordó pontozott vonaltól jobbra szokták az erősen degradált olajokat 

elkülöníteni. Bordó nyilakkal jelöltem a már korábban ismert változási irányokat. A legkisebb 

nyíl a biodegradáció irányába mutat, a paraffin csúcs felé közelítő a termális érettség hatását 

jelzi, az aromás csúcs felé irányuló pedig a gyanták és aszfaltének oxidációját jelentheti, ha 

azokat hozzászámítják az aromásokhoz. A modellezett szénhidrogén folyadék fázisú 

összetételének változási iránya egyértelműnek látszik, elmondható, a minták kizárólag 

illékonyság általi változása a háromszög diagramon zöld nyíllal jelzett irányban várható. Az 

összes időpont felvitele ugyanezen irányban helyezkedik el, kiugró érték nem látható. Ezért a 

negyedéves intervallumú ábrázolás teljesen megbízhatónak tekinthető. A diagramra felvitt 

adatok nagyrészt igen közeli értékeket mutatnak, következésképpen a jelölések közül sok 

egymást fedi, ezért nem láthatók. 

TISSOT és WELTE (1984) szerint a termális érettség az aromás és nehezebb alkotók 

csökkenésében és a paraffinok növekedésében nyilvánul meg. A paraffin csúcstól való 

távolodás a biodegradációt jelzi, amit a gyanták és aszfaltének oxidációja tovább tud növelni. 

Ezt az eredmények alapján azzal lehet kiegészíteni, hogy az illékonyság az idő előrehaladtával 

a szénhidrogén alkotók csoportjai közül elsősorban a naftén tartalmat változtatja meg, az 

aromás és paraffin mennyiség kismértékű, folyamatos relatív dúsulása figyelhető meg (az 

aromások mennyisége a paraffinokéhoz képest állandóbbnak bizonyult). 

Az egyes szénhidrogén csoportok arányának változása a folyadék fázison belül 

megtekinthető grafikonokon és kördiagramokon is, a 4. és 5. mellékletekben. A havi adatokat 

mutató grafikonokon, illetve a negyedéves időintervallumonként bemutatásra kerülő 

kördiagramokon elkülönítettem az egyes alkán alcsoportokat is, vagyis az ábrákon a normál-

alkánok, izo-alkánok, cikloalkánok és aromások százalékos értékei láthatók. A kiindulási 

összetétel 61%-át alkották normál-alkánok, 16%-át izo-alkánok, 14%-át cikloalkánok és 9%-

át aromások. Az arányok átalakulása már az első negyedév folyamán számottevő volt, 

kimutatható eltérésekkel az eltérő vastagságú töltetek alatt. A modellezés végére a normál-

alkánok aránya 72-79%, az izo-alkánoké 4-7%, a cikloalkánoké 7-11%, az aromásoké 9-10% 

közötti értékekre módosult. Ezen felosztás a fentebbi eredmények további finomítását teszi 

lehetővé, miszerint a cikloalkánok csökkenése és az aromások növekedése mellett a 
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paraffinok (vagyis a normál+izo-alkánok) mennyiségének kismértékű emelkedése figyelhető 

meg. Az utóbbi a normál-alkánoknak az izo-alkánokhoz viszonyított jelentősebb 

mennyiségének köszönhető, a normál-alkánok mol%-os aránya ugyanis folyamatos 

emelkedést, míg az izo-alkánoké állandó csökkenést mutatott. 

Az 6. melléklet ábrái áttekintést adnak a folyadék fázis összetételének alakulásáról, 

negyedéves időtartamonként. A korábban ismertetett jelenségek, nevezetesen a legkisebb 

szénatomszámú komponensek teljes vesztesége vagy erőteljes lecsökkenése, a nehezebb 

szénhidrogének relatív dúsulása, az aromás vegyületek egyedi viselkedése, az illékonyságra 

ható különböző tényezők befolyása (a folyadék fázis felett elhelyezkedő rétegek vastagsága, 

illetve kisebb mértékben a töltetek minőségi eltérései) az oszlopdiagramokon is jól láthatók. 

A modellezés végére a kiindulási összetétel jelentősen átalakult, különösen a gazolin 

tartomány komponenseinek tekintetében, amit a 100 cm-es agyagos cső példáján, a 12. ábra 

mutat. A gazolin tartományú vegyületek arányát a végső összetételben a 7. mellékletben lehet 

megtekinteni. 

12. ábra A folyadék fázis összetétele a gazolin tartományban a modellezés végén, a 100 cm-es 
agyagos cső esetében. 

Összevetve a korábban bemutatott 2., 3. és a fentebb látható 12. ábrák adatait, 

megállapítható, hogy gazolin tartományú komponensek közül a legjelentősebb változás az 

oktánt, illetve az aromás vegyületeket érte. Az oktán a kiindulási összetétel gazolin 

tartományának 19%-át adta, ami a modellezés végére 27-35% közötti értékekre emelkedett. 

Az aromások közül a benzol aránya alig változott a tartomány vegyületeinek összes 

mennyiségén belül, ugyanakkor a toluol és különösen a xilolok jelentősebb eltérést mutatnak. 
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Ez utóbbiak aránya mintegy megkétszereződött. A pentánok és hexánok aránya jelentősen 

lecsökkent, míg a heptán arányok emelkedést jeleznek. 

A 7. mellékletben szereplő további csövek adatainak áttekintése mutatja, hogy az eltérő 

anyagi összetételű modellek adatai között nincsen jelentős eltérés, a gazolin tartomány 

komponenseinek arányában észrevehető változások is inkább az egyes csövek hosszúságához 

köthetők (pl. az 50 cm-es csövek alatt a modellezés végén 34,35% a Cs aránya, a 200 cm-es 

alatt ugyanez az érték 27,28%). 

TISSOT és WELTE (1984) szerint a metilciklohexán és a metilciklopentán fontos összetevői 

a nyersolajoknak. Rendszerint mindkettő nagyobb mennyiségben található, mint metil-tag 

nélküli változataik, a ciklohexán és a ciklopentán. A modellezésben használt kondenzátumnak 

kezdetben nagyobb volt a ciklopentán tartalma a metilciklopentánhoz képest (4,78 mol%, 

illetve 2,57 mol%), a ciklohexán mennyisége viszont kisebb volt a metilciklohexánhoz 

viszonyítva (1,98 mol%, valamint 4,75 mol%). A modellezés végére a koncentrációk 

megváltoztak, de továbbra is csak a metilciklohexán haladta meg a metil tag nélküli változat 

mennyiségét. A szétszedéskor a ciklopentán 0,33-1,80 mol%, a metilciklopentán 0,68-1,63 

mol%, a ciklohexán 1,63-2,16 mol%, a metilciklohexán 4,37-5,04 mol% közötti értékeket 

mutattak. 

A Thompson-féle diagramot, melyen a folyadék fázisú kiindulási összetétel változását 

ábrázoltam (13-17. ábrák), több szerző is alkalmazta már a szénhidrogénekre ható folyamatok 

elkülönítésére. Az ábrázolást THOMPSON (1987) vezette be a könnyű szénhidrogének 

változásainak értékelésére. Diagramján vektorokkal lehet elkülöníteni az evaporatív 

frakcionáció, érettség, aromások extrakciója és biodegradáció miatt bekövetkező változásokat. 

A 13. ábrán három jellegzetes változási tartományt különítettem el, figyelembe véve a 

részletesebb felbontásban készített diagramokon látható különbségeket. A három csoport az 

illékonyság rátájának változásához, illetve a modellezés folyamán eltelt időhöz kapcsolódik. 

A középső kör alakú tartomány az első fél év mintáit (baracksárga színű jelek), a tőle jobbra 

húzódó vonulat a fél év és 16 hónap között (zöld színű jelek), míg a bal felső sarokban 

elhelyezkedő ellipszis a 16 hónapnál később vett mintákat (piros színű jelek) tartalmazza. 
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13. ábra A modellezésben használt gazolin típusú szénhidrogén folyadék fázisú összetételének 
változásai a Thompson-diagramon ábrázolva. A jelmagyarázat az eltelt napok számát mutatja, 

kiindulásiként a kezdeti összetétel szerepel. A jellemző változási tartományok karikázva 
láthatók. 

Az egyes tartományok mintáit a jobb áttekinthetőség érdekében külön ábrákon is 

bemutatom. A 14. ábrán az első hat hónap folyamán vett minták értékeit ábrázoltam. Látszik, 

hogy az első fél év folyamán vett minták megfelelő arányai gyakorlatilag csak igen 

kismértékű változást mutattak. A jelentős mintamennyiség következtében takarásban van az 

eredeti összetétel aránya, ami a mintahalmaz bal felső negyedében helyezkedik el. 

14. ábra A modellezésben használt gazolin típusú szénhidrogén folyadék fázisú összetételének 
első fél évben mutatott változásai a Thompson-diagramon ábrázolva. A jelmagyarázat az 

eltelt napok számát mutatja, kiindulásiként a kezdeti összetétel szerepel. 
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A jelzett napok értékeit nyomon követve már látható, hogy a minták egy közel ÉÉNy-

DDK-i irányban kezdenek elmozdulni az idő előrehaladtával. Ez különösen a fél évesnél 

nagyobb időpontokat képviselő minták esetében tűnik fel, melyeket a 15. ábrán jelöltem. 

15. ábra A modellezésben használt gazolin típusú szénhidrogén folyadék fázisú összetételének 
változásai a 6 és 16 hónap között vett minták esetében, a Thompson-diagramon ábrázolva. A 

jelmagyarázat az eltelt napok számát mutatja, kiindulásiként a kezdeti összetétel szerepel. 

Látható, hogy hat hónap elteltével a folyadék fázis összetételének vizsgált arányai egy jól 

meghatározott irányban kezdtek elhelyezkedni, amit a zöld nyíl is mutat. Ez az irány, melyet 

már a korábban eltávozott erőteljesen illékony vegyületek is előre jeleztek, a közepesen 

illékony szénhidrogének csoportja illékonysági hatásának tulajdonítható. Ez nem egyezik a 

szakirodalomból ismert változási vektorokkal, ezért fontosnak találtam a korábban 

evaporációnak jelzett és az általam kimutatott új irány közötti változási határ kimutatását. 

Eredményeim alapján a 16 hónapnál idősebb minták arányai már a jól ismert evaporációs 

irányt mutatják, ezeket a mintákat a 16. ábrán csoportosítottam, melyen bordó nyíllal jelöltem 

az evaporációs változás irányát. 

Ezen eredmények alapján elmondható, hogy a kétféle irány közötti váltás a 15. és 16. 

hónapok közötti időszakban következett be. Az eddigiek összefoglalását a 17. ábrán lehet 

megtekinteni, ahol az eredményeket negyedéves gyakoriságú mintákon mutatom be. Az ábrán 

bordó nyilakkal jelöltem a szakirodalomból már ismert változásokat. Az óramutató járásával 

megegyező irányban haladva északról dél felé a következő a sorrendjük: érettség, aromások 

extrakciója (TALUKDAR et al. 1990-nél ez vízhatás), biodegradáció és a két utolsó nyíl az 

evaporatív frakcionálódás. 
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16. ábra A modellezésben használt gazolin típusú szénhidrogén folyadék fázisú összetételének 
változásai 1 6 hónap elteltét követően vett minták esetében, a Thompson-diagramon ábrázolva. 

A jelmagyarázat az eltelt napok számát mutatja, kiindulásiként a kezdeti összetétel szerepel. 

THOMPSON (1987) szerint a megváltozott toluol/n-heptán arány azt jelezheti, hogy 

evaporálódott, vagy egy eltérő anyakőzetből származik az összehasonlításban részt vevő 

minta. TALUKDAR et al. (1990) a toluol/n-heptán és a n-heptán/metilciklohexán arányok 

függvényében Trinidad olajait ábrázolták, amelyeknek legnagyobb részét szerintük az 

evaporációs frakcionálódás változtatta meg. M A N G Ó (1997) ugyanakkor a toluol/n-heptán 

arányt nem tartja eléggé érzékenynek az evaporatív frakcionálódásra tiszta indexként. 

LAFARGUE és L E THIEZ (1996) a víz hatását eredményesen mutatta ki a fenti index 

segítségével, a víz hatására az eredeti arányok azonos irányban változtak az olaj minták 

esetében. 

17. ábra A modellezésben használt gazolin típusú szénhidrogén folyadék fázisú összetételének 
változásai negyedéves bontásban, a Thompson-diagramon ábrázolva. A jelmagyarázat az 

eltelt napok számát mutatja, kiindulásiként a kezdeti összetétel szerepel. 
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Amikor CANIPA-MORALES et al. (2003) az eredményeiket a Thompson-féle diagramon 

ábrázolták, a változatosan evaporált minta áthelyeződött az eredeti helyéről és elkülönült a 

többi olajtól, a különböző mértékű evaporációnak köszönhetően. Ez az áthelyeződés a szerzők 

szerint a toluolnak és metilciklohexánnak a n-heptánhoz viszonyított alacsonyabb 

illékonyságának köszönhető. A modellezési eredmények a n-heptán esetében valóban 

nagyobb mértékű illékonyságot igazoltak. A különböző hosszúságú agyagos csövek átlagos 

illékonysági értékei szerint a metilciklohexán 2,82%-os, a toluol 8,51%-os a n-heptán 2,32%-

os relatív dúsulást mutatott. Az eltérő hosszúságú csövek közül az 50 cm-es átlagos 

értékeinél a metilciklohexán és a n-heptán tekintetében már az elillanás dominált a relatív 

dúsulással szemben, az előbbi 640 nap elteltével 7,13%-os, az utóbbi 7,51%-os illékonysági 

veszteséget mutatott a kiindulási összetételhez viszonyítva. Ez igazolja a CANIPA-MORALES et 

al. (2003) által jelzett illékonysági sorrendet. 

CANIPA-MORALES et al. (2003) eredményeihez hasonlóan, jól látszik a modellezésből 

származó minták elhelyezkedésének változása a Thompson-diagramon. Legfontosabb 

eredmény az ábra alkalmazhatóságával kapcsolatban az, hogy a kisebb szénatomszámú 

szénhidrogének illékonysága egy új területet jelöl ki a diagramon, melyet a kiindulási 

összetételtől kelet-délkeleti irányba mutató vektorral lehet jellemezni (a 17. ábrán zöld kettős 

nyíllal jelöltem). 

A legkönnyebben elillanó komponensek távozása után már a várt evaporációs 

frakcionálódási vektornak megfelelően helyezkednek el többnyire az aránypárok. Ennek 

alapján M A N G Ó (1997) fentebbi állítása azzal egészíthető ki, hogy a toluol/n-heptán arány 

változása az illékonysági folyamatokra önmagában kevéssé érzékeny, a kisebb 

szénatomszámú komponensek elvesztése inkább a n-heptán/metilciklohexán arány 

változásában jelentkezik, de összeségében is csak kicsiny változást okoz az arányokban a 

szénhidrogén összetételbeli átalakulása, amennyiben az elillanáshoz egyéb folyamat nem 

társul hozzá. 

THOMPSON (1987) szerint a toluol/heptán és metilciklohexán/heptán arányok 

szisztematikusan nőnek a növekvő könnyű szénhidrogén veszteséggel. Ezt az eredmények 

csak részben erősítik meg, az arányok folyamatos növekedése csak a szénhidrogén mintegy 

másfél éves időtartamú illékonysági folyamata után figyelhető meg, amikorra a pentánnál 

könnyebb vegyületek a folyadék fázisú szénhidrogénből már eltávoztak. 

SERRANO et al. (2006) munkájukban dízel-szennyezett mezőgazdasági talajok természetes 

koncentrációcsökkentési folyamatait vizsgálták, a talajbeli koncentrációt minden szerves 

vegyület esetében 50 ng*g_1-re állították be. Eredményeik szerint a benzol és toluol 

illékonysági folyamata gyakorlatilag azonnali, míg a többi illékony aromás szénhidrogén 
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esetében lassúbb volt. A legapolárosabb vegyületek (benzol és toluol) kerültek legkevésbé 

kapcsolatba a talajmátrixxal, ezért ezek mutatták a legrövidebb feleződési időt. Az általuk 

megadott B T X vegyületekre vonatkozó feleződési időket a 9. táblázatban összesítettem. 

Korábbi terveim szerint el kívántam készíteni a felezési idők számítását és táblázatos 

formában való közreadását. A modellezés azonban felhívta arra a figyelmemet, hogy a 

felezési idők alkalmazása a kármentesítések tervezése folyamán rendkívüli módon félrevezető 

lehet, és helytelen irányba befolyásolhatja a szennyeződés terjedésének modellezését is. 

9. táblázat. A B T X vegyületek felezési idői, SERRANO et al. ( 2006) alapján 

Vegyület Feleződési idő (ti/2, min) 
benzol 2 
toluol 8 
o-xilol 27-31 
m- és p-xilol 3 1 

Ha kizárólag az irodalomban elérhető felezési időkre támaszkodunk, rossz alapokra 

helyezzük a többkomponensű rendszerekről alkotott elképzelésünket. A 9. táblázat adatait 

figyelembe véve például a BTEX-eket tartalmazó szénhidrogének illékonysága leggyorsabban 

a benzol esetében megy végbe, amit a toluol, végül a xilolok követnek. A benzol és a toluol 

illékonysága között négyszeres különbség látható, míg a toluol és a xilolok között 

háromszoros. Mindhárom vegyület illékonysága rendkívül gyors folyamatnak tűnik, és az 

irodalmi adatok szerint feleződésük rendszerint be is következik. 

Ezzel ellentétben a modellezés eredményei szerint többkomponensű rendszerből az 

aromás szénhidrogének elillanása más módon megy végbe. A modellezés teljes időtartama 

alatt (640 nap) nem következett be az aromások teljes körű feleződése, csak a benzol esetében 

volt megfigyelhető a legrövidebb töltettel rendelkező csövek esetében. A toluol és a xilolok 

mennyisége nem csökkent a felére. Sőt, a hosszabb töltetű csövek alatt a benzolé sem. Ezért 

elmondható, hogy a folyadék fázisban lévő vegyületek illékonyság általi felezési idejét 

alapvetően meghatározhatja a többi komponens hatása és a szennyeződés elhelyezkedésének 

mélysége. 

Az illékonyság hatását jelzi a szénhidrogén fő paramétereinek (sűrűség, kezdő és végső 

forrpont) megváltozása is. Közismert, hogy a sűrűség a nagyobb molekulatömegű 

komponensek mennyiségétől függ, minél nagyobb a nehezebb szénhidrogének mennyisége 

adott nyersolajban, annál nagyobb a sűrűsége. Modellezési eredményeim megerősítik ezt az 

olajipari tapasztalatot. A modellezés befejezésekor mért sűrűség és desztillációs jellemzőit a 

10. táblázatban összesítettem. 
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10. táblázat. A modellezett szénhidrogén megváltozott sűrűségei és desztillációs jellemzői. 
„A" jelöli az agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. 

A betűk mögötti számok a csövek hosszúságát mutatják, 1 = 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 150 cm 
és 4 = 200 cm. 

A l A2 A3 A4 H l H2 H3 H4 
Sűrűség 15°C-on (g/cm3)- 0,759 0,753 0,752 0,752 0,759 0,754 0,753 0,752 
Kezdő forrpont (°C) 96 80 79 78 97 83 79 77 
Végforrpont (°C) 262 259 258 259 260 261 259 259 

A sűrűség értékek 0,75 g/cm3 körüli értékeket mutatnak, de a töltetek vastagságának 

növekedésével csökken az alatta elhelyezkedő folyadék fázis sűrűsége. A legnagyobb sűrűség 

értékeket azok a modellek mutatták, amelyekben 50 cm-es töltetek találhatók (0,759 g/cm3), a 

legkisebbeket a 200 cm-es csövek (0,752 g/cm3). Ennek oka a töltetek vastagságának 

függvényében bekövetkezett illékonysági veszteség, az illékonysági folyamat előrehaladtával 

ugyanis nőtt a folyadék fázisban mérhető nagyobb szénatomszámú vegyületek mennyisége, 

ami megnövelte a szénhidrogén sűrűségét. A sűrűség növekedését eredményezhette az aromás 

vegyületek arányának relatív emelkedése is. A forrpontok alakulásában már kismértékben 

kimutatható a töltetek minőségének hatása is, de itt is közvetve a csövek hosszúsága a 

domináns tényező. A legrövidebb töltetek alatt a szénhidrogén kezdő forrpontja 96-97 °C, 

végső forrpontja 260-262 °C. Ugyanezen értékek a leghosszabbak alatt 77-78 °C, illetve 259 

°C között alakultak. Az összes kéntartalom mennyiségének alakulása szintén hasonló 

tendenciát mutat, az 51 cm-es csövek alatt 50-54 mg/kg, a 200 cm-esek esetében 46-47 mg/kg 

közötti értékekkel. A kéntartalom kissé magasabbnak mutatkozott a homokos töltetek alatti 

szénhidrogénekben. 

Összefoglalásképp elmondható, hogy a folyadék fázis változásainak nyomon követése 

alapján mindegyik cső esetében az alkotó vegyületek egyedi tulajdonságai és a töltetek 

vastagsága bizonyult az illékonyságot befolyásoló domináns tényezőnek, a töltetek minősége 

jelentéktelen hatást mutatott. 

6.4. A töltetek által szorbeált komponensek mennyiségi meghatározása és 

összefüggéseinek vizsgálata 

6.4.1. AzATD-GC-MS vizsgálatok eredményei 

A szorbeált szénhidrogénekre vonatkozó eredményeket a folyadék fázisú komponensek 

értékelésénél bemutatott adatbázishoz hasonló, de kisebb mennyiségű mérési adathalmaz 

alapján tudom bemutatni. A töltetekből fél és egy év elteltével, valamint a kísérlet 
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befejezésekor vettünk mintákat. Az első alkalommal a töltetek legfelső rétegéből történt 8 

minta vétele, ami három párhuzamos méréssel számolva, 39 vegyület esetében összesen 936 

adatot eredményezett. Az egy éves minták esetében az agyagos csövekből a 2. rétegből is 

vettünk mintát, így összesen 1404 értéket kaptunk. Lényegesen nagyobb adatmennyiséget 

szolgáltatott a modellek szétszedése, amikor a felső két rétegen túl, 10 cm-ként 

végigmintáztuk az oszlopokat. Az összesen 90 mintavételi helyről származó minták elemzései 

(270 mérés) 10 530 új értéket adtak. Ezekkel együtt a szorbeált fázis ATD-GC-MS adatbázisa 

12 870 (azaz tizenkettőezer-nyolcszázhetven) adatot tartalmazott, melyek feldolgozásán 

alapul a jelen fejezet. 

A szénhidrogén szennyezettség jelentősen különbözik a töltetek anyagi eltérése 

függvényében, az eltérés elsősorban a szorbeált mennyiség tekintetében vehető észre. A 18. 

ábrán az első mintavételezés alkalmával az agyag zárórétegekből, illetve a tisztán homok 

töltetű modellezési párjuk azonos rétegbeli helyzetéből vett minták összes szénhidrogén 

tartalma tekinthető meg. 

Az egyes csövekbe behelyezett töltetek vastagságával fordítottan arányos a legfelső 

rétegek által megkötött szénhidrogén mennyisége, amely különösen az agyagos csövek 

esetében mutat látványos összefüggést. A homok minták esetében hasonló jelenség figyelhető 

meg, de a szorbeált szénhidrogének mennyisége jelentéktelen az agyagokéhoz viszonyítva. A 

későbbiek folyamán vett minták hasonló arányokat mutattak. 

18. ábra. Mért szorbeált szénhidrogén mennyiségek az 1. szintekben fél év elteltével. „A" 
jelöli az agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csövet. 

A fél és egy év elteltével, illetve a szétszedéskor vett mintákból mért szénhidrogének 

mennyiségi ábrázolását a 8. melléklet tartalmazza. Az azonos időpontokban a különböző 
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töltetek 1. szintjeiből vett minták mennyiségeit egyező skálákon tüntettem fel, így az agyag és 

homok által szorbeált mennyiségek összehasonlíthatók. A mellékletekben szereplő további 

ábrák esetében az eltérő hosszúságú csövek adatait rendeztem egységes skálára. Ennek oka 

egyrészt a homok és agyag minták eltérő szorpciós kapacitása, másrészt a töltetek vastagsága 

hatásának tanulmányozása iránti igény. Azonos skála esetén a homok szénhidrogén 

megkötését az alacsonyabb szorpciós kapacitás nem tette volna látható módon értékelhetővé. 

A mellékletek ábráinak összeállításakor következetesen a bal oldali oszlopokba helyeztem 

az agyagos, a jobb oldaliakba a homokos töltetű csövek eredményeit. Ez alól csak azon ábrák 

képeznek kivételt, melyeken a kétféle töltet eredményei együttesen kerültek feltüntetésre, 

illetve ahol egymás mellé az azonos csövek eltérő időpontú adatait tartalmazó ábrákat 

helyeztem. Az áttekintés további könnyítése érdekében az agyagos zárótöltetű csöveket 

bordó, a tisztán homokot tartalmazókat sárga színű oszlopokkal jelöltem. A mellékletek 

kezelhetőségének további segítője, hogy a korábban bemutatott folyadék fázisú minták 

eredményeit sárga, a töltetekét bordó, a későbbiekben ismertetésre kerülő szabad gáz minták 

adatait zöld hátterű diagramokkal szemléltetem. 

A mennyiségi ábrázoláshoz a kromatogramokon jelentkező vegyületek összes csúcs alatti 

területének korrigált értékeit választottam, mivel azok a különböző módszerekkel (inert 

anyaggal, illetve kapilláris behelyezésével) mért minták esetében megfelelő összehasonlítási 

lehetőséget biztosítottak. Az értékek korrekciójára az eltérő mennyiségű bemért anyagok 

miatt volt szükség. 

A modellezés végén, a töltetekből a fél és egy éves mintázástól eltérően, rétegenként is 

vettünk mintákat. Az oszlopok legfelső szintjében, ahol az agyagrétegek, illetve az azonos 

magasságú homokos csövek esetében homokrétegek helyezkedtek el, kettő mintavételi helyet 

jelöltünk ki . Ezeket az ábrákon 0 és 5 cm-es mélységekkel jelöltem. A további mintavételi 

helyeket a folyadék fázis felé haladva minden tizedik cm-nél jelöltük ki, így az 50 cm-es 

csövekben 5, a 100 cm-esekben 9, a 150 cm-esekben 13, a 200 cm-esekben 1 8 mintavételi 

pont jött létre. A mintavételi pontok (a továbbiakban szintek) számozása a folyadék fázisok 

irányába nő (vagyis például a 18. szintek a legnagyobb töltet vastagságú oszlopokban a 

legalsó szinteket, ugyanakkor az 1. szintek a töltetek legfelső, a modellezési helyiség 

levegőjével érintkező pontokat jelölik a különböző magasságú oszlopokban). 

Az egyes modellek töltetei által szorbeált teljes szénhidrogén mennyiségét a 19. ábra 

mutatja. MORRISEY és GRISMER (1999) szerint mivel az adszorpciós ráta függ a diffúziótól, 

egy vékony minta adott anyag nagyobb mennyiségét fogja adszorbeálni, egy vastagabbhoz 

képest. Eredményeim megerősítik feltevésüket. A teljes szorbeált mennyiség alakulását az 

eltérő hosszúságú csövek esetében azonos tulajdonságok jellemzik, de az agyag rétegek 
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jelentősebb szorpciós kapacitása miatt az agyagos csövek esetében látványosabbak a 

különbségek. 

A 200 cm-es csövek vártnál magasabb értékeit a mérések időbeni eltolódása okozhatja. 

Mint azt a mérési körülmények bemutatásánál említettem, törekedtünk a mintavételt követő 

legrövidebb időtartamon belül elvégezni a vizsgálatokat és elkerülni a minták hosszas 

tárolását. A modellezés végén a csöveket meghatározott sorrendben, a legrövidebbekkel 

kezdve mintáztuk. Az ATD-GC-MS készülék mérési kapacitása miatt egyszerre egy modellt 

szedtünk szét, majd a mérések befejezését követően folytattuk a mintázást a következő cső 

esetében. Ezért az 50 cm-esek mintázására 640 nap, a 100 cm-esekre 642 (A2) és 650 (H2) 

nap, a 150 cm-esekre 655 (A3), illetve 657 (H3) nap, a 200-es csövekre 660 (A4), valamint 

663 (H4) nap elteltével került sor. A közel egy hónapnyi különbség (amennyivel tovább 

voltak a 200 cm-es modellek töltetei kapcsolatban a szénhidrogén illó komponenseivel) 

okozhatja a várttól kissé eltérő mennyiséget. 

19. ábra A szorbeált szénhidrogének mennyisége a szétszedéskor. „A" jelöli az agyagos 
zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. 

Ha a modellek szétszedésekor szintenként mért teljes szénhidrogén tartalmakat 

hasonlítjuk össze, megállapítható, hogy a diffúzió adszorpcióra való hatása minden szint 

esetében érvényesült. Az egyes szintek szénhidrogén tartalma az 50 cm> 100 cm> 150 cm> 

200 cm hosszúságú csövek sorrendjét mutatja. A szintenkénti szénhidrogén tartalom és 

folyadék fázistól való távolság között tehát fordított arányosság figyelhető meg. 

A szintenkénti szénhidrogén tartalom különösen az eltérő hosszúsági agyagos csövek első 

és második szintjeiben mutat látványos csökkenést a töltetek hosszának növekedésével. Az 

azonos hosszúságú homokos modellek e szintekben nagyságrendekkel kisebb koncentrációkat 
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tartalmaztak. A homokos mintákból többnyire a mélyebb szintekben is alacsonyabb 

mennyiségek voltak mérhetők (agyagos párjuk azonos mélységű mintáihoz képest). 

Mindegyik cső esetében nőtt a szénhidrogén tartalom a folyadék fázishoz közeledve, főként a 

töltetek alsó 60 cm-ében. A homok töltetek esetében a folyadék fázis felé való 

koncentrációnövekedés főleg akkor válik látványossá, ha az eltérő hosszúságú modellek 

szintenként mért mennyiségeit együtt ábrázolva tekintjük át a 13. szintig. E tendencia az 

agyagos csöveknél a felső agyagréteg miatt nem érvényesül ilyen tisztán, de a mélység 

növekedésével szintén emelkednek az értékek. A leghosszabb agyagos cső esetében az 

agyagréteg a hosszabb migrációs távolság miatt már kisebb mennyiséget tartalmazott a 

legmélyebb szintek homok mintáihoz képest. 

Az azonos hosszúságú modellekben mért szintenkénti mennyiségek együttes ábrázolása 

által válik jól láthatóvá, hogy az agyagos csövek nem csak az agyagrétegekben, hanem a 

mélyebb szintekben is nagyobb szénhidrogén mennyiségeket tartalmaztak homokos 

párjaikhoz képest. Ennek oka feltételezhetően az agyag jó záró tulajdonsága, melynek 

következtében az elillant komponensek nagy része megrekedt a homok szemcsék közötti 

terekben, illetve az egyes alkotókhoz kötődve. 

Ha az egyes csövek mintáinak szorbeált szénhidrogén tartalmát hasonlítjuk össze, 

megállapítható, hogy az agyag zárótöltetekkel rendelkező csövek háromszor-hatszor nagyobb 

mennyiségeket tartalmaztak. A teljes szorbeált mennyiségek százalékos megoszlását 30 cm-es 

mélységig a 20. ábra mutatja. 

20. ábra A töltet mintákból mért szénhidrogén mennyiségek 30 cm-es mélységekig. „A" jelöli 
az agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. 

A betűk mögötti számok a csövek hosszúságát mutatják, 1 = 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 150 cm 
és 4 = 200 cm. 
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A különböző szintekben mért mennyiségek mélység szerinti alakulását a 9. mellékletben 

lehet megtekinteni. Az ábrákon jól látszik az agyag rétegek jelentős szénhidrogén megkötési 

képessége, mely különösen akkor érzékelhető, ha a felső 30 cm görbéinek lefutását 

hasonlítjuk össze az eltérő összetételű töltetek esetében. Míg a teljes szorbeált mennyiség akár 

60%-a (pl. az 50 cm-es agyagos cső esetében 62,33%) az agyagrétegekből volt kimutatható, a 

további szintek egyike sem tartalmazott 40%-nál többet (a legnagyobb mennyiséget homokos 

szintből a 50 cm-es homokos modell folyadék fázishoz legközelebbi rétege mutatta, 37,59%-

os értékkel). A homokos csövek esetében a mélységgel való koncentrációnövekedés, melyet 

korábban említettem, a mért mennyiségek mélység szerinti alakulását bemutató görbéken jól 

megfigyelhető. 

A töltetekből kimutatott szénhidrogén szennyeződés összetétele lényeges eltéréseket 

mutat a folyadék fázisú mintákhoz képest. Az agyagok a komponensek egy bizonyos 

tartományát kötötték meg, mely a későbbiekben részletes ismertetésre kerül. A homok töltetek 

hasonló vegyületeket tartottak vissza, de sokkal kisebb mennyiségben. Az egyes töltet minták 

teljes szénhidrogén tartalmát alkotó csoportok megoszlását a 100 cm-es modellek példáján, a 

folyadék fázis összetételének bemutatásánál is alkalmazott Tissot-Welte-féle háromszög 

diagramon mutatom be (21. ábra). Látható, hogy a szorbeált fázis komponensei között nagyon 

kevés esetben mutathatók ki naftének, a megkötött vegyületek döntően paraffinok, illetve 

aromások. 

21. ábra. A szorbeált szénhidrogének összetevői a Tissot-Welte-féle (Tissot és Welte 1984) 
háromszög diagramon ábrázolva, a 100 cm-es csövek példáján. Az ábrán piros rombusszal a 

folyadék fázis kiindulási összetételét, körökkel az agyagos, négyzetekkel a homokos csöveket, 
a színek sötétedésével a mért töltetek mintavételi helyeinek mélységét jelöltem (a folyadék 

fázishoz való közeledés arányában sötétednek a jelek). 

85 



Az egyes szorbeált komponensek aránya az idő előrehaladtával kis mértékben módosult, 

megnövekedtek a nagyobb szénatomszámú alkotók. Ez a változás elsősorban az illékonyság 

hatásának köszönhető, mivel a kisebb illékonyságú vegyületek később kerültek csak 

kapcsolatba a töltetekkel. 

Az 1. szintek mintáiból mért szorbeált komponensek mennyiségeit fél és egy év elteltével, 

valamint a szétszedéskor a 10. melléklet ábrái szemléltetik. Látható, hogy fél év elteltével a 

legkönnyebb kimutatható alkotó a normál-heptán, a legnagyobb szénatomszámú az undekán 

volt. Egy év elteltével a tartomány kissé kiszélesedett, hexánt és dodekánt is sikerült kimutatni 

az agyag rétegekből. A modellek szétszedésekor pedig helyenként már pentánt és Cis-öt is 

mérhettünk. Az ábrákon az is megfigyelhető, hogy fél év elteltével még szinte kizárólag az 

agyag rétegekből, az első év végén már kis mennyiségekben a homokos csövekből is, a 

szétszedéskor pedig minden homok minta esetében tudtunk szénhidrogéneket kimutatni. 

A legfelső szintekből különböző időpontokban vett töltet minták szorbeált szénhidrogén 

tartalmának százalékos összetételét kördiagramokon a 11. mellékletben ábrázoltam. Az első 

fél év végi minták esetében még csak az agyag réteg összetételét ábrázoltam, tekintve, hogy a 

homok minták kromatogramjai ekkor még nem mutattak értékelhető nagyságú csúcsokat. Az 

agyagok ekkor C7 és Cn közötti komponenseket tartalmaztak. Legnagyobb mennyiségeket 

mindegyik cső esetében a xilolok (12-33%) és a Cg (22-50%) mutatott. Legkisebb aránnyal 

(l-2%>) a MeCH részesült az összetételből. Viszonylag erős illékonysága és jelentős folyadék 

fázisbeli mennyisége ellenére meglepően kevés (2-7%) szorbeált benzolt sikerült kimutatni. 

Egy év elteltével az agyag rétegekből hexánt, metilciklopentánt és ciklohexánt is 

azonosítottunk, ami a szorbeált tartomány szélesedésére utal. Ekkor a legkisebb arányú 

megkötött vegyület a benzol (0-1%) és a ciklohexán (2-3%), a legnagyobb százalékos 

mennyiségű a xilolok (3-26%), illetve a toluol (12-43%) volt. A Cg szorbeált mennyisége egy 

év elteltével csak 3-11%-ot képviselt, míg a CQ és C10 aránya jelentősen megnőtt. A benzol 

szintén csak maximum l%>-ot jelentett a teljes összetételben. Ez különösen akkor érdekes, ha 

figyelembe vesszük a homok minták adatait, melyek ekkorra elérték a kimutathatósági határt. 

A homok minták az első év végén maximálisan 5 vegyületet tartalmaztak (a legrövidebb cső 

1. szintjéből vett mintában), a növekvő töltet-vastagsággal egyre kevesebb alkotó volt 

mérhető. A homokos modellek esetében a benzol volt az egyetlen szénhidrogén, melyet 

mindegyik minta esetében sikerült azonosítani. Ez arra utalhat, hogy a vizsgált agyagtípus 

szorpció szempontjából a benzolt kevésbé preferálta a többi szénhidrogénhez képest. 

A szétszedéskor már lényegesen több komponenst sikerült kimutatni, vagyis tovább 

szélesedett a szorpciós tartomány egészen C 14-ig. Mindez egyaránt igaz a homokokra és az 

agyagokra is. Az agyag rétegekből legnagyobb mennyiséget a xilolok (8-25%), valamint 
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toluol (7-26%) esetében tapasztaltunk, de szintén jelentős volt a C 8 (6-15%), C 9 (12-20%), C i 0 

(8-24 %) és Cn (4-24%) aránya is. Legkisebb százalékos értékek a MeCH-ra (0-1%), CH-ra 

(0-2%), Cn-ra, Cn-re és a benzolra (1-5%) voltak jellemzők. Ezzel ellentétben a homokos 

csövek legfelső szintjéből legkisebb mennyiségben a C% (0-3%) volt mérhető, számos 

komponens csúcsa pedig nem jelent meg a kromatogramokon (pl. a Cyé, MeCH-é). A 

legjelentősebb koncentrációkat a Cio (14-25%) és a xilolok (14-32%) mutatták. A benzol 

ekkor is nagyobb százalékos aránnyal vett részt homokos csövek 1. szintjei mintáinak teljes 

szorbeált mennyiségében (1-8%-kal), mint az agyagokéban. 

A töltetek által szorbeált komponensek mennyiségeit oszlopdiagramokon is ábrázoltam 

úgy, hogy az áttekinthetőség érdekében a négy eltérő hosszúságú agyagos és homokos modell 

mintáiban mért minden egyes komponenst külön ábra mutat. Adott ábrán egy komponens 

különböző hosszúságú csövekből mért mennyiségét lehet megtekinteni, külön az eltérő anyagi 

összetételű töltetekre vonatkozóan. A töltetek 1. szintjei által megkötött komponensek 

mennyiségi ábrázolását fél év elteltével a 12., az 1. és 2. szintek által szorbeáltakét egy év 

elteltével a 13., a szétszedéskori 1. és 2. szintbeli koncentrációiét a 14., a szétszedéskor 

vizsgált további rétegekét a 15. melléklet tartalmazza. 

A 12-15. mellékletek ábráinak áttekintésével megfigyelhető, hogy fél év elteltével, mint 

azt korábban említettem, csak az agyag rétegek mutattak értékelhető mennyiségű 

szénhidrogén tartalmat. Az is látható, hogy a legtöbb komponens esetében érvényesült a teljes 

mennyiség vizsgálatakor észlelt, a töltetek hossza és a mért koncentráció közötti fordított 

arányosságra vonatkozó megállapítás. A jelenség különösen szépen mutatkozik az aromás 

vegyületek esetében. A fél éves eredmények szerint a nagyobb szénatomszámú komponensek 

jelentősebb arányban még csak a legrövidebb agyagos cső agyag mintáiban voltak jelen, 

illetve kisebb mennyiségben a 100 cm-es cső mintáiban. Látható, hogy a szénatomszám (ami 

meghatározó volt az egyes vegyületek illékonyságában) növekedésével csökken a szorbeált 

mennyiség, amit főként a C9, Cio és Cn komponensek esetében lehet jól megfigyelni. Ez a 

jelenség megfigyelhető mindegyik mintavételi időpont esetén, példaként a modellezés 

szétszedéskori, legfelső rétegekből vett mintáin mutatja a 22. ábra is. 
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22. ábra Az egyes vegyületek mennyisége a szorbeált fázisban, a modellezés végén a legfelső 
rétegekben. „A" jelöli az agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező 

csöveket. A betűk mögötti számok a csövek hosszúságát mutatják, 1 = 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 
150 cm és 4 = 200 cm. 

Az egy év elteltével vett agyag mintákból már kisebb szénatomszámú komponenseket is 

sikerült kimutatni, illetve a homok mintákból ciklohexánt, aromás vegyületeket, illetve 

néhány kevésbé illékonynak minősített komponenst (Cio-et, Cn-et, valamint Cn-t). A 

szétszedéskor már az 1. szintek homok mintáiból is szinte mindazon komponenst sikerült 

meghatározni, melyeket az agyagokból, csak lényegesen kisebb mennyiségben. 

A modellek utolsó mintavételezési időpontban rétegenként vett mintáinak eredményeit a 

15. melléklet mutatja. Az ábrákon jól látszik, hogy a legmélyebb rétegekben megnőtt a 

szorbeált szénhidrogének mennyisége, amely különösen a 200 cm-es csövek esetében 

látványos. Leginkább a ciklohexán, benzol, illetve a kissé nagyobb szénatomszámú 

komponensek (pl. Cio, Cn, C12 és C13) esetében láthatók szép mélység függő tendenciák, 

melyek egyértelműen a kisebb illékonyság hatását mutatják. A 23. ábrán látható az 50 cm-es 

agyagos modell példáján, hogy az agyagos csövek 1. és 2. szintjében található a megkötött 

szénhidrogének legnagyobb mennyisége minden komponens esetében. A légköri levegővel 

érintkező agyag mintákhoz képest az 5 cm-es mélységből vett agyagok kissé nagyobb 

koncentrációban tartalmaztak szénhidrogéneket. A mélyebb rétegek szorbeált fázisa 

elenyészőnek tűnik ezekhez képest. 
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23. ábra A szorbeált komponensek rétegenkénti mennyisége az 50 cm-es agyagos csőben. 

Ha ugyanezen ábrát elkészítjük az azonos vastagságú tisztán homok töltet esetében (24. 

ábra), megfigyelhető, hogy a megkötött szénhidrogének mennyisége minden komponens 

esetében folyamatos növekedést mutat a folyadék fázis irányába. Az 1. és 2. szintekből vett 

homok mintákhoz képest a nagyobb mélységből származók többszörös koncentrációban 

tartalmaztak szénhidrogéneket. A két ábra összevetésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

homok és az agyag lényegesen eltérő szorpciós kapacitása miatt az x értéktengely skálái nem 

azonosak. 

Az ábrák összehasonlításakor jól látszik, hogy az agyag és a homok a komponensek egy 

bizonyos tartományát kötötte meg, mely a ciklohexán és a C M között húzódik. A szorbeált 

komponensek minőségi összetételei közel azonosak, ugyanakkor a tartományon belüli 

mennyiségi megoszlás eltérő. A homokok többnyire nagyobb szénatomszámú vegyületeket 

tartottak vissza az agyagokhoz képest. Az agyagok által megkötött szénhidrogének 

„ujjlenyomata" több hasonlóságot mutat a kiindulási folyadék fázis összetételével, mint a 

homokokból kimutatott. Ez azt jelzi, hogy az agyag minták szorbeált fázisának vizsgálatából 

jobb következtetéseket lehet levonni a kiindulási szennyező forrás összetételére vonatkozóan. 
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24. ábra A szorbeált komponensek rétegenkénti mennyisége az 50 cm-es homokos csőben. 

Ha az egyes komponensek mennyiségét a folyadék fázistól mért egyenlő távolságokra eső 

szintenként nézzük, látható, hogy a folyadék fázishoz legközelebbi pontokon van a 

legnagyobb egyezés a homokos és agyagos csövek értékei között. Ugyanakkor, az agyagos 

modellek egyező pontjainak értékei között kisebb eltérések figyelhetők meg, mint homokos 

párjaik tekintetében. Ez utóbbiaknál a legkisebb hosszúságú cső szorbeált szénhidrogénjeinek 

mennyisége akár kétszerese is lehet a hosszabb csövek folyadék fázistól való egyenlő 

távolságban lévő pontjainak értékeihez viszonyítva. 

A töltetek által megkötött egyes szénhidrogén komponensek szétszedéskor mért, mélység 

szerinti százalékos megoszlását 30 és 160 cm-es mélységekig a 16. melléklet ábráin lehet 

megtekinteni. Ezen ábrákon a korábban általánosságban ismertetett jelenségek figyelhetők 

meg az egyes komponensekre vonatkozóan. Nevezetesen az agyag szénhidrogén megkötése, a 

mélység függvényében ábrázolt százalékos megoszlás szerint a felső 30 cm-ekben található a 

szorbeált szénhidrogének 40-60%-a az agyagos csövek esetében, míg a homokos csövekben 

ezen szintek nem tartalmaznak jelentős mennyiségű szennyező anyagot. Néhány komponens 

esetében megfigyelhető a folyadék fázis irányába való növekedés is, ilyen például a Cio, Cn 

vagy a Cn- A benzol ugyanakkor közel azonos százalékos értékeket mutatott a homokos 

csövek eltérő szintjeiben. A komponensek között továbbá található olyan is, mely 

mennyiségének mélység szerinti százalékos alakulása pulzáló tendenciát mutat, ilyen például 

a toluol, a xilolok, vagy a CQ. 
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6.4.2. A Rock-Eval vizsgálatok eredményei 

A szorbeált szénhidrogénekre vonatkozó Rock-Eval eredmények a töltetek szétszedésekor 

vett minták elemzésein alapulnak. Az 1., 3., 5., 7., 12. és 17. rétegekből származó, összesen 

36 darab mintán történtek pirolízis vizsgálatok. A kapott nyolcféle mutató (Sl, S2, Pl, Tmax, 

TOC, Hl , 01, MINC) összesen 288 adatot tartalmazó adatbázist eredményezett. 

A talaj szenny eződési tanulmányok esetén fontosak az Si csúcs mérési ideje és a kezdeti 

hőmérsékleti arányok, melyek alapját képezik a szennyezők jó meghatározásának. A könnyű 

gazolin-tartományú szénhidrogének a pirolízis elején eltávoznak, és nem mutatnak jelentős 

mennyiségű CO, valamint CO2 értékeket az oxidáció folyamán (LAFARGUE et al. 1998). Ezért 

figyelmet fordítottunk a minták szállítását megelőző konzerválásra és a hőmérséklet program 

kiválasztására. 

A különböző mélységekből származó minták közös jellemzője, hogy az agyagrétegeken 

kívül nem mutattak értékelhető nagyságú szénhidrogén potenciált. Az S1 és S2 csúcsok csak a 

legfelső rétegek, azok közül is az agyagok mintáinak mérésekor jelentkeztek (25. ábra). 

25. ábra A felső rétegek mért szénhidrogén potenciálja. „A" jelöli az agyagos zárótöltettel, 
„H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. A betűk mögötti számok a csövek 

hosszúságát mutatják, 1 = 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 150 cm és 4 = 200 cm. 

Ez egyúttal az agyagrétegek szénhidrogén megkötését, másrészt a homokos rétegek 

lényegesen kisebb szorpciós kapacitását mutatja. Mivel a gázkromatográfiás mérések 

igazolták a homok mintákban is az egyes szénhidrogén vegyületek jelenlétét, a pirolízissel 

kapott nulla értékek a módszer magasabb kimutathatósági határát jelzik. Látható, hogy az Sl 

csúcsok jelentős hányadát adják a szénhidrogén potenciálnak, a folyadék fázis és az elillanó 
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komponenseket szorbeáló agyagrétegek közötti távolság függvényében változik az Sl és S2 

csúcsok egymáshoz viszonyított aránya. 

A kisebb migrációs távolságok esetén nagyobb, a hosszabbak esetén kisebb az Sl értékek 

nagysága az S2 értékeihez képest. A távolság növekedésével csökken mindkét csúcs értéke, 

az előbbié erősebben, az utóbbié kissé mérsékeltebben. Ez a tendencia azonos a korábbi 

fejezetben ismertetettel, vagyis a pirolízis vizsgálatok alapján is az 50 cm-es cső agyagrétege 

szorbeálta a legnagyobb szénhidrogén mennyiséget, a megkötött vegyületek összessége 

csökken a folyadék fázistól való távolsággal (azaz a töltetek vastagságával). 

A modellezésből származó minták Sl értékei 0,01-0,16 mgCH/g közé esnek, amik 

viszonylag kis mennyiségeknek tekinthetők. Szénhidrogén anyakőzetekből, de még 

folyóvizek hordalékából is lényegesen magasabb mennyiségek mérhetők. A Tisza lebegtetett 

hordaléka korábbi vizsgálataim alapján például 0,09-0,35 mgCH/g Sl értékeket mutat, igaz, 

itt az S2 csúcsok is lényegesen nagyobbak (1,27-8,63 mgCH/g). Ennek ellenére az 

agyagrétegekből mért mennyiségek az irodalmi adatokkal jó egyezést mutatnak, a 

szénhidrogénekkel szennyezett minták esetében ugyanis hasonló tartományokat tapasztaltak. 

OLIVEIRA et al. (2005) például 92, szénhidrogénekkel szennyezett felszíni mintát elemeztek 

GC, GC-MS, valamint Rock-Eval vizsgálatokkal. A pirolízis vizsgálatok szerint az Sl értékek 

0,02 és 5,6 mgCH/g között változtak. A magasabb értékeket többnyire a folyadék fázisú 

szénhidrogénekkel való szennyeződés okozhatja, aminek összmennyisége lényegesen 

nagyobb lehet a tisztán illékony komponensekkel való kezeléshez képest. 

Egy év elteltével az agyagminták közül néhányról TPH meghatározást végeztünk. Ennek 

célja az volt, hogy megközelítő adatok álljanak rendelkezésre a modellezés szétszedésekor 

várható összes szénhidrogén tartalomról, aminek függvényében választottam ki a rétegenként 

vett minták vizsgálati módszereit. A mintákból kimutatási határ feletti TPH-t lehetett mérni, a 

100 cm-es agyagos cső legfelső rétegéből vett minta például 4,6 mg/kg TPH-tartalmat 

mutatott. Ebből 1,0 mg/kg-nak adódott a C5-C12 és 3,6 mg/kg-nak a C13-C40 közötti 

szénatomszámú komponensek mennyisége. Az alkalmazott TPH-GC vizsgálati módszer 

kimutatási határa 0,5 mg/kg volt. 

A szakirodalomban eltérő vélemények találhatók arra vonatkozóan, hogy van-e érdembeli 

összefüggés a szerves széntartalom és a szénhidrogén szennyezettség mértéke között. A B O U L 

DAHAB és A L - M A D F A (1993) például nem figyelt meg jelentős korrelációt (r=+0,08) a szerves 

széntartalom (0,6-1,4%) és a szénhidrogén koncentrációk között a katari partközeli üledékek 

esetében. MASSOUD et al. (1998) regressziós statisztikai elemzései a legtöbb mintájuk 

esetében szintén gyenge korrelációt mutattak ki a TPH és TOC értékek között. Ez a 

következtetés összhangban van a szerzők korábbi eredményeivel a TPH és TOC tartalmat 
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illetően, ezért ezzel igazoltnak vélik a T O C mérések indikátorként való használhatatlanságát a 

fenéküledékek olaj szennyeződései esetében. 

Ugyanakkor A B U - H I L A L és KHORDAGUI (1994) az Egyesült Arab Emirátusok különböző 

régióiból származó mintákban a T P H és a T O C értékek jelentős korrelációját (r=0,36-0,99) 

mutatta ki. Az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó vizek T O C koncentrációja és T P H 

tartalma jelentős pozitív korrelációt (r=0,67, P=0,05) mutatott EMARA (1998) vizsgálatai 

alapján is. Az összefüggés szerint amikor a T P H koncentráció nő, akkor a T O C is nő, az 

alábbi egyenletnek megfelelően: T O C = -029+0,073 T P H . Eszerint a T O C koncentráció a 

terület szénhidrogén szennyeződésének jelzőjeként használható. 

A vizsgált minták esetében a szénhidrogén tartalom növekedésével emelkedtek a T O C 

értékek is. A 26. ábra a modellezés végén mért T O C értékeket mutatja a mélység 

függvényében. Látható, hogy a legmagasabb értékeket a legfelső 10 cm-ből vett mintákból 

mértük, ahol az agyagrétegek helyezkedtek el. Ezeket az ábrán bordó ellipszissel határoltam 

el. 

Az agyagokból mért magasabb T O C értékek azok szénhidrogén megkötését jelezhetik, 

figyelembe véve, hogy a szennyezetlen homok és agyag szerves anyag tartalma nem mutat 

ilyen jelentős eltérést. A teljes szerves szén tartalom HUNT (1963) szerint függ a 

szemcsemérettől, ugyanis egy adott típusú üledék vizsgálatánál azt tapasztalta, hogy a kisebb 

szemcsék, a nagyobb adszorpciós kapacitásuk miatt nagyobb mennyiségű szerves anyagot 

tartalmaztak. Ez alapján a felső 10 cm-ben mért magasabb T O C értékek az agyagnak a 

homokhoz viszonyított kisebb szemcseméretének is köszönhetők. 

26. ábra A T O C változása a mélység függvényében. „A" jelöli az agyagos zárótöltettel, „ H " a 
homogén homok töltettel rendelkező csöveket. A betűk mögötti számok a csövek hosszúságát 

mutatják, 1 = 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 150 cm és 4 = 200 cm. 
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A TOC és a különböző módszerekkel mért szénhidrogén tartalom közötti összefüggés jól 

látható, de a számított korrelációs együtthatók lényeges eltérést mutattak. A Rock-Eval 

eredményeken alapuló szénhidrogén potenciál (S1+S2) és TOC értékek közötti korrelációs 

együttható értéke r=0,9378, ami erős korrelációra utal. (Az együttható értéke mindig -1 és +1 

közé esik, minél közelebb áll + l-hez, annál lineárisabb összefüggés tapasztalható. Nullához 

közelítő értékek esetén nem áll fenn lineáris kapcsolat, az előjelek a vizsgált adatsorokat 

összekapcsoló lineáris függvény monotonitását jelzik. +1 esetén a függvény szigorúan 

monoton nő, ellenkező előjellel szigorúan monoton csökken). A gázkromatográfiás 

eredmények közepesen erős korreláltságra utalnak, a mért szénhidrogén koncentráció és TOC 

értékek közötti korrelációs együttható r=0,6104-nek adódott. A vizsgált regresszió 

függvények egyenletei alapján a szénhidrogén potenciált (mg/g) a CHpot=0,7151xTOC(%)-

0,0226, a szénhidrogén koncentrációt (mg/kg) a CHkonc=9036xTOC(%)+262,22 képletek 

segítségével becsülhetjük. Az ásványi széntartalom értékei 0,05-2,23% között változnak, 

szemben a szerves szén tartalom 0,01 -0,41%-os értékeivel. A MINC adatok szórása 

lényegesen nagyobb (D©=0,60) a TOC szórásához képest (D(£)=0,11). (Szórás alatt a 

valószínűségi változó négyzetének várható értékéből vont pozitív négyzetgyököt értjük.) Ez a 

grafikus ábrázoláson is jól látható, a TOC értékek ugyanis a négy agyagos minta kivételével 

0-0,1 % közöttiek. 

A pirolízis vizsgálatok számos további hasznos információval szolgálhatnak, például a 

kerogén típusának, érettségének meghatározásához, melyek azonban a modellezés céljából 

kevésbé fontosak. Ennek ellenére, mivel a szükséges adatok rendelkezésre álltak, elvégeztem 

a minták „kerogén szempontú" vizsgálatait is. A minták érettségét a H-index és a Tmax 

értékek (17/a melléklet), a kerogén típusát a H- és O-indexek (17/b melléklet) segítségével 

becsültem. Az összes minta közül értékelhető H-index csak az agyagrétegekből származó 

minták esetében volt nyerhető, a legmagasabb az 50 cm-es agyagos cső felső rétege esetében. 

Az elillant szénhidrogénekkel szennyezett agyagok mindegyike éretlen zónára és I I I . típusú 

kerogénre utal. A homok minták többségének Tmax értéke nem érte el a 400 °C-ot (néhány 

kivétellel 380-400 °C közötti adatokat mutatnak). A minták elhelyezkedése a módosított van 

Krevelen ábrán szintén I I I . típusú kerogént jelez. Ezeknek a fő forrásai főleg fásszárú növényi 

anyagok. 

A korábban bemutatott háromszög diagramok (11. és 21. ábrák) nem tengeri eredetű 

szerves anyagra utalnak, mely szintén I I I . típusú kerogénnek felel meg. A szárazföldi növényi 

anyagokból általában paraffin vagy néha paraffin-naftén bázisú nyersolajok keletkeznek 

(TISSOT és WELTE, 1984), mint amilyen a modellezéshez használt gazolin típusú 

szénhidrogén korábban bemutatott összetétele. 
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6.4.3. A kation csere kapacitás vizsgálatok eredményei és összefüggései a szorbeált 

szénhidrogén tartalommal 

A kation csere kapacitás (a továbbiakban CEC) mérése az agyagok két fontos 

tulajdonságát méri: a fajlagos felületet és az elhelyezkedő töltéseket (VELDE 1992). A CEC-

nek, mely az egyik legalapvetőbb tulajdonsága az agyagásványoknak, kétféle eredete van. 

Egyik a tetraéderes és/vagy oktaéderes pozíció izomorf helyettesítése, az alumínium 

magnéziummal, vagy a szilícium alumíniummal való helyettesítése nettó negatív töltéshez 

vezet. Ezt a részét a CEC-nek állandónak és csaknem érzéketlennek tartják a rendszer pH 

változásaira. A másik eredet az élek aluminol csoportjainak disszociációja, az éltöltések pH 

függősége miatt a CEC értéke függ a pH-tól ( A M M A N 2003) . 

A CEC meghatározására számos módszert fejlesztettek ki , melyek közül a Mehlich 

eljárást választottam a minták mérésére. A mérések a szennyezetlen, valamint a modellezés 

szétszedésekor vett szénhidrogén tartalmú, összesen 9 2 darab mintán készültek. A 27. ábra az 

eredmények egy részletét mutatja, az 50 cm-es csövek mintáinak példáján. 

A kation csere kapacitás és a szénhidrogén tartalom között összefüggés volt 

megfigyelhető. A szétszedéskori minták szintenkénti szorbeált szénhidrogén tartalmával 

összevetve az eredményeket megállapítható (lásd például a 27. és a 8. mellékletben szereplő 

mért mennyiségek az 50 cm-es csövekben a szétszedéskor című ábrákat), hogy a szorbeált 

mennyiség növekedésével fordított arányosságban csökken a minták kation cserélő képessége. 

(Vagyis a példaként felhozott ábrákon az értékek szintenkénti változása egymáshoz 

viszonyítva ellentétes irányú.) 

27. ábra A szennyezett minták kation csere kapacitása az 5 0 cm-es csövek példáján. „ A " jelöli 
az agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. A számok az 

egyes mintavételi szinteket jelölik (a mélység növekedésével nőnek). 
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Az azonos mélységű szintekből származó minták kation csere kapacitásának 

összehasonlító értékelése által az alábbi következtetések vonhatók le. Az agyagrétegek 

esetében a folyadék fázistól való távolság függvényében változnak az értékek, folyamatos 

átmenetet mutatva a legrövidebb és a leghosszabb töltetek között. Az előbbiben voltak a 

legkisebb, az utóbbiban a legnagyobb értékek. A mélység felé haladva folyamatos csökkenést 

mutatnak a CEC adatok. Mindez szintén jól megfelel a szorbeált szénhidrogén tartalom és a 

kation csere kapacitás közötti fordított arányosságú kapcsolatnak. 

Az agyagásványok közül a kaolinitnek és kloritnak van a legkisebb a CEC értéke és 

legkisebb fajlagos felülete, a szmektiteké a legnagyobb, az illité ezek között helyezkedik el. 

Ezért a szmektit és illit tartalom járul hozzá leginkább a CEC-hez és a fajlagos felülethez 

( A M M A N 2003) . Ezek alapján a minták nagy szmektit ( 2 7 % ) és illit/klorit ( 3 9 % ) tartalmának 

volt köszönhető az agyagok jelentős kation csere kapacitása. (Mint azt korábban ismertettem, 

a minta további agyagásványai klorit és kaolinit voltak, melyek 33%-kal járultak hozzá az 

agyagásvány fázishoz, melyből 15% kaolinit és 1 8 % klorit ásvány volt). 

6.4.4. Az XRD vizsgálatok eredményei 

VELDE (1992) szerint a nagyobb, vagy hosszabb szerves molekulák közvetlenül képesek 

beépülni az agyagásványok rétegközi szerkezetébe, a rétegközi kation nélkül. A szerves 

molekulák az agyag szerkezetében lévő tetraéderek bázisoxigénjeihez kapcsolódnak van der 

Waals erőkkel vagy hidrogénkötéssel. A hosszabb egyenes láncú alifás molekulák (a 

szénatomszám nagyságával növekvő arányban) egy vagy két orientációt adoptálnak az 

agyagokban, párhuzamosan valamelyik szmektit réteggel vagy csaknem merőlegesen rájuk. 

Az elágazó láncú molekulák és az aromás alkotók egyéb orientációkat vesznek fel, attól 

függően, hogy a labilis hidrogének hol helyezkednek el. A kisebb szerves molekulák is 

beépülhetnek az agyagok rétegközi tereibe, polimer adszorpció esetén ugyanakkor csak a 

felületeket érintik a folyamatok, a rétegközi tereket nem. A szmektitek visszatartják a 

vegyületeket a rétegközi terükben, ami megvédi azokat a biológiai aktivitástól. A többi 

agyagásvány adszorbeálja a vegyületeket, amik utána gyorsan degradálódhatnak. 

Figyelembe véve a modellezésben használt agyag jelentős szmektit tartalmát, a megkötött 

szénhidrogének szerkezetbe való beépülésének és/vagy felületi megkötődésének bizonyítása 

érdekében részletes röntgen pordiffrakciós vizsgálatokat végeztem. Az XRD elemzéseket az 

agyag és homok minták esetében a szennyezett mintákon kívül azok extrahált változatain is 

elvégeztem. Mivel a mintákat szennyező szénhidrogén hexánt is tartalmazott, ezért a hexánnal 

történő extrahálást kloroformos kezeléssel helyettesítettem. Minden minta esetében a kétféle 
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felvételt a szennyezetlen referencia mintáéra illesztve értékeltem, vagyis a kiindulási 

szennyezetlen, a könnyű szénhidrogénekkel szennyezett, valamint az extrahált minta 

diffraktogramját együttesen értelmezve. 

Mint az a kutatástörténeti fejezetben is bemutatásra került, számos tanulmány található a 

szakirodalomban, melyben szénhidrogének különböző anyagokon való szorpciójával 

foglalkoznak. Az XRD elemzési eredmények összehasonlító értékelése szempontjából 

azonban ezek többnyire kevésbé hasznosíthatók, mivel többségük fluidum-ásvány 

kölcsönhatásokat vizsgál. 

Az agyagásványok szorpciós kapacitása erősen függ a vegyületek számára való 

elérhetőségtől, mivel a belső felületek közel egy nagyságrenddel nagyobbak a külső felületnél 

(Goss 1993). VOLZONE et al. ( 1999) szerint azon természetes agyagásványok esetében, 

amiknek nincsen hozzáférhető belső felületük, a szemcsék külső felülete határozza meg a 

gázok adszorpciós tulajdonságait. CHENG és HUANG ( 2 0 0 4 ) vizsgálatai alapján egy kisebb 

fajlagos felületű szerves anyag sokkal több szénhidrogén gázt adszorbeál, mint a nagyobb 

fajlagos felületű agyagok. Ebből kifolyólag egyéb retenciós kapacitásokat valószínűsítettek 

szerves anyag minták esetén, például abszorpcióét vagy póruskitöltő gázokét. Vizsgálataik 

folyamán a montmorillonit a szénhidrogén gázokat váratlanul kis mértékben kötötte meg, 

csak kissé többet, mint a kaolinit. Kísérleteikben azt tapasztalták, hogy a montmorillonit 

nagyobb belső felülete nem növeli meg jelentősen a szénhidrogén gázok adszorpciós 

kapacitását. 

Más agyag felületéhez viszonyítva, különösen az illitéhez, a kaolinitnek nagyobb 

affinitása van a szerves vegyületekhez (SAADA et al. 1995, BANTIGNIES et al. 1997). Az 

agyagásványok és a humusz kolloidok mellett számottevő szerepet játszik a mangánoxid

hidrátok adszorpciós képessége is (GRASSELLY 1995). Ezért fontosnak találom felhívni a 

figyelmet a minták változatos ásványos összetételére (lásd a korábbi fejezetekben), különösen 

az agyagok esetében. 

A korábbi kutatások nem egységesek abban a tekintetben, hogy a különféle szerves 

vegyületek szorpcióját felületi, vagy szerkezeten belüli jelenségnek tartják-e. A megelőző 

adatok áttekintése által nyilvánvalóvá vált, hogy a folyadék fázisú szerves vegyületek 

különféle geológiai anyagokkal való kölcsönhatásának vizsgálatakor nagy többségben 

abszorpciós vagy együttesen abszorpciós és adszorpciós jelenségeket tudtak kimutatni. Ezzel 

ellentétben a gáz fázisú vegyületek esetében már több olyan tanulmány jelent meg, amelyben 

a szerzők dominánsan vagy kizárólag felületi megkötődést jeleztek. Olyan következtetést 

viszont nem sikerült egy szerzőnél sem találnom, hogy a gáz fázisban lévő szerves vegyületek 

döntően adszorbeálódnának a szorbensekre. 
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Eredményeim azt mutatták, hogy a vizsgált agyag és homok elsősorban felületileg kötik 

meg a gáz fázisú szénhidrogén komponenseket, abszorpciót a röntgen pordiffrakciós 

vizsgálatok nem igazoltak (TÓTH 2008a, TÓTH 2008b, TÓTH 2009). 

NAKAMURA et al. (1988) X R D vizsgálatai azt mutatták, hogy az l,l'-binaftol molekula 

nem épül be a montmorillonit rétegközi terébe, hanem a külső felületen adszorbeálódik. RHUE 

et al. (1988) eredményei is hasonlóak, ők toluol, etilbenzol, p-xilol és víz gőzfázisú 

szorpciójával foglalkoztak. Az eredményeik alapján a szmektitek rétegközi tere nem volt 

elérhető az alkilbenzol gőzök számára. Ezekkel egyezik SAWHNEY (1985) megfigyelése is, 

aki fenolok gőz fázisból való szorpcióját írta le szmektitek esetében. Bár a Ca-agyag nagyobb 

rétegközi szorpcióját valószínűsítette GC-MS vizsgálatai alapján, sem a többi szmektithez 

viszonyított nagyobb rétegközi szorpció, sem a szorpció mértéke nem volt meghatározható 

röntgendiffrakcióval az általa vizsgált komplex rendszerekben. 

Ugyanakkor ettől eltérő eredmények is találhatók a korábbi irodalomban. Például 

ELTANTWY és ARNOLD (1972) vizsgálatukban levegőn szárított Ca-telített Wyoming 

montmorillonitot tettek ki 3 órán át n-hexán gőznek szobahőmérsékleten. Azt várták, hogy a 

nem poláros molekulák, mint a n-hexán csak az agyag külső felületén adszorbeálódnak. 

Ennek ellenére az X R D eredmények alapján egy 14,1 Á-ös, éles bázisreflexiót mutató egy 

egymolekulás rétegközi komplex keletkezett. Több mint 3 órás kezelés után egy- és 

kétmolekula réteges keverék rendszer jött létre az agyag rétegei között. 

Vizsgálataim a megelőző szerzők (NAKAMURA et al. 1988, RHUE et al. 1988, SAWHNEY 

1985, stb.) eredményeit erősítik meg. Az azonos ásványos összetételű minták 

diffraktrogramjai tökéletesen fedésbe kerülnek egymásra illesztéskor, függetlenül a 

szénhidrogén tartalomtól (28. ábra). A szennyezett és az extrahált minták között sem található 

semmilyen jellegű eltérés. Összevetve a röntgen diffrakciós eredményeket a korábbi 

fejezetekben ismertetettekkel (nevezetesen a bizonyított szénhidrogén tartalommal) 

megállapítható, hogy az elillant, gáz fázisú szénhidrogén komponensek nem léptek be a 

kristályrácsba, az egyes ásványok rácstávolságai (d-értékek) változatlanok maradtak. Ezért a 

gáz fázisú könnyű szénhidrogének feltételezhetően felületileg kötődtek meg az agyag, illetve 

homok tölteteken. 
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28. ábra. Az azonos ásványos összetételű agyag minták diffraktogramjai egymásra 
illesztve. Alulról felfelé haladva a kiindulási szennyezetlen, a 150 cm-es agyagos cső 2. 

rétegéből vett szénhidrogénnel szennyezett agyag, majd ugyanezen minta extrahálást 
követően készített felvétele látható (TÓTH 2009 alapján, módosítva). 

A kristályszerkezetbe való beépülés lehetőségének további vizsgálata érdekében egy 

rövid időtartamú kiegészítő vizsgálatot is végeztünk, melynek célja az volt, hogy 

megfigyeljük a folyadék fázisban lévő szénhidrogén viselkedését azonos szorbens anyag 

esetén. A szorbeált fázis vizsgálatánál megállapításra került, hogy viszonylag erős 

illékonysága és az eredeti folyadék fázisú mennyisége ellenére meglepően kevés szorbeált 

benzolt sikerült kimutatni. A gáz fázisú benzol molekulák érdekesnek mutatkozó viselkedése 

miatt a kiegészítő kísérlethez e vegyületet választottam, szorbensként szennyeződéstől mentes 

(referencia anyagként félretett) agyagot alkalmaztam. 

Néhány szénhidrogén vegyület becsült molekuláris átmérőjét TISSOT és WELTE (1984) 

ismertette. Szerintük a benzolé 4,7 Á, a n-alkánoké 4,8 Á a ciklohexáné 5,4 Á, míg például az 

aszfaltén molekuláé 50-100 Á. Az egyes vegyületek adatait néhány esetben részletezve is 

megtalálhatjuk a szakirodalomban, a pontosított értékek hasznosak lehetnek a szorpciós 

tulajdonságok vizsgálatainál. Ilyen adat például a benzolra vonatkozóan is található: 

GODDARD et al. (1995) alapján a benzol molekula szélessége (a molekula síkjával párhuzamos 

síkban) körülbelül 7 Á, míg a vastagsága (a molekula síkjára merőleges síkban) 

megközelítőleg 3,5 Á. Ebből kiindulva a benzol molekula kristályrácsba való belépése a 

minták esetében lehetségesnek mutatkozik, figyelembe véve az alkotó agyagásványok 

jellemző rácstávolságait. 
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K I M et al. (1997) szerint, mivel a NOC-ok (például a benzol) nem tudnak versengeni az 

erősen poláros vízmolekulákkal, ezért nem adszorbeálódnak hatékonyan. Annak érdekében, 

hogy megfigyelhessük vizes oldatban lévő benzol szorpcióját, különböző koncentrációjú 

benzol oldatokat készítettünk. A négyféle koncentrációjú oldat (25%-os, 50%-os, 75%-os és 

100%-os) mellett egy gőz fázisú benzollal szennyezendő modellt is felállítottunk. A 

kísérletben rendre 100 ml térfogatú benzololdatokat hagytunk egyensúlyba kerülni egyenként 

10 g agyaggal. Z H U és Su (2002) benzol gőz szorpcióját vizsgálta laboratóriumi körülmények 

között, egy rövid időtartamú kísérletben. A szorbenseket és a benzol gőzt ellenőrzött 

hőmérséklet alatt 24 órán keresztül hagyták egyensúlyba kerülni, mivel megelőző 

tanulmányok szerint a benzol gőz szorpciója állandó feltételek mellett 8 órán belül eléri az 

egyensúlyt. Ehhez igazodva a benzol gőz szorpciós kísérletben szintén 24 órán át hagytuk 

egyensúlyi állapotba kerülni az agyagot és a benzol gőzt. 

LEE et al. (1990) BTX-ek szorpcióját vizsgálták két TMA-szmektit esetében. Mindegyik 

aromás vegyület esetében a vízből való felvétel kisebb volt, mint a gőz felvétele a száraz 

minták által. A TMA-szmektitek esetében a felvett szerves gőz mennyisége az alábbi 

sorrendben csökkent: benzol>toluol>o-xilol. A felvett szerves gőz mennyisége mindhárom 

vegyület esetében arra utal, hogy az adszorpció mind a rétegközi térben, mind a TMA-

szmektitek külső felületén bekövetkezett. Vizes oldatból ugyanakkor a toluol és az o-xilol az 

adszorpciós izotermák szerint nem rétegződik jelentősen közbe a nagyobb töltésű TMA-

szmektitbe. Ugyanakkor a vizes oldatból felvett benzol beépül a TMA-agyagok rétegközi 

terébe. CTMA-bentonit által a környezeti levegőből felvett benzol gőz 10%-kal több volt, 

mint a vízből szorbeált benzolgőz Z H U és Su (2002) vizsgálatai szerint is. 

Fenolok szorpciójának vizsgálatakor szintén hasonló eredményre jutottak. A gőzfázisból 

szorbeált fenol mennyisége sokkal nagyobb volt a vizes fázisból származónál, két okból: 

mivel a vizes fázisú szorpció általában alacsony koncentráció mellett megy végbe, amit a 

fenol oldhatósága korlátoz, másrészt a víz verseng a fenolokkal az agyagokon való szorpciós 

helyekért (SAWHNEY 1985). 

A rövid időtartamú kísérlet alapján a fentiekhez hasonló eredményre jutottunk. A 29. 

ábrán látható, hogy a gőz fázisú benzol szorbeált mennyisége többszöröse is lehet a vizes 

oldatból felvett benzol mennyiségéhez képest, azonos mennyiségű és minőségű szorbens 

esetén. 
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29. ábra A szorbeált benzol mennyisége a rövid időtartamú kísérletben. 

A környezeti levegőből szorbeált benzol gőz mennyisége 54,94-85,07%-kal több volt, 

mint a vízből felvett benzol. A 25%-os benzololdathoz képest 85,07%-kal, az 50%-os 

benzololdathoz viszonyítva 82,63%-kal, a 75%-os benzololdathoz képest 79,37%-kal, míg a 

100%-os benzololdatnál 54,94%-kal nagyobb volt a levegőből felvett benzol mennyisége. 

Látható, hogy a szorbeált koncentráció arányos a vizes oldatok oldott benzol tartalmával, de 

még 100%-os benzol oldat esetén sem érhető el olyan mértékű szorpció, mint gőz fázisú 

molekulák esetén. Ezt SAWHNEY (1985) fentebbi felvetése alapján, a víznek az agyagon való 

szorpciós helyekért való hatékony versengése okozhatja. 

A benzol szennyezési kísérletben, a hosszú időtartamú modellezés mintáival való 

összevethetőség érdekében szintén kloroformmal történő extrahálást alkalmaztunk a 

szennyeződéstől való mentesítésre. A szennyezetlen, benzollal szennyezett és extrahált minták 

diffraktrogramjainak egymásra illesztése azt mutatta, hogy a folyadék fázisokkal szennyezett 

mintákból kimutatható kis mértékű szerkezetbe való beépülés, ugyanakkor a benzol gőzzel 

terhelt minta továbbra sem mutatott semmilyen eltérést a röntgen vizsgálatok során, a 

szennyezetlen mintákhoz képest. Mindez arra enged következtetni, hogy a nem folyadék 

fázisú szénhidrogén molekulák elsősorban felületileg kötődnek meg a vizsgált agyagtípuson. 

Figyelembe véve, hogy a rövid időtartamú kísérletben mért koncentrációk mindegyike 

kevesebb volt, mint a hosszú időtartamú modellezésben, a röntgendiffrakciós vizsgálatok 

feltételezhetően nem a minták alacsony szénhidrogén koncentráció miatt mutattak azonos 

diffraktogramokat, hanem a dominánsan felületi megkötődés következtében. 
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6.5. A folyadékfázisból távozott és a tölteteken meg nem kötődött komponensek 

azonosítása és összefüggéseinek vizsgálata 

A szabad gáz frakció nem kötött vagy gyengén kötött gázok összessége, melyek az üledék 

szövetének pórustereiben találhatók (WHITICAR és SUESS 1990). 

A szabad gáz frakcióra vonatkozó ATD-GC-MS eredményeket tartalmazó adatbázis a 

szorbeált fázisú komponensek értékelésénél bemutatottal szinte azonos felépítésű. A 

légtérmintázást (szabad gáz vételt) fél és egy év elteltével, valamint a kísérlet befejezésekor 

végeztük. Az első mintavételezéskor a töltetek legfelső rétegéből vettünk 8 mintát, ami három 

párhuzamos méréssel számolva, 39 vegyület esetében összesen 936 adatot eredményezett. Az 

egy éves minták esetében szintén a töltetek legfelső rétegéből vettünk 8 mintát, ami szintén 

9 3 6 értéket hozott a 3 9 komponensről, három párhuzamos méréssel számolva. Lényegesen 

nagyobb adatmennyiséget szolgáltatott a töltetek szétszedése, amikor a felső két rétegen túl, 

1 0 cm-ként végigmintáztuk az oszlopokat. Az összesen 90 mintavételi helyről vett minták 

elemzései (270 mérés) 1 0 530 új adatot szolgáltattak. Ezekkel együtt a szabad gáz fázis ATD-

GC-MS adatbázisa 1 2 402 (azaz tizenkettőezer-négyszázkettő) adatot tartalmazott, melyek 

feldolgozását mutatom be a jelen fejezetben. 

A szabad gáz minták szénhidrogén szennyezettsége szintén mutatott eltéréseket a töltetek 

anyagi eltérése függvényében, de azok lényegesen kisebb mértékűek voltak a szorbeált 

fáziséhoz képest. A fél év és egy év elteltével, valamint a szétszedéskor vett mintákból mért 

szabad gáz fázisú szénhidrogének mennyiségi ábrázolását a 18. melléklet tartalmazza. Az 

ábrákon látható, hogy a szabad gáz minták esetében is az egyes modellekbe behelyezett 

töltetek vastagságával fordítottan arányos a legfelső rétegek felett mért szénhidrogének 

mennyisége. Az agyag zárórétegekből, illetve a tisztán homok töltetű párjuk azonos rétegbeli 

helyzetéből vett minták összes szénhidrogén tartalma között azonban sokkal kisebb eltérés 

figyelhető meg. Az agyagrétegek felett ugyanakkor általában nagyobb szabad gáz 

koncentrációt lehetett mérni, ami az agyagok feletti erőteljesebb kapilláris hatással 

magyarázható. 

Az egyes csövekben mért összes szabad gáz fázisú szénhidrogén mennyiségét a 30. ábra 

mutatja. A töltetek teljes szabad gáz fázisú szénhidrogén mennyiségének alakulását a 

szorbeált fázisétól eltérő tulajdonságok jellemzik. Nevezetesen, a töltetek vastagságának 

növekedésével egyenes arányossággal nő a szabad gázok mennyisége. A 100 és 2 0 0 cm-es 

homokos csövekből mért, az agyagos párjaikéhoz viszonyítva magasabb koncentrációk annak 

köszönhetők, hogy a modellek elhúzódó szétbontásakor e két cső töltete volt agyagos 

párjaihoz képest a legtovább kapcsolatban a szénhidrogén illó komponenseivel, illetve, hogy a 
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200 cm-es cső esetében az agyag záróréteg már kellően nagy távolságra lehetett a folyadék 

fázistól ahhoz, hogy záróképessége a komponensek visszatartásában jelentősen érvényesüljön. 

30. ábra A szabad gáz fázisú szénhidrogének mennyisége a szétszedéskor. „A" jelöli az 
agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. 

A szintenkénti szabad fázisú szénhidrogén tartalom a folyadék fázishoz közeledve 

folyamatos növekedést mutat. A leglátványosabb eltérés a szorbeált fázis eredményeihez 

képest az, hogy a legfelső szintek anyagi eltérései (agyag vagy homok) függvényében nem 

figyelhető meg a szabad gáz értékek esetében jelentős különbség. A mélyebb szintek 

homokos csövekből mért szabad gáz mennyiségei általában alacsonyabbak az agyagos 

csövekéhez képest, ami az agyag jó zárótulajdonságát jelzi (kivéve a 200 cm-es hosszúságú 

modellt). A szabad gáz koncentrációk is főként a töltetek alsó 60 cm-ében nőttek meg 

(akárcsak a szorbeált mennyiségek), ami a folyadék fázis közelségének hatását mutatja. 

Az azonos hosszúságú csövekben mért szabad gáz mennyiségek együttes ábrázolása által 

még jobban megfigyelhető, hogy az agyagos és a homokos csövek értékei közötti különbség 

nem olyan jelentős, mint a szorbeált fázis esetében. Az egyes csövek mért szabad gáz fázisú 

szénhidrogénjeinek mélység szerinti megoszlását, 160 cm-es mélységig, a 31. ábra mutatja. 

Látható, hogy a különböző tölteteket tartalmazó, de azonos hosszúságú csövek adatai között 

jó egyezés mutatkozik. Feltűnő eltérés a szorbált fázis képétől a felső 10 cm-ben észlelhető, 

ahol az agyagrétegekből akár a teljes megkötött mennyiség 60%-a is kimutatható volt. 
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31. ábra A szabad gáz fázisú szénhidrogének mennyisége 160 cm-es mélységekig. „A" jelöli 
az agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. 

A betűk mögötti számok a csövek hosszúságát mutatják, 1 = 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 150 cm 
és 4 = 200 cm. 

A különböző szintekben mért mennyiségek mélység szerinti százalékos eloszlását a 19. 

mellékletben lehet megtekinteni. Az ábrákon jól látszik az eltérő töltetek görbéinek nagyfokú 

hasonlósága. Mindegyik modell esetében megfigyelhető a teljes szabad gáz fázisú 

szénhidrogének koncentrációjának növekedése a nagyobb mélységek (vagyis a szennyező 

forrás) irányába. A legnagyobb százalékos mennyiségek minden esetben a legmélyebb 

rétegekből voltak kimutathatók. 

Az egyes csövek mintáiból kimutatott szabad gáz fázis összetétele bizonyos mértékű 

eltéréseket mutat a folyadék fázisú mintákhoz képest. A gáz fázisú mintákból a komponensek 

adott tartománya volt kimutatható, melyek később kerülnek részletezésre. Az eltérő töltetű 

(agyag vagy homok) modellek ugyanazon mintavételi pontjaiból, egyező időpontokban vett 

mintákból azonos vegyületeket sikerült azonosítani. Az egyes minták teljes szabad gáz 

tartalmát alkotó csoportok megoszlását a 100 cm-es csövek példáján, a folyadék és a szorbeált 

fázis összetételének bemutatásánál is alkalmazott Tissot-Welte-féle háromszög diagramon 

mutatom be (32. ábra). 

A 32. ábrán megfigyelhető, hogy a szabad gáz fázis komponensei között paraffinok, 

naftének és aromások egyaránt kimutathatók. A kiindulási összetételhez viszonyítva kevesebb 

a paraffinok aránya, ugyanakkor az aromások és a naftének mennyisége kissé nagyobb. A 

szabad gáz fázisokból a modellezés előrehaladtával kissé nagyobb arányban voltak nehezebb 

szénhidrogének mérhetők, ami elsősorban az illékonyság hatásának tulajdonítható. A 
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mérsékeltebb illékonysága, nagyobb szénatomszámú vegyületek később kerültek csak k i a 

minták póruslevegőjébe. 

32. ábra A szabad gáz minták összetevői a Tissot-Welte-féle (Tissot és Welte 1984) 
háromszög diagramon ábrázolva, a 100 cm-es csövek példáján. Az ábrán piros rombusszal a 

folyadék fázis kiindulási összetételét, körökkel az agyagos, négyzetekkel a homokos cső 
mintáit, a színek sötétedésével a mintavételi helyek mélységét jelöltem (a folyadék fázishoz 

való közeledés arányában sötétednek a jelek). 

A fél év és egy év elteltével, valamint a modellek szétbontásakor a legfelső szintek 

mintáiból mért szabad gáz fázisú szénhidrogének mennyiségeit a 20. melléklet ábráin lehet 

megtekinteni. A legkisebb szénatomszámú szabad gáz fázisú szénhidrogén a modellezés teljes 

időtartama alatt a n-pentán volt, a nagyobb szénatomszámú vegyületek kisebb illékonyságuk 

miatt csak a modellezés időbeni előrehaladtával jelentek meg. A levegőmintákból kimutatható 

legnagyobb szénatomszámú komponens hat hónap elteltével a C9, egy év múlva a C12, a 

szétszedéskor pedig a C14 volt. Az ábrákon jól látható, hogy az agyagrétegek felett rendszerint 

minden komponens esetében nagyobb szabad gáz koncentrációt lehetett mérni homokos 

párjaikhoz viszonyítva, amint azt a teljes szabad gáz fázisú szénhidrogén tartalom esetében is 

megfigyelhettük. A különböző időpontok mintáit összehasonlítva az is megállapítható, hogy 

az egyes szabad gáz fázisú komponensek koncentrációi a modellezés előrehaladtával 

folyamatos növekedést mutatnak. 

Az 1. szintekből különböző időpontokban vett légtér minták szénhidrogén összetételének 

százalékos megoszlását a 21. mellékletben szereplő kördiagramok mutatják. Mivel a légtér 

elemzések a szorbeált fázis vizsgálatától eltérően a homokos minták esetében is minden 

esetben jól értékelhető eredményt szolgáltattak, a mellékletek a légtér mintáknál minden 

időpontban tartalmazzák a homokos csövek adatait is. Az első fél év végén mindkét töltet 
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felett uralkodóan C5 és C% közötti komponenseket lehetett kimutatni, egy cső (az 50 cm-es 

agyagos) esetében volt mérhető mennyiségű C9 is jelen. Az összetételben legkisebb aránnyal a 

xilolok (0-2%), valamint a Cg (2-5%) volt megfigyelhető, legnagyobb mennyiséggel pedig a 

C 5 (5-35%), C 6 (21-37%) és a C 7 (11-41%). A benzol és a toluol aránya viszonylag egyforma 

volt mindegyik cső felett (6-8%, illetve 2-7%). 

Az első év végén már több komponenst lehetett azonosítani a töltetek feletti légterekből, 

beleértve a ciklopentánt, metilciklopentánt, valamint néhány nagyobb szénatomszámú 

szénhidrogént. Ekkor a legkisebb százalékos arányt képviselő vegyület a ciklopentán (0-5%), 

metilciklopentán (2-10%), ciklohexán (1-3%) és a kimutatott legnagyobb szénatomszámú 

komponensek voltak. A teljes összetételen belüli legnagyobb mennyiséget a CÖ (9-26%), C5 

(1-25%), toluol (9-20%), valamint a legrövidebb agyagos modell esetében néhány nagyobb 

szénatomszámú (pl. Cio:25%, Cn:25%) szénhidrogén adta. A benzol ekkor is stabil arányt (2-

4%) mutatott. 

A modellek szétbontásakor gyakorlatilag ugyanazon komponenseket mutattuk ki a 

zárórétegek feletti légterekből, mint a korábbi mintázások alkalmával. A mellékletek 

vonatkozó kördiagramjain megfigyelhető, hogy az azonos hosszúságú, de eltérő összetételű 

töltetek feletti légterek teljes szabad gáz fázisú szénhidrogénjeinek százalékos megoszlása 

szinte teljesen megegyezik. Kismértékű eltérés a töltetek hosszúsága, vagyis a szennyeződés 

forrásától mérhető távolság függvényében figyelhető meg. A modellezés végén a töltetek 

feletti légterekből mért szénhidrogének jelentős arányát adta a C6 (8-28%), a metilciklohexán 

(14-18%), a C 7 (12-18%) és a toluol (10-21%). Viszonylag kisebb arányát jelentették a 

légtérszennyeződésnek a nagyobb szénatomszámú szénhidrogének (pl. C9:l-3%), valamint a 

ciklopentán (0-2%). A benzol aránya (3-5%) a modellezés végén is viszonylag stabil volt a 

töltetek feletti légterekben (33. ábra). 

A töltetekből vett szabad gáz minták komponenseinek mennyiségeit oszlopdiagramokon 

is ábrázoltam a töltetek által szorbeáltakéhoz hasonlóan úgy, hogy az áttekinthetőség 

érdekében a négy eltérő hosszúságú agyagos és homokos cső mintáiban mért minden egyes 

komponenst külön ábra mutat. Adott ábrán egy komponens különböző hosszúságú csövekből 

mért mennyiségét lehet megtekinteni, külön az eltérő anyagi összetételű töltetekre 

vonatkozóan. A töltetek 1. szintjei felett vett légtér minták komponenseinek mennyiségi 

ábrázolását fél év elteltével a 22., az 1. és 2. szintekből kimutatottakat egy év elteltével a 23., 

a szétszedéskori 1. és 2. szintbeli koncentrációiét a 24., a szétszedéskor vizsgált további 

rétegekét a 25. melléklet tartalmazza. 
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33. ábra A modellezés végén a töltetek feletti légterekből mért szénhidrogének mennyisége. 
„A" jelöli az agyagos zárótöltettel, „H" a homogén homok töltettel rendelkező csöveket. 

A betűk mögötti számok a csövek hosszúságát mutatják, 1 = 50 cm, 2 = 100 cm, 3 = 150 cm 
és 4 = 200 cm. 

A 22-25. mellékletek ábráinak áttekintésével megfigyelhető, hogy mint azt korábban 

említettem, már fél év elteltével értékelhető mennyiségű szabad gáz fázisú szénhidrogén 

tartalmat mutattak a homokos csövek is, eltérően a szorbeált fázishoz képest. A legtöbb 

komponens esetében megfigyelhető a töltetek feletti légterekből mért szabad gáz fázisú 

szénhidrogének mennyiségének csökkenése a töltetek vastagságának növekedésével. A fél 

éves eredmények szerint a legnagyobb szénatomszámú komponens még csak a C9 volt. Az 

egy év elteltével vett mintákból már minden olyan komponenst sikerült kimutatni a C5 és C13 

közötti tartományból, melynek viselkedését nyomon követtük. A töltetek feletti légterek 

szabad gáz fázisának összetevői közül különösen az aromás vegyületek, a C7, 

metilciklohexán, Cs és C9 mutatott látványos összefüggést az alattuk elhelyezkedő folyadék 

fázisú szennyező forrás távolságával. Az 1. szintek feletti szétszedéskori légtér mintákat 

szintén ugyanezen jelenségek jellemzik, bár akkor a legkisebb szénatomszámú 

komponenseket (pl. pentánt, ciklopentánt) a legrövidebb csövek felett már nem lehetett 

nagyobb mennyiségben kimutatni. Néhány magasabb szénatomszámú szénhidrogént 

ugyanakkor (főleg az agyagrétegek felett) jelentősebb koncentrációban lehetett mérni a 

legrövidebb töltetek felett, a hosszabb töltetek feletti légterek mintáihoz viszonyítva. Ez a 

különbség főként akkor tűnik ki , ha figyelembe vesszük a korábbi légtérmintázások adatait, 

ahol az eltérő hosszúságú modellek feletti légtérminták egyes komponenseinek értékei között 

nem voltak megfigyelhetők ilyen mértékű eltérések. A szétszedéskori minták esetében a 
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jelenség jól tanulmányozható például a toluol, xilolok, vagy a Cs koncentrációját mutató 

ábrán. 

A modellek szétbontásakor rétegenként vett mintáinak szabad gáz fázisú 

szénhidrogénjeinek eredményeit a 25. melléklet mutatja. Az ábrákon a szorbeált fázisnak a 

mélység függvényében megfigyelhető tendenciájához hasonló jelenség figyelhető meg, vagyis 

a szabad gáz fázisú komponensek koncentrációja a folyadék fázis felé közeledve emelkedik. 

Az egyes szabad gáz fázisú szénhidrogének mennyisége folyamatos növekedést mutat a 

mélység növekedésével, a megfigyelhető változások fokozatosak. A felső, eltérő összetételű 

töltetek nem okoztak látványos eltérést az 1. és 2. szintek szabad gáz fázisú 

szénhidrogénjeinek megoszlásában. Hatásuk csak abban jelentkezik, hogy az agyagrétegek jó 

záróképessége miatt az agyagos csövekben nagyobb koncentrációk voltak mérhetők. Az egyes 

komponensek eloszlása hasonló a különböző töltetű modellekben. A folyadék fázisoktól 

azonos távolságokban mért minták szabad gáz fázisú szénhidrogén koncentrációit az adott 

szint felett elhelyezkedő töltet vastagsága kis mértékben befolyásolja, többnyire a vastagabb 

töltetek alatt mérhető nagyobb mennyiség. Vagyis a mérhető szabad gáz fázis mennyiségét 

befolyásolja az adott szennyeződés mélysége és a szennyező forrástól való távolság. 

Az egyes szabad gáz fázisú szénhidrogének rétegenkénti mennyiségét a 34. ábrán is meg 

lehet tekinteni. Ezen a legrövidebb agyagos cső adatait ábrázoltam, annak érdekében, hogy a 

szorbeált fázis mélység szerinti megoszlását bemutató korábbi (22.) ábrával össze lehessen 

hasonlítani. 

34. ábra A szabad gáz komponensek rétegenkénti mennyisége az 50 cm-es agyagos csőben. 

Látható, hogy szabad gáz fázisú komponensenként a kiindulási folyadék fázisnak más 

tartománya mutatható ki , mint a szorbeált szénhidrogének esetében. A szabad gáz fázisú 
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komponensek között túlnyomóan az erősen illónak minősített vegyületek találhatók. Az ábrán 

továbbá megfigyelhető a szennyező forrás irányába való folyamatos koncentrációnövekedés 

az egyes komponensek esetében. 

Az azonos hosszúságú homokos modell (35. ábra) csaknem teljesen ugyanazt a képet 

mutatja. Különbség csupán az egyes komponensek pontos mennyisége között található. 

Vagyis, az előbb részletezetteknek megfelelően, a homokos csőben kisebbek a koncentrációk, 

de az egyes komponensek egymáshoz viszonyított arányai (a minták „ujjlenyomatai") 

egyezőek maradnak. További kismértékű eltérést jelent az agyagrétegek esetében feltételezett 

kapilláris hatás, aminek következtében az agyagok esetén némileg magasabb mennyiségek 

voltak mérhetők, az azonos mélységű (1. és 2. szintekbeli) homok rétegekhez viszonyítva. 

35. ábra A szabad gáz komponensek rétegenkénti mennyisége az 50 cm-es homokos csőben. 

Az ábrákat összehasonlításva jól látszik, hogy a szabad gáz fázisú komponensek teljesen 

ugyanazok az eltérő összetételű csövekben. A komponensek a C5 és Cn közötti tartományba 

esnek. A minták gázkromatográfiás ujjlenyomata alapján következtetni lehet a kiindulási 

folyadék fázis összetételére. 

A modellek szétszedésekor mért szabad gáz fázisú szénhidrogének mélység szerinti 

százalékos megoszlását 30 és 160 cm-es mélységekig a 26. mellékletben szereplő diagramok 

mutatják. Ezeken a fentebb ismertetett jelenségek figyelhetők meg az adott szénhidrogénekre 

vonatkozóan. Nevezetesen, az egyes komponensek koncentrációjának folyamatos növekedése 

a mélység (azaz a szennyező folyadék fázis) irányába, és az eltérő összetételű töltetek szabad 

gáz fázisú komponensei eloszlásának nagyfokú hasonlósága. 
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6.6. A különböző fázisú (folyadék, gáz, szilárd) minták méréseiből származó eredmények 

összehasonlító értékelése 

A szénhidrogén vegyületek transzportjának egyik lehetséges módja a diffúzió. A 

szénhidrogén alkotók diffúzió általi fluxusa arányos a koncentráció gradiensükkel. A 

diffúziónak köszönhető nettó transzport a nagyobb koncentrációjú (magasabb kémiai 

potenciálú) területektől a kisebb koncentrációjú (alacsonyabb kémiai potenciálú) helyek felé 

irányul. Például, a metán felszín alatti közegben a melegebb területekről hidegebb helyek felé 

diffundál. A diffúziós transzportot a diffundáló molekula molekuláris mérete szintén 

befolyásolja, minél kisebb a molekula, annál könnyebb a diffúziója. Ezért a szénhidrogén 

vegyületek felszín alatti diffúzió általi transzportja elsősorban a gáz halmazállapotú, vagy 

egyéb, 10-nél kisebb szénatomszámú komponensekre érvényesül (TISSOT és WELTE, 1984). 

Mindezt figyelembe véve, a folyadék fázisból távozott komponensek transzportja elsősorban 

diffúzió által mehetett végbe. 

DUNTON és HUNT (1962) , valamint ERDMAN (1965) szerint a recens agyagos és karbonátos 

üledékből csaknem teljesen hiányoznak a kis molekulasúlyú alkánok (C4-C8) és cikloalkánok 

(ciklopentán és ciklohexán), bár nagyon kis mennyiségben helyenként sekély mélységű 

tengeri magmintákban kimutathatók (HUNT, 1974). E komponensek ugyanakkor jelentős 

mennyiségben figyelhetők meg a modellezésben vizsgált homok és különösen az agyag 

mintákban, ami az elillant szénhidrogénekkel való szennyezettséget igazolja. 

Az illékonyságra inkább a folyadék fázisok felett elhelyezkedő töltetek mennyisége 

(vagyis az adott réteg „vastagsága") és csak kisebb mértékben azok anyagi jellemzői voltak 

hatással. A szorbeált fázis esetében a szénhidrogén szennyezettség jelentős eltérést mutatott 

az anyagi eltérések függvényében, a különbség elsősorban a szorbeált mennyiség tekintetében 

vehető észre. A szabad gáz minták szénhidrogén szennyezettségének mértéke szintén mutatott 

eltéréseket a töltetek anyagaitól függően, de azok lényegesen kisebb mértékűek voltak a 

szorbeált fáziséhoz képest. 

A szakirodalom tanulmányozása folyamán felfigyeltem arra, hogy a szénhidrogénekkel 

szennyezett területekről vett talaj gáz mintákban többnyire több alkánt mutatnak ki , mint 

amennyit oldott fázisban mérnek. Ennek okaként az alkánok Henry-állandói jelölhetők meg, 

ugyanis az alkánoknak két nagyságrenddel nagyobb állandójuk van az aromásokhoz képest. 

Ezt egy aromás és egy alkán példáján át a következőképpen lehet szemléltetni: öt vízben 

oldott benzol molekulára egyensúlyi állapotban mindösszesen egyetlen egy gőz fázisú 

molekula jut, ugyanakkor minden egyes vizes fázisban lévő hexán molekulára egyensúlyi 

állapotban 36 gőz fázisú hexán molekula jut. Ez jól mutatja, hogy minél nagyobb egy adott 
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vegyület Henry-állandója, annál inkább várható a gőz fázisban való megjelenése, vagyis annál 

valószínűbb lesz mérése a talajgáz mintákban. CARPENTIER et al. ( 1996) szerint az azonos 

szénatomszámú molekulák között a normál-alkánok és izoalkánok összehasonlításakor csak 

kicsi különbség figyelhető meg a megoszlásukban, az izoalkánok kissé erősebb affinitást 

mutatnak a gáz fázishoz. A naftének és aromások nagyobb affinitást mutatnak a folyadék 

fázishoz, mint a normál-alkánok. 

A különböző fázisok összetevői megoszlásának korábban bemutatott értékelését 

együttesen mutatja a 36. ábra. A háromszög diagramon jól látszik, hogy az eltérő fázisok 

jelentősen elkülönültek 6 4 0 nap elteltével. A kiindulási folyadék fázis összetételére a szabad 

gáz minták (a némi eltolódást figyelembe véve) utalhatnak. 

36. ábra A modellezésben használt szénhidrogén összetevőinek változása a Tissot-Welte-féle 
(Tissot és Welte 1984) háromszög diagramon ábrázolva, a 100 cm-es csövek példáján. Az 

ábrán piros rombusszal jelöltem a folyadék fázis kiindulási összetételét, körökkel az agyagos, 
négyzetekkel a homokos cső mintáit. Baracksárga kitöltésű ellipszis foglalja össze a folyadék 
fázisú, szürke a töltet, kék a szabad gáz mintákat. A kék ellipszisen belüli sárga terület jelöli a 

szórt adatok figyelmen kívül hagyásával lehatárolható szabad gáz mintákat. 

A szabad gáz értékei viszonylag stabil paraffin, a folyadék fázis távolsága függvényében 

változó naftén, illetve aromás tartalmat mutatnak. Az eltérő fázisok mintáinak elhelyezkedését 

összevetve feltűnő, hogy a szabad gáz értékek és a folyadék fázis értékei párhuzamos 

irányban helyezkednek el, a két vonulat távolságát a paraffin tartalom határozza meg. A 

naftének valóban nagyobb affinitást mutattak a folyadék fázishoz, mint a normál-alkánok. A 

szabad gáz fázisú minták adataival kapcsolatban megjegyezném, hogy a nagyobb hosszúságú 

csövek adatai kevésbé szórtak, azoknál gyakorlatilag csak a belső ellipszis területébe esnek a 

minták. A minták diagramon való elhelyezkedésének jobb áttekinthetősége érdekében 
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választottam mégis a kevesebb adattal rendelkező, 100 cm-es modelleket. A szorbeált frakció 

mintái a naftének nagy mértékű hiányát mutatják az aromások és paraffinok mennyiségének 

változatosságához képest. A szorbeált fázisban az aromás tartalom nagyobb eltéréseket 

mutatott az agyagoknál, a homokokhoz képest. Összességében elmondható, hogy könnyű 

szénhidrogén szennyeződések esetén a kiindulási összetétel becslésére a háromszög diagram 

használatakor a szabad gáz és a szorbeált fázisú minták együttesét érdemes alkalmazni. 

A modellezés végére az eredeti szénhidrogén több mint fele eltávozott az egyedi alkotók 

illékonyságának köszönhetően. Az illékonysági veszteségek fordított arányosságot mutattak a 

modellek hosszúságával (vagyis a felettük elhelyezett töltetek vastagságával). A töltetek 

legfelső rétegei által megkötött szénhidrogének mennyisége szintén fordítottan arányos a 

töltetek vastagságával, amely jelenség különösen az agyagos csövek esetében mutatkozik 

látványosan. A különböző hosszúságú csövekből kimutatott teljes szorbeált szénhidrogén 

mennyisége fordított arányosságot mutatott a töltetek vastagságával. Mindegyik modell 

esetében nőtt a szénhidrogén tartalom a folyadék fázishoz közeledve, főként a töltetek alsó 60 

cm-ében. Az agyagos csövek nem csak az agyagrétegekben, hanem a mélyebb szintekben is 

nagyobb szénhidrogén mennyiségeket tartalmaztak homokos párjaikhoz képest. Ennek oka 

feltételezhetően az agyag jó záró tulajdonsága, melynek következtében az elillant 

komponensek nagy része megrekedt a homok szemcsék közötti terekben, illetve az egyes 

alkotókhoz kötődve. A különböző mélységekből származó minták a pirolízis vizsgálatok 

alapján, az agyagrétegeken kívül nem mutattak értékelhető mennyiségű szénhidrogén 

potenciált. Az Sl és S2 csúcsok csak a legfelső rétegek, azok közül is az agyagok mintáinak 

mérésekor jelentkeztek, ami egyúttal az agyagrétegek szénhidrogén megkötését, másrészt a 

homokos rétegek lényegesen kisebb szorpciós kapacitását mutatja. 

A szabad gáz minták esetében is az egyes csövekbe behelyezett töltetek vastagságával 

fordítottan arányos a legfelső rétegek felett mért szénhidrogének mennyisége. Az agyag 

zárórétegekből, illetve a tisztán homok töltetű párjuk azonos rétegbeli helyzetéből vett minták 

összes szénhidrogén tartalma között azonban sokkal kisebb eltérés figyelhető meg. Az 

agyagrétegek felett ugyanakkor általában nagyobb szabad gáz koncentrációt lehetett mérni, 

ami az agyagok feletti erőteljesebb kapilláris hatással magyarázható. A töltetek teljes szabad 

gáz fázisú szénhidrogén mennyiségének alakulását a szorbeált fázisétól eltérő tulajdonságok 

jellemzik. Nevezetesen, a töltetek vastagságának növekedésével egyenes arányossággal nő a 

szabad gázok mennyisége. A szintenkénti szabad fázisú szénhidrogén tartalom a folyadék 

fázishoz közeledve folyamatos növekedést mutat. A leglátványosabb eltérés a szorbeált fázis 

eredményeihez képest az, hogy a legfelső szintek anyagi eltérései (agyag vagy homok) 

függvényében nem figyelhető meg a szabad gáz értékek esetében jelentős különbség. A 
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szabad gáz koncentrációk is főként a töltetek alsó 60 cm-ében nőttek meg, ami a folyadék 

fázis közelségének hatását mutatja. Az agyagos és a homokos csövek értékei közötti 

különbségek nem olyan jelentősek, mint a szorbeált fázis esetében. 

A modellezéshez használt gazolin típusú szénhidrogén kiindulási összetétele jelentős 

mennyiségben tartalmazott erősen illó vegyületeket, a domináns komponensek (65,65 m o k 

kái) a gazolin tartomány vegyületei voltak. Legjelentősebb mennyiségben a n-Cs, az Í-C7, n-

C 6, n-C7, n-C5, i-C 5, CP, MeCH, MeCP voltak mérhetők. A BTX vegyületek kezdetben 9,00 

mol%-kal vettek részt az összetételben. A modellezés folyamán a gazolin tartományú 

komponensek közül a legjelentősebb változás az oktánt, illetve az aromás vegyületeket érte. 

Az oktán a kiindulási összetétel gazolin tartományának 19%-át adta, ami a modellezés végére 

27-35% közötti értékekre emelkedett. Az aromások közül a benzol aránya alig változott a 

tartomány vegyületeinek összes mennyiségén belül, ugyanakkor a toluol és különösen a 

xilolok jelentősebb eltérést mutatnak. Ez utóbbiak aránya mintegy megkétszereződött. A 

pentánok és hexánok aránya jelentősen lecsökkent, míg a heptán arányok emelkedést 

jeleznek. 

A töltetekből kimutatott szénhidrogén szennyeződés összetétele lényeges eltéréseket 

mutat a folyadék fázisú mintákhoz képest. Az agyagok a komponensek egy bizonyos 

tartományát kötötték meg, a homokok hasonló vegyületeket tartottak vissza, de sokkal kisebb 

mennyiségben. Az egyes szorbeált komponensek aránya az idő előrehaladtával kis mértékben 

módosult, megnövekedtek a nagyobb szénatomszámú alkotók. Ez a változás elsősorban az 

illékonyság hatásának köszönhető, mivel a kisebb illékonyságot mutató vegyületek később 

kerültek csak kapcsolatba a töltetekkel. A szabad gáz fázisú komponensek összetétele a 

modellezés előrehaladtával szintén módosult, a mérsékeltebb illékonyságú, nagyobb 

szénatomszámú vegyületek ugyanis később kerültek csak ki a minták póruslevegőjébe. A 

szorbeált és a szabad gáz fázisú szénhidrogének között jelentős különbségek találhatók, ami 

különösen az agyagrétegek esetében tapasztalható (37. ábra). 

113 



37. ábra Összehasonlító ábra a szorbeált és szabad gáz fázisú komponensekről. 
Az alsó kettő és a felső kettő kromatogram együttese mutat egy azonos mintavételi 

pontot, mindkettő esetben az alsó kromatogram mutatja a szabad gáz fázist (vagyis alulról az 
1. és 3.), a felső a szorbeált fázist (azaz alulról a 2. és 4.). 

A különböző töltetek szabad gáz fázisú komponenseinek mennyisége és eloszlása között 

jó egyezés mutatkozik, míg a szorbált fázis esetében (különösen a felső 10 cm-ben) jelentős 

eltérések láthatók az agyag és homok minták értékei között. Megfigyelhető, hogy a legfelső 

szintek szorbeált fázisának domináns komponensei a toluol és Cn közötti tartományba esnek 

és csak kis mennyiségben találhatunk közöttük kisebb szénatomszámú alkotókat (38. ábra). 

Ezzel ellentétben szabad gáz fázis összetételében elsősorban a C5 és a toluol közötti 

szénhidrogének vesznek részt. 

A legmélyebb szintekben (vagyis a folyadék fázishoz legközelebbi pontokon) a szorbeált 

fázis hasonló összetételű komponenseket tartalmaz, de dominánsak a tartományon belül a 

nagyobb szénatomszámú alkotók, benzolnál könnyebb szénhidrogének rendkívül ritkán voltak 

kimutathatók. A mélyebb szintek szorbeált vegyületeinek mennyisége elenyésző az 1. 

szintekéhez képest. A szabad gáz fázis összetételének mennyiségei viszont jól 

összehasonlíthatók a fentebbi szintekével, a kimutatott komponensek is szinte teljesen 
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azonosak. Továbbá nem találhatók jelentős különbségek a töltetek anyagi eltérései 

következtében. 

38. ábra A szabad és szorbeált szénhidrogén komponensek mennyiségei a 2 0 0 cm-es csövek 
1. szintjeiben. 

Mint azt korábban említettem, a folyadék fázisok felé közeledve a szorbeált 

szénhidrogének koncentrációja többnyire növekedést mutat. Leginkább a ciklohexán, benzol, 

illetve a kissé nagyobb szénatomszámú komponensek (pl. Cio, Cn, C12 és Cn) esetében 

láthatók szép mélység függő tendenciák, ami egyértelműen a kisebb illékonyság hatását jelzi. 

A homokos modellek esetében a megkötött szénhidrogének koncentrációja minden 

komponens esetében folyamatos növekedést mutat a folyadék fázis irányába, az agyagos 

csövek esetében viszont az agyagrétegek jelentős szorpciós kapacitása zavaró tényezőként 

hatott a tendencia azonos megjelenésében. Az agyagok által megkötött szénhidrogének 

ujjlenyomata több hasonlóságot mutat a kiindulási folyadék fázis összetételével, mint a 

homokokból kimutatott. Ez azt jelzi, hogy az agyag minták szorbeált fázisának vizsgálatából 

jobb következtetéseket lehet levonni a kiindulási szennyező forrás összetételére vonatkozóan. 

A folyadék fázishoz legközelebbi pontokon van a legnagyobb egyezés a homokos és agyagos 

csövek értékei között, a rétegenként kimutatható eltérések megnehezítik a szennyező forrással 

való korrelációt. 

RICHERS et al. ( 1982) szerint egy magas agyag, szerves anyag vagy nedvesség tartalmú 

területen lényegesen magasabb adszorbeált gáz értékeknek kell lenniük, mint egy olyan 

területen, ahol kevesebb agyag, szerves anyag vagy nedvességtartalom van. Egy magasabb 

homoktartalmú területen ugyanakkor feltételezhetően magasabb szabad gáz tartalom várható, 

mint azokon a területeken, ahol a nagy agyag mennyiség adszorbeálja a szénhidrogéneket. 

Eredményeim csak részben igazolják elképzelésüket. A minták agyagtartalma valóban 
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nagyobb mennyiségű szorbeált szénhidrogén tartalmat eredményez, de a homokok esetében 

nem nő meg minden esetben a szabad gáz fázisú komponensek koncentrációja. Ennek 

egyrészt az agyag rétegek jó záróképessége, másrészt a homokos összletek jobb 

levegőmozgása szab gátat, melyeknek következtében egy kisebb vastagságú agyagréteg alatt 

is megrekedhetnek az illékony komponensek (ezáltal azonos körülmények esetén az 

agyagrétegekkel rendelkező területen nagyobb szabad gáz fázisú szénhidrogén 

koncentrációkat is mérhetünk, mint agyagot nem tartalmazó homokok esetén). 

WHITICAR és SUESS (1990) szerint a szorbeált gázok elemzése hasznos geokémiai 

információkat nyújthat a szabad gázok elemzéseit kiegészítve. A szorbeált gázok kevésbé 

érzékenyek a pórusfolyadékok tevékenységeire, ugyanakkor a szorbeált szénhidrogének az 

illékony tartományban (C1-C5) rendszerint alacsony koncentrációban fordulnak elő. 

Mivel a szorbeált gáz értékek sokkal kevésbé érzékenyek a környezeti változásokra, mint 

a szabad talaj gáz értékek, ezért a szorbeált gázok értékeit általában megbízhatóbbnak tekintik. 

Eredményeim alapján ugyanakkor a talaj szennyeződések hosszú időtartamú 

monitoringozására a szabad gáz fázis komponenseinek mérése kiváló lehetőséget nyújthat. 

Ezt többek között az indokolja, hogy a szabad gáz fázisú komponensek különböző 

időtartamokban mért mennyiségei a bemutatott módszer alkalmazásával jó összehasonlítási 

alapot jelenthetnek (39 . ábra). 

39. ábra A szabad gáz fázisú komponensek mennyisége a töltetek feletti légterekben fél és egy 
év elteltével, valamint a modellek szétszedésekor, az 50 cm-es homokos modell példáján 

A rövid szénláncú szénhidrogének erősen illékonyak, ami a talaj gázban való magas 

koncentrációjukat eredményezi. A legkönnyebb szénhidrogének a nagyobb molekulatömegű 

alkotókhoz képest sokkal gyorsabban eltávoznak. Ebből kifolyólag véleményem szerint a 
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legkönnyebb szénhidrogéneknek a teljes szénhidrogén mennyiséghez viszonyított arányából a 

szennyeződés fennállásának idejére lehet következtetni, amennyiben ismerjük a kiindulási 

összetételt. Minél kisebb az arány, annál hosszabb ideje áll fenn a szennyeződés. Amennyiben 

egy állapotfelmérés során igény merül fel a szennyező forrás azonosítására, arra a talajminták 

szorbeált és szabad gáz fázisú szénhidrogénjeinek együttes elemzését ajánlom. Egy ismert 

szennyeződés monitoringja érdekében a szabad gáz fázis komponenseinek nyomon követését 

jobb lehetőségként látom a disszertáció tárgyát képező laboratóriumi modellezés alapján. 

Az eredmények összefoglalása 

Egy szénhidrogén szennyeződés lehetséges forrásának azonosítása az idő előrehaladtával 

egyre nehezebbé válik, a különböző természetes koncentrációcsökkentő folyamatok 

következtében. A környezeti állapotfelmérések és kármentesítések folyamán a figyelem 

többnyire azokra a vegyületekre irányul, melyek ellenállóak a degradációs folyamatokkal 

szemben (pl. PAH-ok, biomarkerek), és jellegzetes kromatográfiás ujjlenyomataiknak 

köszönhetően a szénhidrogének forrásának azonosítását szolgálják. A szénhidrogén 

lebomlásának mértékére többnyire a normál és izoprenoid alkánok eloszlásából, 

koncentrációjából, az UCM profiljából és a BTEX vegyületek jelenlétéből/hiányából vonnak 

le következtetéseket. A gazolin típusú szennyeződések nagy gyakorisága ellenére a könnyű 

szénhidrogén vizsgálatokat legtöbbször egyáltalán nem alkalmazzák káresemények esetén. 

A szakirodalomban fellelhető tanulmányok többsége nem a természetes 

koncentrációcsökkenési folyamatokat hivatott modellezni, hanem sokszor egyszerűen a 

szennyező anyag transzportját kívánta csak nyomon követni, többségük rövid időtartamú és a 

biodegradáció megfigyelésére irányul. A természetes koncentrációcsökkenési folyamatokat 

általában természetes körülmények között szokták megfigyelni, lényegesen kevesebb 

laboratóriumi kísérletről található információ. A természetes körülményeket nehéz 

laboratóriumi körülmények között szimulálni, mivel a telítetlen zóna szennyeződés transzport 

modellezése eléggé nehézkes (számos transzport jelenséget kell figyelembe venni a 

fázisváltozási és reakciós folyamatokkal). A laboratóriumi kísérleteknél ismerhetjük a 

kiindulási szénhidrogén keverék összetételét, ami nagy előnyt jelent a terepi modellezésekkel 

szemben. Ott ugyanis a megfigyelések folyamán a végtermék összetétele megváltozik, és ez 

jelentősen megnehezíti a pontos, megbízható következtetések levonását, amennyiben nem 

ismertük a kiindulási szennyezőanyag összetételét. 
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A VOC-ok illékonysága és a gáz fázisú komponensek transzportja számos remediációs 

technológiának az alapját képezi, például a talaj gőz extrakciónak, talaj levegőztetésnek ( K I M 

et al. 2005), ezért is fontos a felszín alatti földtani közegekbe kikerült szerves szennyezők 

illékonyságának ismerete. A gáz fázisú szénhidrogének migrációja komoly veszélyt jelenthet 

a felszín alatti földtani közegekre, mivel a vízbeli diffúziójukhoz viszonyítva több 

nagyságrenddel nagyobb a levegőbeli diffúziójuk. Szorpciós kölcsönhatásaikról viszonylag 

kevés ismeretünk van, mivel a szénhidrogénekkel foglalkozó tanulmányokban többnyire 

fluidum-ásvány interakciókat vizsgáltak és csak ritkán alkalmaztak szorbensként természetes 

agyagokat. A gáz fázisú komponensek felszín felé irányuló transzportja közbeni szorpciójáról 

nagyon kevés információ áll rendelkezésre. Hiányosak az ismereteink a viszonylag kis relatív 

nedvességtartalmú körülmények között történt megfigyeléseket, modellezéseket illetően, 

különösen a többkomponensű szénhidrogén szennyeződések tekintetében. 

A TPH elemzések kapcsán felmerülő problémák és a szénhidrogénekkel szennyezett 

területek természetes koncentrációcsökkenési folyamatairól rendelkezésre álló előzetes 

ismeretek alapján indokoltnak tűnt egy olyan laboratóriumi modellezés kidolgozása, mely új, 

részletes információkat tud szolgáltatni a vonatkozó szakirodalom hiányosságait, a gazolin 

típusú szénhidrogének természetes koncentrációcsökkenési folyamatait illetően. A számos 

folyamat közül az illékonyság, illetve a szorpció vizsgálata érdekében készült a laboratóriumi 

modell, melynek célja alapadatok szolgáltatása volt a könnyű szénhidrogénekkel szennyezett 

földtani közegek állapotfelméréseinél és kármentesítéseinél felmerülő problémák megoldási 

lehetőségeihez. 

A disszertáció célkitűzései alapján az eredmények az alábbiak szerint összegezhetők. 

• Egy hosszú időtávra szóló speciális oszlopkísérlet megtervezése és kivitelezése, mely 

lehetővé teszi a választott gazolin típusú szénhidrogén illó komponenseinek folyamatos 

távozását anélkül, hogy a folyadékfázis változását egyéb koncentrációcsökkenési 

folyamat befolyásolná. 

A célkitűzésnek megfelelve, sikerült egy olyan speciális oszlopkísérletet tervezni és 

kivitelezni, mely által közel két éves időtartam alatt lehetőség volt egy gazolin típusú 

szénhidrogén illó komponenseinek folyamatos távozását lehetővé tenni. A folyadék fázis 

változását egyéb koncentrációcsökkenési folyamat nem befolyásolta. Az oszlopkísérlet 

számára az alábbi talaj modellek álltak rendelkezésre: 50 cm-es homok, 50 cm-es homok 

agyag záróréteggel, 100 cm-es homok, 100 cm-es homok agyag záróréteggel, 150 cm-es 
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homok, 150 cm-es homok agyag záróréteggel, 200 cm-es homok, valamint 200 cm-es homok 

agyag záróréteggel. A csövek alulról zártak voltak, az alulra behelyezett, egyenként pontosan 

1413 cm mennyiségű gazolin típusú szénhidrogén illó komponensei ezért csak egy irányban 

(felfelé, a behelyezett tölteteken át) tudtak transzportálódni. A kísérlet folyamán igyekeztünk 

kizárni minden olyan tényezőt, mely befolyásolta volna a vizsgálatai eredményeket. A 

speciális üvegcsöveket ennek érdekében zárt térben helyeztük el, ahol a modellezés állandó 

légköri nyomás és konstans szobahőmérsékleti viszonyok között zajlott. A kísérletben 

alkalmazott különféle anyagok (folyadék fázisú szénhidrogén, agyag és homok) összetételét 

és tulajdonságait részletesen vizsgáltam a modellezés megkezdése előtt, annak érdekében, 

hogy pontos összehasonlítási adatok álljanak rendelkezésre a későbbiek folyamán. 

• Az oszlopkísérlet biztosítani tudja a rendszeres, minél kisebb anyagveszteség melletti 

mintavételezést a folyadékfázisból, szükség esetén gőztér, légtér és töltet minták 

vételét. 

Az oszlopkísérlet folyamán sikerült biztosítani a rendszeres, a lehető legkisebb 

anyagveszteség melletti mintavételezéseket. Szeptummal lezárt, mintavételezési célból 

készült csapokon keresztül, továbbá a töltetek zárórétegeiből, a felettük elhelyezkedő 

légtérből és a szétszedés alkalmával a teljes szelvény mentén, rétegenként (az agyag esetében 

5 cm-ként, a homok esetében 10 cm-ként) történtek a mintavételezések. 

• A folyadék fázisból eltávozó összes szénhidrogén mennyiségének számszerűsítése az 

idő, valamint az adott kísérleti üvegcsőben elhelyezkedő töltet minősége, mennyisége 

függvényében. 

A folyadék fázisú gazolin teljes mennyisége alakulásának megfigyelése érdekében hetente 

végeztem folyadékszint méréseket. A folyadékszint változásából térfogatszámítással 

határoztam meg az elillant, valamint a maradék szénhidrogén mennyiségeket. Az eltérő 

magasságú és töltetű csövek alatt változó mértékben volt tapasztalható a teljes mennyiség 

csökkenése és az egyes vegyületek esetében bekövetkező illékonyság is. Általánosan 

megfigyelhető jelenség volt, hogy inkább a folyadék fázisok felett elhelyezkedő töltetek 

mennyisége (vagyis az adott réteg „vastagsága") volt hatással az illékonyságra és csak kisebb 

mértékben a töltetek anyagi jellemzői. A modellezés végére az eredeti szénhidrogén több mint 

fele eltávozott az egyedi alkotók illékonyságának köszönhetően. A legnagyobb veszteséget 

mutató 50 cm-es csövek esetében 918,45 cm folyadék fázisú gazolin távozott el a homokos, 
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illetve 871,35 cm az agyagos töltet alól. A 100 cm-es hosszúságúak esetében 824,25 cm volt 

a veszteség a homokos, illetve 855,65 cm 3 az agyagos csőből. A 150 cm hosszúságú 

modellekből ugyanezen értékek 792,85 cm 3 és 675,10 cm 3 voltak. A legnagyobb vastagságú 

töltettel rendelkező, 200 cm-es homokos csőből 745,75 cm 3 illant el, míg agyagos párjából 

706,50 cm 3. Az illékonyság az első egy év folyamán volt igen hatékony, különösen az első 

negyedévben figyelhettük meg a folyadék fázis erőteljes veszteségét. A teljes veszteség több 

mint fele az első hat hónap folyamán bekövetkezett, ekkorra az eltérő töltetek által okozott 

különbségek csökkentek, a csövek hosszúsága (vagyis a különböző töltetek vastagsága) egyre 

meghatározóbb tényezővé vált az illékonyságban. Az erősebben illékony vegyületek 

mennyiségének csökkenése jelentős hatással volt a teljes veszteségre. 

• Trend kidolgozása minden egyes szénhidrogén komponens illékonyságára 

vonatkozóan, mely a kiindulási folyadékfázisban mérhető vagy a későbbiekben relatíve 

feldúsulás miatti kimutatása várható. 

A modellezés teljes időtartama alatt 31 időpontban történt folyadék fázisú minta vétele, 

aminek köszönhetően a gazolin típusú szénhidrogén illékonyságának értékelésére 

mindösszesen 29 016 (azaz huszonkilencezer-tizenhat) GC-FID elemzési adatot tudtam 

feldolgozni. Az egyes vegyületekre vonatkozó illékonysági értékeket CANIPA-MORALES et al. 

(2003) kísérletében bemutatott képlettel számoltam. Eredményeim alapján (minden 

mintavételezési időpontra elvégeztem a számításokat) az illékonysági veszteségeknek 

negyedéves gyakoriságra ritkított adatai is már jelentős információval szolgálnak. Az 

illékonysági veszteségek értékei és a folyadék fázisú összetétel változásának grafikus 

ábrázolása által is három csoportot lehetett elkülöníteni. Négy vegyület, a C2, C3, Í-C4 és n-C4 

esetében következett be 100%-os veszteség. Ezeken túl az Í-C5 és a n-Cs teljes elillanása is 

várható előre jelezhetően további egy éven belül. Szintén folyamatos csökkenést mutatott a 

ciklopentán, i-Cö, n-Cö, metilciklopentán, valamint a benzol. Az aromás vegyületek másik két 

megfigyelt tagja (a toluol és a xilolok) a benzollal ellentétben relatíve dúsultak a folyadék 

fázisban. A Cs-nál nagyobb szénatomszámú komponensek esetében kivétel nélkül relatív 

koncentráció növekedés volt megfigyelhető. Az illékonysági veszteségek időbeni alakulása 

alapján a ciklohexán, Í-C7, n-C7 és metilciklohexán egy külön kategóriát képviselnek, 

melyeknél ingadozás volt megfigyelhető a relatív koncentráció csökkenésében, illetve 

növekedésében. Az illékonysági veszteségek és az egyes komponensekre jellemző trendek 

alapján a töltetek hosszúsága (vagyis terepi körülmények között a szennyeződés mélysége) 

igen fontos a tiszta illékonysági folyamat alakulása tekintetében, míg a töltetek (a geológiai 
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anyagok) minőségi jellemzői kevésbé bizonyultak meghatározó tényezőknek, a veszteségek 

alakulását elsősorban az alkotó vegyületek egyedi tulajdonságai irányították. 

• Információkat nyerni arra vonatkozóan, hogy a választott szénhidrogén típus 

összetétele hogyan változik a folyadékfázisban az idő függvényében. 

Eredményeim alapján egy szénhidrogén összetételét az illékonyság jelentősen 

megváltoztathatja. Az egyes szénhidrogén csoportok aránya 640 nap elteltével megváltozott, 

kis mértékű eltérést mutatva a folyadék fázis felett elhelyezkedő töltet függvényében. A 

kizárólag illékonyság általi változás a szénhidrogén alkotók csoportjai közül elsősorban a 

naftén tartalomra volt hatással, az aromás és paraffin mennyiség kismértékben, folyamatosan 

relatíve dúsult (az aromások mennyisége a paraffinokéhoz képest állandóbbnak bizonyult). A 

paraffinok (vagyis a normál+izo-alkánok) mennyiségének kismértékű emelkedése a normál-

alkánoknak az izo-alkánokhoz viszonyított jelentősebb mennyiségének köszönhető, a normál-

alkánok mol%-os aránya ugyanis folyamatos emelkedést, míg az izo-alkánoké állandó 

csökkenést mutatott. A gazolin tartományú komponensek közül a legjelentősebb változás az 

oktánt, illetve az aromás vegyületeket érte. Az oktán koncentrációja erőteljesen emelkedett. 

Az aromások közül a benzol aránya alig változott a tartomány vegyületeinek összes 

mennyiségén belül, ugyanakkor a toluol és a xilolok aránya mintegy megkétszereződött. A 

pentánok és hexánok aránya jelentősen lecsökkent, míg a heptán arányok emelkedést 

mutattak. A folyadék fázisú kiindulási összetétel változását a Thompson-féle diagramon 

(THOMPSON 1987) ábrázolva három jellegzetes változási tartományt különítettem el, melyek 

az illékonyság rátájának változásához, illetve a modellezés folyamán eltelt időhöz 

kapcsolódnak. A kisebb szénatomszámú szénhidrogének illékonysága egy új irányt jelöl ki a 

diagramon, melyen az evaporatív frakcionáció, érettség, aromások extrakciója és 

biodegradáció miatt bekövetkező változásokat ismert vektorokkal különítik el. A 

legkönnyebben elillanó komponensek távozása után már a várt evaporációs frakcionálódási 

vektornak megfelelően helyezkedtek el többnyire aránypárok. M A N G Ó (1997) a toluol/n-

heptán arányt nem tartja eléggé érzékenynek az evaporatív frakcionálódásra tiszta indexként. 

Az eredmények alapján a toluol/n-heptán arány változása az illékonysági folyamatokra 

önmagában valóban kevéssé érzékeny, a kisebb szénatomszámú komponensek elvesztése 

inkább a n-heptán/metilciklohexán arány változásában jelentkezik, de összességében is csak 

kicsiny változást okoz az arányokban a szénhidrogén összetételbeli átalakulása, amennyiben 

az elillanáshoz egyéb folyamat nem társul hozzá. A toluol/heptán és metilciklohexán/heptán 

arányok növekvő könnyű szénhidrogén veszteséggel való szisztematikusan növekedése 
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(THOMPSON 1987) csak mintegy másfél éves időtartamú illékonysági folyamat után volt 

megfigyelhető, amikorra a pentánnál könnyebb vegyületek a folyadék fázisból már 

eltávoztak. Az illékonyság hatását jelzi a szénhidrogén fő paramétereinek (sűrűség, kezdő és 

végső forrpont) megváltozása is. A folyadék fázis vizsgálatai továbbá arra is felhívták a 

figyelmet, hogy a felezési idők alkalmazása a kármentesítések tervezése folyamán rendkívüli 

módon félrevezető lehet, és helytelen irányba befolyásolhatja a szennyeződés terjedésének 

modellezését is. 

• A szorpciós jelenségek nyomon követése érdekében a szénhidrogén komponensek 

kétféle anyagon történő megkötődése lehetőségének biztosítása és a megkötődött 

szénhidrogének mennyiségi mérésének kidolgozása. 

Tekintettel arra, hogy az illó komponensek távozása kizárólag a tölteteken keresztül volt 

lehetséges, az egyes vegyületek szorpciójának lehetőségét sikerült biztosítani. A töltet 

mintákon ATD-GC-MS, XRD, DTA és Rock-Eval elemzések, valamint karbonát és 

mangántartalom meghatározások, adszorpciós kapacitás mérések, szemcseloszlás elemzések 

és kőzetmikroszkópiai vizsgálatok történtek. A töltet minták szénhidrogén tartalmának 

vizsgálatára az ATD-GC-MS mérés kidolgozása külön feladatot jelentett, mivel korábban 

csak szorbens anyagra vett gáz fázisú minták vizsgálata történt és a minták agyagásvány 

tartalma jelentős problémákat okozhat a méréseknél. Az ATD-GC-MS alkalmazása által 

elkerülhettük a minták szerves oldószeres extrahálását és egyúttal a C9-nél kisebb 

szénatomszám tartományba eső komponenseket is sikerült meghatározni. A kidolgozott, 

különféle talajtípusokra alkalmazható módszert külön fejezetben mutattam be. 

• A szorbeált szénhidrogének mennyiségének meghatározása és értékelése az idő és az 

adott kísérleti üvegcsőben elhelyezkedő töltet minősége, mennyisége függvényében. 

A töltetekből fél és egy év elteltével, valamint a kísérlet befejezésekor vettünk mintákat. A 

szorbeált fázis ATD-GC-MS adatbázisa 12 870 (azaz tizenkettőezer-nyolcszázhetven) adatot 

tartalmazott. Ezt 36 minta pirolízis, 92 minta kation adszorpciós kapacitás vizsgálata, 

valamint XRD és TPH elemzések egészítették ki . A szénhidrogén szennyezettség jelentős 

eltérést mutatott a töltetek anyagi minősége függvényében, a különbség elsősorban a szorbeált 

mennyiség tekintetében vehető észre. Az egyes csövekbe behelyezett töltetek vastagságával 

fordítottan arányos a legfelső rétegek által megkötött szénhidrogén mennyisége, amely 

különösen az agyagos csövek esetében mutat látványos összefüggést. A különböző 
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hosszúságú csövekből kimutatott teljes szorbeált szénhidrogén mennyiség alakulása 

megerősíti MORRISEY és GRISMER (1999) feltevését, miszerint mivel az adszorpciós ráta függ 

a diffúziótól, egy vékony minta adott anyag nagyobb mennyiségét fogja adszorbeálni, egy 

vastagabbhoz képest. A szorbeált fázis komponensei között nagyon kevés esetben 

tapasztalhatók naftének, a megkötött vegyületek döntően paraffinok, illetve aromások. Fél év 

elteltével a legkönnyebb kimutatható alkotó a n-C7, a legnagyobb szénatomszámú a Cn volt. 

Egy év elteltével a tartomány kissé kiszélesedett, n-Có-ot és Cn-t is sikerült kimutatni az 

agyag rétegekből. A modellek szétszedésekor pedig helyenként már n-Cs-öt és Cn-öt is 

mérhettünk. Fél év elteltével még szinte kizárólag az agyag rétegekből, az első év végén már 

kis mennyiségekben a homokos csövekből is tudtunk szénhidrogéneket kimutatni, a 

szétszedéskor pedig minden homok minta esetében. A szénatomszám (ami meghatározó volt 

az egyes vegyületek illékonyságában) növekedésével csökken a szorbeált mennyiség, amit 

főként a C9, Cio és Cn komponensek esetében lehetett jól megfigyelni. Az elvégzett részletes 

elemzések alapján az agyag és a homok elsősorban felületileg köti meg a gáz fázisú 

szénhidrogén komponenseket, abszorpciót a röntgen pordiffrakciós vizsgálatok nem 

igazoltak. A kristályrácsba való beépülését hiányát egy rövid időtartamú kísérlet eredményei 

is igazolták. 

• A folyadékfázis felett elhelyezkedő töltetek által szorbeált komponensek rétegenkénti 

mennyiségi meghatározása és összefüggéseinek vizsgálata. 

A légköri levegővel érintkező agyag mintákhoz képest az 5 cm-es mélységből vett 

agyagok kissé nagyobb koncentrációban tartalmaztak szénhidrogéneket. Az agyagos csövek 

mélyebb rétegeinek szorbeált fázisa ugyanakkor elenyészőnek tűnik ezekhez képest. 

Mindegyik cső esetében nőtt a szénhidrogén tartalom a folyadék fázishoz közeledve, főként a 

töltetek alsó 60 cm-ében. A homokos csövekben megkötött szénhidrogének mennyisége 

minden komponens esetében folyamatos növekedést mutat a folyadék fázis irányába. Az 

agyagos csövek nem csak az agyagrétegekben, hanem a mélyebb szintekben is nagyobb 

szénhidrogén mennyiségeket tartalmaztak homokos párjaikhoz képest (összesítve háromszor-

hatszor nagyobb mennyiségeket). Ennek oka feltételezhetően az agyag jó záró tulajdonsága, 

melynek következtében az elillant komponensek nagy része megrekedt a homok szemcsék 

közötti terekben, illetve az egyes alkotókhoz kötődve. Leginkább a ciklohexán, benzol, illetve 

a kissé nagyobb szénatomszámú komponensek (pl. Cio, Cn, Cn és Cn) esetében láthatók 

szép mélység függő tendenciák, mely egyértelműen a kisebb illékonyság hatását mutatja. A 

különböző mélységekből származó minták a pirolízis vizsgálatok alapján, az agyagrétegeken 
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kívül nem mutattak értékelhető mennyiségű szénhidrogén potenciált. Az Sl és S2 csúcsok 

csak az agyagok mérésekor jelentkeztek, ami egyúttal az agyagrétegek szénhidrogén 

megkötését, másrészt a homokos rétegek lényegesen kisebb szorpciós kapacitását mutatja. Az 

agyagok esetében a pirolízis eredmények jól korreláltak az ATD-GC-MS vizsgálatok által 

nyert adatokkal. A TOC és a különböző módszerekkel mért szénhidrogén tartalom, illetve a 

CEC és a szénhidrogén tartalom között összefüggés volt megfigyelhető. 

• Azon komponensek kimutatása és mennyiségi meghatározása, melyek a 

folyadékfázisból távoznak és nem kötődnek meg a tölteteken. 

A légtérmintázást (szabad gáz vételt) fél és egy év elteltével, valamint a kísérlet 

szétszedésekor végeztük. A szabad gáz fázis ATD-GC-MS adatbázisa 12 402 (azaz 

tizenkettőezer-négyszázkettő) adatot tartalmazott. A szabad gáz minták esetében is fordítottan 

arányos a töltetek vastagságával a legfelső rétegek mért szénhidrogének mennyisége. Az 

agyagrétegek felett általában nagyobb szabad gáz koncentrációt lehetett mérni, ami az 

agyagok feletti erőteljesebb kapilláris hatással magyarázható. A töltetek teljes szabad gáz 

fázisú szénhidrogén mennyiségének alakulását a szorbeált fázisétól eltérő tulajdonságok 

jellemzik, a töltetek vastagságának növekedésével egyenes arányban nő a szabad gázok 

összes mennyisége. A kimutatott komponensek között paraffinok, naftének és aromások 

egyaránt találhatók. A kiindulási összetételhez viszonyítva kevesebb a paraffinok aránya, 

ugyanakkor az aromások és a naftének mennyisége kissé nagyobb. A szabad gáz fázisú 

komponensek között a modellezés előrehaladtával kissé nagyobb arányban jelentek meg a 

nagyobb szénatomszámú szénhidrogének, ami elsősorban annak tulajdonítható, hogy a 

mérsékeltebb illékonyságú vegyületek később kerültek csak ki a minták póruslevegőjébe. A 

legkisebb szénatomszámú szabad gáz fázisú szénhidrogén a modellezés teljes időtartama alatt 

a n-pentán, a kimutatható legnagyobb szénatomszámú komponens hat hónap elteltével a Co, 

egy év múlva a C12, a szétszedéskor pedig a C14 volt. Az egyes szénhidrogének koncentrációi 

a modellezés előrehaladtával folyamatos növekedést mutatnak. 

• A folyadékfázis felett elhelyezkedő töltetek rétegenkénti szabad gáz fázisú 

szénhidrogénjeinek mennyiségi meghatározása és összefüggéseinek vizsgálata. 

Az agyagrétegek jó záróképessége miatt a rövidebb agyagos csövekben nagyobb 

koncentrációk voltak mérhetők az egyes rétegekből, mint a homokos párjaik esetében. A 

szennyező forrás irányába folyamatos koncentrációnövekedés figyelhető meg az egyes 
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komponensek esetében. A légtér elemzések a szorbeált fázis vizsgálatától eltérően a homokos 

minták esetében is minden rétegben jól értékelhető eredményt szolgáltattak. Az agyagos és a 

homokos csövek mintáiból kimutatható szénhidrogén tartalom közötti különbségek nem 

jelentősek. Az azonos hosszúságú, de eltérő összetételű töltetek feletti légterek teljes szabad 

gáz fázisú szénhidrogénjeinek százalékos megoszlása szinte teljesen megegyezik. A 

rétegenkénti összetételek is megegyeznek, a komponensek a C5 és Cn közötti tartományba 

esnek. A minták gázkromatográfiás ujjlenyomata alapján következtetni lehet a kiindulási 

folyadék fázis összetételére. Kismértékű eltérés a töltetek hosszúsága, vagyis a szennyeződés 

forrásától mérhető távolság függvényében figyelhető meg, azaz az eredmények alapján a 

mérhető szabad gáz fázis mennyiségét befolyásolja az adott szennyeződés mélysége és a 

szennyező forrástól való távolság. 

• A különböző fázisú (folyadék, gáz, szilárd) minták méréseiből származó eredmények 

összehasonlító értékelése. 

Az illékonyságra inkább a folyadék fázisok felett elhelyezkedő töltetek mennyisége 

(vagyis az adott réteg „vastagsága") és csak kisebb mértékben azok anyagi jellemzői voltak 

hatással. A szorbeált fázis esetében a szénhidrogén szennyezettség jelentős eltérést mutatott 

az anyagi eltérések függvényében, a különbség elsősorban a szorbeált mennyiség tekintetében 

vehető észre. A szabad gáz minták szénhidrogén szennyezettségének mértéke szintén mutatott 

eltéréseket a töltetek anyagaitól függően, de azok lényegesen kisebb mértékűek voltak a 

szorbeált fáziséhoz képest. A kapott eredmények alapján, könnyű szénhidrogén 

szennyeződések esetén a kiindulási összetétel becslésére a Tissot-Welte-féle háromszög 

diagramon a szabad gáz és a szorbeált fázisú minták együttesét érdemes alkalmazni. A 

töltetekből kimutatott szénhidrogén szennyeződés összetétele lényeges eltéréseket mutat a 

folyadék fázisú mintákhoz képest. A szabad gáz fázis alkotóiként a kiindulási folyadék 

fázisnak más tartománya mutatható ki , mint a szorbeált szénhidrogének esetében. A szabad 

gáz fázisú komponensek között túlnyomóan az erősen illónak minősített vegyületek 

találhatók. A legfelső szintek szorbeált fázisának domináns vegyületei a toluol és Cn közötti 

tartományba esnek és csak kis mennyiségben találhatunk közöttük kisebb szénatomszámú 

alkotókat. Ezzel ellentétben szabad gáz fázis összetételében elsősorban a C5 és a toluol közötti 

szénhidrogének vesznek részt. A homokok hasonló vegyületeket kötöttek meg, mint az 

agyagok, de sokkal kisebb mennyiségben (a kissé nagyobb szénatomszámúakat preferálva). 

Az egyes szorbeált komponensek között idővel megnövekedtek a nagyobb szénatomszámú 

alkotók, ami elsősorban az illékonyság hatásának köszönhető. Mivel az agyagok által 
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megkötött szénhidrogének ujjlenyomata több hasonlóságot mutat a kiindulási folyadék fázis 

összetételével, mint a homokokból kimutatott, az agyag minták szorbeált fázisának 

vizsgálatából jobb következtetéseket lehet levonni a kiindulási szennyező forrás összetételére 

vonatkozóan. Ugyanakkor a szorbensenként és rétegenként kimutatható eltérések 

megnehezítik a szennyező forrással való korrelációt. A leglátványosabb különbség a szorbeált 

és a szabad gáz fázis eredményei között az, hogy a töltetek anyagi eltérései függvényében a 

szabad gáz értékek esetében nem figyelhető meg jelentős eltérés. A különböző 

paraméterekkel rendelkező csövek szabad gáz fázisú komponenseinek eloszlásai és 

koncentrációi között jó egyezés mutatkozik. Viszont különösen feltűnő a különbség a kétféle 

fázis eredményei tekintetében (főként a mennyiségek esetében) a felső 10 cm-ben, ahol az 

agyagrétegek helyezkedtek el. 

Mindezek alapján egy adott gazolin típusú szennyeződés forrásának azonosítására a 

talajminták szorbeált és szabad gáz fázisú szénhidrogénjeinek együttes elemzése, egy 

szennyeződés monitoringja érdekében a szabad gáz fázis komponenseinek nyomon követése 

mutatkozik jobb lehetőségként. A legkönnyebb szénhidrogéneknek a teljes szénhidrogén 

mennyiséghez viszonyított arányából pedig a szennyeződés fennállásának idejére lehet 

következtetni. 

A disszertációnak a gázfázisban lejátszódó folyamatokhoz kapcsolódó eredményei nem 

csak az illékony szerves vegyületek terjedésének előrejelzésében, a passzív illékony 

hasznosításában, hanem a levegőztetéssel való eltávolítás tervezésében is segítséget 

nyújthatnak. 
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8. A kutatás további irányai, gyakorlati alkalmazási lehetőségek 

A gazolin típusú szénhidrogénekkel szennyezett talajok esetében az ATD-GC-MS 

kapcsolt technika alkalmazható minőségi és mennyiségi elemzésre. Különösen ajánlható a 

részletes környezeti tényfeltárás és/vagy kármentesítések folyamatának gyorsítása érdekében, 

hiszen a minták azonnali mérési lehetősége időt (és egyúttal költséget) takarít meg a 

laboratóriumok számára. A mérési eredmények nemcsak gyorsak, hanem pontosak, 

megbízhatóak és főként a szabad gáz fázisú vizsgálatok esetében jól összehasonlíthatóak. Ez 

elsősorban azért fontos az ipari tevékenység számára, mivel a több tíz éves korú szénhidrogén 

vezetékek esetében az emberi tevékenység (pl. szándékos vezetéklyukasztások), a 

termékvezetékek anyaghibái, az áramló termékek szilárd fázisa okozta mechanikai hatások, 

nyomásváltozások, a talajvíz általi külső korrózió stb. mind komoly környezeti kockázattal 

járó lyukadáshoz vezethetnek. 

A MOL Nyrt.-nél a környezetvédelem kérdése már korán a figyelem középpontjába 

került. Az 1970-es évek közepéig-végéig viszonylag kevés figyelmet fordítottak a környezet 

védelmére, igaz, a jogi szabályozás sem volt túl szigorú ezen a téren. A Dunai Finomító 

működésének kezdeti időszakában a szennyvíztisztító építése mellett a feldolgozási 

veszteségek (például a csövekből és tartályokból való szivárgás és kipárolgás) csökkentése 

volt a legjelentősebb lépés a környezeti terhelés mérséklésére. A későbbi szemléletváltásnak 

köszönhetően megnőtt a megelőzés jelentősége, így az 1980-as években már a beruházások 

15-20%-a közvetlenül vagy közvetve környezetvédelmi célokat szolgált (MOL 2008a). 

Az aktív védelem keretében az 1990-es évek legelejétől (az akkori Dunai Kőolajipari 

Vállalatnál) folyamatosan végezték a földbe fektetett csővezetékek és tárolótartályok 

nyomáspróbáit, a korrodált részek cseréjét, illetve javítását, valamint az üzemleállások során 

kicserélt csatornaszakaszok tömörségi vizsgálatát és feltárás nélküli javítását. Különös 

hangsúlyt helyeztek a talajba jutott szénhidrogén továbbterjedésének mind teljesebb 

megakadályozására. Kiépítettek kb. 300 talaj vízszintészlelő és 26 szénhidrogén-kitermelő 

kutat (pontszerű védekezés), valamint több száz méter hosszban szivárgó rendszereket 

alakítottak ki (vonalas védekezés). A kitermelt, szénhidrogénnel szennyezett talajvíz 

mechanikai tisztítása céljából szeparátorokat telepítettek (ILINYI et al. 1990). A 

talajszennyezés megelőzésére talaj vízvédelmi résfalak épültek, melyek helyenként 60 méter 

mélyre nyúlnak. A figyelőkutakból rendszeres mintavétel történik. A 2002-ig megvalósult 

jelentős beruházások révén sikerült a talajvízszennyezést a finomító területén belül tartani, így 

elkerülni a Duna és az ivóvízbázis veszélyeztetését (MOL 2008a). 
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A MOL Nyrt. ma is létező, összesen 850 kilométeres magyarországi kőolaj vezeték

rendszere 1978-ra alakult ki . Nagyrészt az 1970-es években a vállalat egy több mint 1200 

kilométeres termékvezetékes elosztóhálózatot épített k i , melyhez kapcsolódóan 20 korszerű 

elosztótelepet építettek és a kisebbekből sokat bezártak. Napjainkban a heti termékvezetékes 

szállítások volumene eléri a 200-240 ezer tonnát és tucatnyi termékféleség (motorbenzinek, 

motorikus gázolajok, vegyipari alapanyagok, erőművi tüzelőolaj, JET-A 1 repülőgép

üzemanyag és félkész termékek) szállítása történik csővezetéken (MOL 2008b). Az 1990-es 

évekre a termékvezetékek átlagos életkora meghaladta a 20 évet, de 50 éves csövek, 30 éves 

szivattyúállomások is üzemeltek. Az 1990-es évek elejétől gyakran fúrták meg a vezetékeket 

illegális termékvételezés céljából, ami a vállalatnak okozott gazdasági kár mellett komoly 

környezetszennyezéssel is járt. Az 1994-ben bevezetett kőolaj- és terméktáwezetéki 

felügyeleti rendszer segítségével már igen kis mennyiségű olajtermék-elfolyást (szivárgás, 

csőtörés, megfúrás) azonnal érzékelni lehet a logisztikai diszpécserközpontban, a csővezeték 

sérülési helyének pontos meghatározásával. Az érzékelés és helymeghatározás a folyadékok 

jó hullámvezető képességének kihasználására épül. Az elsődleges cél ilyenkor a gyors 

beavatkozás, így a termékveszteség és az elfolyás okozta környezeti kár minimalizálható 

(MOL 2008b). 

A rendkívül hatékony monitoring rendszer ellenére bekövetkezhetnek szennyeződések, 

melyeknek részletes állapotfelmérése és a minél gyorsabb kármentesítése rendkívül fontos 

feladat. Ehhez tud az elvégzett hosszú időtartamú laboratóriumi modellezés a gyakorlatban 

hasznosítható eredményeket szolgáltatni. 

A disszertációban bemutatott eredmények alapján a szorbens csőre vett levegő minták 

szénhidrogén összetételéből jó következtetést lehet levonni a szennyező anyag összetételére 

vonatkozóan. 

Vezetéklyukadás mentén, ahol elméletileg ismerhetjük a szennyező anyag kiindulási 

összetételét, a szennyeződés fennállásának időtartamát tudjuk segítségükkel becsülni. 

A felszín alatt elhelyezkedő vezetékekből szivárgó gazolin típusú szénhidrogének illó 

komponenseinek felszín közeli szabad gáz mintákból való elemzésével következtetni lehet a 

szennyező anyag kibocsátásának helyére, mélységére is. 

A gáz halmazállapotú illékony vegyületek talajok általi felvétele egy szivárgás közelében 

sokkal nagyobb lehet, mint azt az egyszerű modellek feltételezik, ezért a transzport 

modellezések input adatainak finomítására is érdemes lenne alkalmazni a modellezési 

eredményeket. 

A gázfázisban lejátszódó folyamatokhoz kapcsolódó eredmények nem csak az illékony 

szerves vegyületek terjedésének előrejelzésében, a passzív illékony hatásának 
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alkalmazásában, hanem a levegőztetéssel való eltávolítás tervezésében is segítséget 

nyújthatnak. 

A kidolgozott mérési módszer az olajipar számára további alkalmazási lehetőséget is 

nyújthat. Az atmogeokémiai módszer a különböző forrásokból az atmoszférába, illetve talajba 

bekerült gázokat, illetve illékony komponenseket vizsgálja. A volt Szovjetunióban már 

évtizedekkel ezelőtt használták a módszert, elsősorban a levegőbe jutott Hg-gőzök 

meghatározása révén szulfidos érctelepek prospekciójára (GRASSELLY 1995). Az 

atmogeokémiai módszer eredményesen felhasználható a radioaktív érckutatáson túl a földgáz, 

kőolaj és kőszén kutatásánál is (BOGNÁR 1992). A szénhidrogén felhalmozódások 

legmobilisabb, legkönnyebb alkotói gyakran elszivárognak a szénhidrogén telepekből. Ezek a 

mikroméretű olaj szivárgások a törések mentén fordulhatnak elő, ahová diffúzióval vagy 

talajvízzel oldatban kerülhetnek. Ezeknek az illékony vegyületeknek a felszíni detektálása 

jelezheti a mélyben lévő szénhidrogén felhalmozódások előfordulását (RICHERS et al. 1982). 

DUCHSCHERER (szóbeli közlés, 1981) szerint az összes ismert olaj/gáz mezők legkevesebb 

85%-a felett szivárgás található (RICHERS et al. 1982). A disszertációban bemutatott ATD-

GC-MS technika kiváló lehetőséget nyújthat a szerves geokémikusok számára a könnyű 

szénhidrogének felszíni/felszín közeli mintákból való detektálására, akár jelentős mennyiségű 

agyagot tartalmazó mintákból is. 

A laboratóriumi modellezés további folytatása, a meglévő és/vagy új minták kiegészítő 

vizsgálatai szintén érdekes kutatási területeket jelenthetnek. A laboratóriumi modellezés 

eredményeinek terepi mintákkal való pontos összevethetősége érdekében további modellezés 

is érdemes lenne, a vizsgálandó paraméterek változtatásával. Az adszorpció révén a 

szénhidrogének makroszkópos változásokat okozhatnak az agyagszemcsék felületén, az 

agyagásványok kolloidális tulajdonságai függvényében. Ezeket a hatásokat érdemes lenne 

például a szemcseeloszlás vizsgálatával, valamint SEM felvételekkel tovább vizsgálni. 

A talaj levegőben található szennyezőanyagok koncentrációjára hazánkban és a 

nemzetközi gyakorlatban sincs határérték, mérését tájékoztató jelleggel végzik. A 

gyakorlatban a talaj levegő eredmények és a talaj, talajvíz analitikai eredmények között eddig 

közvetlen korrelációt nem lehetett felállítani (GONDI et al. 2003). Ezért további feladat lehetne 

a megfelelő korrelációk kidolgozása, melyhez jelentős mennyiségű adatot tud biztosítani az 

elvégzett laboratóriumi kísérlet, valamint további (eddig nem mért vegyületek bevonásával 

történő) modellezést követően alkalmazható határértékek tervezése és bevezetése. A 

laboratóriumi modellezés alatti körülmények kontrolláltak, a szénhidrogén szennyezők 

minősége, mennyisége, illetve a szennyezés időtartama ismert. Ezért a terepi 

megfigyelésekhez képest lényegesen megbízhatóbb adatokat tud a modellezés szolgáltatni. 
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A gázok szorbenseken való preferenciális adszorpcióját gáz szeparációs célokra lehet 

felhasználni. A természetes agyagásványokat még nem vizsgálták ebből a célból, habár a 

pillérezett agyagokat korábban már tanulmányozták (VOLZONE et al. 1999). A terepről 

begyűjtött, részletesen vizsgált természetes agyagok rendelkezésre álló nagy mennyisége, 

kiegészítve néhány 100%-os tisztaságú agyagásvány párhuzamos vizsgálatával, akár ezt is 

lehetővé tenné. 

Olajipari szempontból hasznos és gyakorlati alkalmazhatósága végett fontos új kutatás

fejlesztési irány lehetne a szénhidrogén komponensek és különböző ásvány fázisok közötti 

kölcsönhatások további részletes elemzése. Nevezetesen, egyrészt a migráció folyamán a 

különböző fázisú szénhidrogének agyagásványokon való megkötődésének, másrészt az 

olajbázisú iszapok által szennyezett furadékok és magok szorpciós tulajdonságainak 

vizsgálatára gondolok. Érdekes lenne egy olyan módszert kidolgozni, mellyel elkülöníthetők 

lennének az iszapból származó szénhidrogén komponensek a rezervoár kőzetekből, elősegítve 

ezáltal a szerves geokémikusok értelmezési munkáját. 

A már rendelkezésre álló modell, illetve további, terepről begyűjtött szennyezett 

mintákon érdemes volna tovább tesztelni és finomítani a Rock-Eval vizsgálatot, könnyű 

szénhidrogénekkel szennyezett talajok elemzései céljára. 

A kidolgozott módszert időközben teszteltük gazolin típusú szénhidrogénnel szennyezett 

terepi mintákon is, az eredmények jó egyezést mutattak a modellezésből származókkal. A 

terepi minták szabad gáz fázisú szénhidrogénjeinek elemzései szintén rendkívül jól 

hasznosíthatók voltak és sikeresen azonosítottuk a szorbeált fázist alkotó komponenseket is 

(SZABÓKI-KNAPP és TÓTH 2009) . A tesztelt minták ásványos összetétele a homokos 

töltetekkel mutatott nagy hasonlóságot, így a kapott eredmények elsősorban a modellezett 

homok töltetű eredményekével vethetők össze. A tesztelés eredménye igazolta a módszer 

alkalmazhatóságát. 
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9. Köszönetnyilvánítás 

A disszertáció készítése folyamán és azt megelőzően nagyon sok segítséget kaptam a 

szakma képviselőitől, akiknek ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni, annak 

reményében, hogy nem hagyok ki senkit közülük. 

Mindenekelőtt köszönettel tartozom DR. SZEDERKÉNYI Tibor Professzor Úrnak, aki 

nemcsak a PhD disszertáció témavezetőjeként, hanem már egyetemista éveim alatt is állandó, 

jelentős támogatást nyújtott számomra. Neki köszönhetem a tudományos szemléletmódom és 

a földtudományok iránti elkötelezettségem kialakulását, első szakmai tapasztalatszerzéseimet 

a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén (ahol 

demonstrátorként geokémiai vizsgálatokra irányította figyelmemet), ásványtani-geokémiai 

tárgyú diplomamunkám témavezetését, majd a Pécsi Tudományegyetem Földtani Tanszékére 

való kerülésemet, a doktori évek alatt párhuzamosan végzett szakom szakdolgozati 

konzultációit és a jelen PhD disszertáció készítéséhez nyújtott szakmai segítségét. 

Köszönettel tartozom ipari témavezetőmnek, SZUROMINÉ DR. KORECZ Andreának, akinek 

segítségével lehetővé vált a disszertáció készítéséhez szükséges ipari tapasztalatok szerzése. 

Ezúton is köszönöm a disszertáció készítési helyének, a MOL Nyrt. KTD egykori 

Bányászati, majd Upstream Laboratóriumok szervezeti egység vezetőinek, ÖRDÖG Tibor 

Istvánnak és DR. BALÁZS Endrének a munkámhoz nyújtott konstruktív hozzáállását, mellyel 

lehetővé tették számomra közel hat éven át a kutatás folytatását, munkavégzési helyet és 

mérési lehetőségeket biztosítva. 

Köszönettel tartozom a PTE Földtudományok Doktori Iskolájának, különösen DR. TÓTH 

József Professzor Úrnak, aki doktori éveim alatt mindvégig támogatta munkámat és 

erkölcsileg, anyagilag egyaránt hozzájárult többek között a kutatás irányát alapvetően 

befolyásoló, Japánban megrendezett konferencián való részvételemhez is. 

Ipari témámnak köszönhetően számos, a MOL Nyrt.-nél dolgozó kolléga segítette 

munkámat. Közülük kiemelném LUKÁCS Andreát, aki már hallgatói éveim alatt kötelező 

szakmai gyakorlatom témavezetőjeként az olajipari kutatásokra irányította érdeklődésemet és 

az eltelt évek folyamán jelentős szakmai támogatást nyújtott számomra. Köszönöm DR. 

TÖRÖK Ernő támogatását is, aki tapasztalatai átadásával és a szénhidrogénekkel szennyezett 

területek állapotfelméréseiben való részvételi lehetőség biztosításával mindvégig hozzájárult a 
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1. Bevezetés 

Hazánkban meglehetősen sokáig a geokémia egyik fő feladata az érc-, szén- és 

szénhidrogén-kutatás volt, az utóbbi években azonban egyre inkább előtérbe került a 

környezetvédelem, melynek köszönhetően értékes eredmények születtek a 

környezetgeokémiai területén is. Az utóbbi évek kiemelkedő környezetgeokémiai 

vonatkozású alkotása a MAFI Magyarország Geokémiai Atlasza, mely a felszíni és 

felszínközeli földtani képződmények természetes háttérkoncentrációinak várható értékeit 

mutatja be. Bár e munka nagy jelentőségű, a gyakran csak néhány száz m kiterjedésű 

szénhidrogénekkel szennyezett talajok háttér értéktartományai azonban a környezetvédelmi 

hatástanulmányok készítésekor a geokémiai atlasz adatai alapján pontosan nem határozhatók 

meg. 

A MAFI Magyarország Geokémiai Atlaszának adatai is rávilágítanak, hogy a hazai 

környezetgeokémiai vizsgálatok elsősorban szervetlen geokémiai vonatkozásúak. A 

publikációkban főként a talajok nehézfém-terhelésével foglalkoznak, ugyanakkor a 

hidroszféra környezeti geokémiai kutatásai közül is fontosnak tartom megemlíteni az 

ivóvizeink természetes eredetű arzénterhelésének megismerésére irányuló vizsgálatokat. 

Mivel a hazai környezetgeokémiai kutatásokat nagyszámú publikáció mutatja be, ezért nem 

törekszem a kutatási témához közvetlenül nem kapcsolódó, a hidroszféra, litoszféra, bioszféra 

és atmoszféra környezetgeokémiai vizsgálatainak eredményeit ismertetni. A továbbiakban 

ezért a szerves geokémia legfontosabb, környezetvédelemben alkalmazható tudományos 

eredményeit próbálom meg összefoglalni. 

2. A szerves geokémia fejlődése az utóbbi évtizedekben 

Az utóbbi évtizedek szerves geokémiai kutatásai főként a szénhidrogének keletkezési és 

migrációs folyamatainak tanulmányozásával foglalkoztak. GRASSELLY (1995) a geokémia 

egyik fejlődési tendenciájaként említi, hogy a szénhidrogén képződés és vándorlás 

tanulmányozásának szükségessége fokozta az üledékek szervesanyag-tartalma sokoldalú 

vizsgálatának intenzitását, a szervesanyag típusának elemzésétől a szervesanyag különböző 

tényezők hatására végbemenő átalakulásának részletes vizsgálatáig. 

Az 1973-as első olajválság után az egész Földön megnőtt a kőolajkutatás szerepe. Ezzel 

együtt a szerves geokémiai kutatások és a vitrinit reflexióképesség-mérése (Ro) is intenzív 
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fejlődésnek indultak. A kőszénkőzettanban szerzett tapasztalatokat, a vitrinitreflexió mérést a 

diszperz szerves anyag (a továbbiakban DOM) tartalmú kőzetekre is kiterjesztve gyors, olcsó 

módszerhez jutottak a kutatók a kőolaj anyakőzetek megítélésében. A felgyorsult 

szénhidrogén-kutatásnak köszönhetően (a nemzetközi irányokat követve) hazánkban is 

előtérbe került a DOM tartalmú kőzetek vizsgálata. Ezzel párhuzamosan a vékonycsiszolati 

vizsgálatokat fokozatosan a műgyantába ágyazott, polírozott csiszolatok elemzései vették át 

(HÁMORNÉ V I D Ó 2002) . 

A kőzetek szerves anyagának vizsgálata rendszerint a teljes szerves széntartalom (a 

továbbiakban TOC), valamint a szerves anyag típusának és érettségének vizsgálatával 

kezdődik, például Rock-Eval pirolízis segítségével. Az olajipar számára, a szénhidrogén 

kutatás szempontjából kiemelt feladat a kőzetminták termikus érettségi meghatározása. A 

Rock-Eval pirolízis gyakorlatilag a szénhidrogének létrehozásában nagy szerepet játszó 

termikus degradációt szimulálja, annál magasabb hőmérsékleten és lényegesen rövidebb idő 

alatt. 

Az utóbbi két évtizedben számos szerző használt pirolízis módszereket annak érdekében, 

hogy adatokat nyerjen a különböző üledékes medencék anyakőzeteinek potenciáljáról, 

érettségéről és típusáról. A Rock-Eval 6 készülékkel (a disszertáció készítése folyamán ilyen 

típusú készülékkel történtek elemzések) mind a pirolízis, mind az oxidációs kemencék 

programozott fűtése 100 °C-ról kezdődik (szemben a korábbi verzióval, ahol ez 180 °C volt), 

és 850 °C-ig tarthat (szemben a korábbi változat 600 °C-ával). A kezdeti pirolízis hőmérséklet 

csökkentése lehetővé tette a szabad szénhidrogének részletesebb tanulmányozását (LAFARGUE 

et al. 1998). Ez különösen a talajszennyeződéseknél fontos, ahol gyakran könnyű 

szénhidrogének fordulnak elő. 

A pirolízis vizsgálatokat követik az elemi összetétel (C, H , O, N , S) meghatározások, 

szerves kőzettani és palinológiai vizsgálatok, izotópos elemzések, biomarker analízisek, stb.. 

Az utóbbi évtizedekben a szénhidrogének jellemzésére számos új technikát fejlesztettek ki , 

melyek a teljes („bulk") vagy molekuláris összetételek meghatározására koncentráltak. 

A nyersolajokat gyakran SARA (Saturates, Aromatics, Resins, Asphaltenes) 

frakcionálással jellemzik, ahol az aszfalténeket paraffinos oldószerrel (pl. n-pentánnal vagy n-

heptánnal) történő kicsapással távolítják el és a deaszfalténezett olajat (DAO vagy maitének) 

telített, aromás szénhidrogén és gyanta frakciókra szeparálják kromatográfiásan (MCLEAN és 

KILPATRICK 1997, SPIECKER et al. 2003) . 

A geokémiai olaj-olaj korreláció az olajok családjait határozza meg abból a feltevésből 

kiindulva, miszerint a genetikailag kapcsolódó olajok (melyek ugyanabból az anyakőzetből 
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származnak) hasonló biomarker vegyületeket tartalmaznak, amiknek az eloszlását nem 

befolyásolták az olaj posztgeneratív változásai (OBERMAJER et al. 2003) . Az olaj-anyakőzet 

korreláció azon az elképzelésen alapul, hogy a migrált olaj bizonyos összetételi paraméterei 

nem mutatnak jelentős különbséget azok anyakőzetben maradt bitumenjeihez képest (PETERS 

és FOWLER 2002) . 

A nyersolajak genetikai affinitása általában a telített szénhidrogén biomarkerek jelenlétén 

és viszonylagos gyakoriságán alapul. A molekuláris módszereket tartják a leghatékonyabb 

olaj-olaj korrelációs eszköznek, melyek számos biomarker vegyület homológ molekuláinak, 

sztereoizomerjeinek sorozatát és arányát hasonlítják össze, beleértve a n-alkánokat, 

izoprenoidokat, terpéneket és szteroidokat (OBERMAJER et al. 2003) . A biomarkerek az 

üledékek szerves anyagát adó egykor élt szervezetekből nagyobb szerkezeti átalakulás nélkül 

(változatlan szénvázzal) megőrződött, többnyire szénhidrogén vegyületek, amelyek 

segítségével lehetséges az anyakőzet-kőolaj, vagy kőolaj-kőolaj korrelációja, vagyis annak 

megállapítása, hogy egy, vagy több anyakőzetből származnak-e (HETÉNYI ÉS SAJGÓ 2004) . 

A biomarker paramétereket a fentieken kívül széles körben használják a szerves geokémia 

tudományterületének művelői, legáltalánosabban a szerves anyag érettségének 

meghatározására. Szterán vázas vegyületeket, terpéneket és hopánokat alkalmazott például 

PAN et al. ( 2005) rezervoár homokkövek agyagásványai és olaj komponensek közötti 

kölcsönhatások vizsgálatánál. STOUT (2003) gazolin típusú szennyeződés forrásának 

azonosítása érdekében elemezte a terpéneket, szteránokat, hopánokat és kolesztánokat. 

Az anyakőzet lerakodási körülményeinek legfontosabb biomarker paramétereit 

MOLDOWAN et al. ( 1985) ismertetik, de BROCKS és SUMMONS (2003) szintén számos 

környezetjelző biomarkert összesített munkájában. A lerakodási környezetre lehet 

következtetni a prisztán/fitán hányados értékéből is. Különböző redox viszonyok között a fitol 

diagenetikus átalakulása eltérő termékeket eredményez, oxidáló környezetben, több lépésben 

prisztánná, redukáló feltételek mellett fitánná alakul. A prisztán/fitán hányados 1-nél kisebb 

értéke anoxikus, 1-nél nagyobb értékes oxikusabb környezetre utal (HETÉNYI És SAJGÓ 2004) . 

A szterán vázas vegyületeket és triterpánokat a kerogén és a kőolaj eredetének, 

érettségének vizsgálataiban, valamint a kőolaj migrációjának megismerésére szokták 

használni. A szteránok és hopánok izomerizációs arányainak érettségi mutatóként történő 

felhasználása a szakirodalomban vitatott. HETÉNYI és SAJGÓ (2004) szerint bár a szteránok és 

hopánok izomerizációs arányai általában érzékeny, megbízható érettségi mutatók, 

alkalmazásuk nem lehet automatikus, csak a körülmények, a lehetséges egyéb folyamatok 

mérlegelésével, kellő szakmai tapasztalat birtokában lehetséges. 
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A termális érettség erősen befolyásolja a n-alkán eloszlást. A szárazföldi növényekben 

megjelenő n-alkánok szénatom száma általában 23, 25, 27, 29 vagy 31. A tengeri algák által 

termelt n-alkánok eloszlásának maximuma Cn és C22 között található. Azokban az 

üledékekben, ahol a n-alkánok szárazföldi és tengeri forrásokból egyaránt származnak, a n-

alkán eloszlás ezt a keveredést tükrözi (RONDEEL 2001). 

A CPI érték (Carbon Preference Index) a bitumen kémiai összetételének alkalmazásán 

alapul. Eredeti változatában azt mutatja, hogy a páratlan vagy a páros szénatomszámúakból 

van-e több a C24-C34 n-alkánok között (BRAY és EVANS 1961). PHILIPPI (1961) 

továbbfejlesztette a C29 n-alkánok C28-C30 közötti tartományban való dominanciájára. SCALAN 

és SMITH (1970) pedig egy olyan képletet dolgozott ki , mellyel lehetővé vált minden egyes öt 

szénatomszámból álló tartomány alkalmazása. A CPI érték meghatározásával a hosszú láncú 

n-alkánok megoszlásának az érés alatti változását lehet nyomon követni. Éretlen 

anyakőzetben a CPI hányados értéke 4 körül van. A bituminizáció fokozódásával azonban a 

páros szénatomszámúak mennyisége növekszik, és a kőolaj képződés fő fázisában a CPI-érték 

1 felé tolódik el (SOMFAI et al. 1992). A CPI érték használatának vannak korlátai is, mivel 

befolyásolja a szerves anyag típusa és az érettség mértéke is (TISSOT és WELTE 1984). Az 

érettség mérésére további paramétereket is bevezettek (pl. metilfenantrén, naftén indexek), 

melyekkel a szakirodalomban számos szerző foglalkozik. 

A különböző korrelációk alkalmazása értékes módszer és gyakran sikeres, ugyanakkor az 

olaj-olaj korrelációk esetén bizonyos geológiai körülmények között nehézségek is 

jelentkeznek. Például nehéz molekuláris korrelációt alkalmazni erősen érett kondenzátumok 

esetén, illetve általában kerülendő biomarkereknél, vagy olyan olajoknál, melyeket 

másodlagos hatások (pl. biodegradáció, vízkimosás, stb.) értek (WHITICAR és SNOWDON 

1999). A gazolin tartományú szénhidrogének összetételében például a termokémiai szulfát 

redukció (a továbbiakban TSR) hatására végbemenő változások tehetik komplikálttá a 

kondenzátumok korrelációját (PETERS és FOWLER 2002). 

A stabilizotóp módszereket az 1960-as évek második felétől használják az olajiparban. A 

tömegspektrometria utóbbi 20 évben történt fejlődése lehetővé tette a kutatók számára a stabil 

izotóp arányok használatát a teljes olaj és a jellemző desztillátumjaik, vagy például a C15+ 

összetételi frakció vizsgálatában. A közelmúltban sikerült CF-IRMS-t (Continuous Flow-

Isotope Ratio Mass Spectrometry) használó vegyület-specifikus technikák segítségével izotóp 

arányokat meghatározni egyedi összetevők esetében olyan komplex keverékekből, mint 

például az olajok (HARRIS et al. 1999). 
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A geokémikusok egy új lehetőséget látnak a CSIC (Compound Specific Isotope 

Correlation) megközelítés alkalmazásában a szénhidrogén-korrelációknál. A CSIC a CF-

IRMS elemzési technikán alapul, ami képes mérni az egyes önálló komponensek szénizotóp 

arányait. WHITICAR és SNOWDON (1999) , valamint MURPHY (1995) eredményei azt mutatták, 

hogy az egyedi komponensek szénizotóp arányainak vizsgálata a Cs-Cg tartományban 

megbízható és egyedi információkkal szolgál az olaj korrelációk számára. HARRIS et al. 

(1999) az SPME-t (Solid Phase Microextraction) elsőként alkalmazták a gazolin tartományú 

szénhidrogének vizsgálataira. A szerzők szerint a módszer egyszerű, gyors, megbízható és 

nem költséges a gazolin tartományú szénhidrogének elemzése esetében. A módszert együttes 

használatra fejlesztették ki az CSIC-vel. 

Li et al. ( 2 0 0 1 ) a hidrogén izotópos frakcionáció természetes tartományát vizsgálta 

egyező és különböző olaj családok között, annak a hipotézisnek a tesztelésére, miszerint az 

egyedi alkánok hidrogén izotópos összetétele értékes paramétereket jelenthet az olaj-

anyakőzet korrelációk és az őskörnyezeti rekonstrukciók számára. Vizsgálatukhoz GC-TC-

IRMS-t (Gas Chromatography-Thermal Conversion-Isotope Ratio Mass Spectometry) 

használtak, mellyel lehetséges az egyedi szerves vegyületek nanogram mennyiségének 

hidrogén izotópos összetételének mérése 5%o-es vagy annál nagyobb pontossággal. 

Egyedi n-alkánok 8 D és 8 1 3 C értékek kombinációját használták a korrelációra 

SCHIMMELMANN et al. (2004) . Szerintük a teljes elemzéseken alapuló korrelációk is 

hasznosak, de általában kevesebb információt nyújtanak, mint ami a vegyületspecifikus 

adatokból elérhető. 

Az FTIR (Fourier Transformed Infra Red) és SUVF (Synchronous Ultra Violet 

Fluorescence) technikákat, elsődlegesen a rezervoár geokémia számára fejlesztve, szintén 

hasznosnak találták a különböző eredetű és biodegradációs fokú olajok elkülönítésében 

(PERMANYER et al. 2005) . 

Az utóbbi évtized újításai közé tartoznak a szerves geokémia területén a többdimenziós 

technikák, például az LCxGC, GCxGC vagy GCxGC-MS alkalmazásai is. Ezek hasznos 

eszközt nyújtanak a komplex minták elemzésére és megnövelik az azonosítás és mennyiségi 

meghatározás képességét ( A L DAROUICH et al. 2005) . A többdimenziós technikát annak 

érdekében fejlesztették ki, hogy megoldást találjanak a komplex keverékek egydimenziós 

kromatogramjain tapasztalható átlapoló csúcsok problémájára (DEWULF et al. 2002) . A 

kétdimenziós gázkromatográfia alkalmazásával sikeresen lehet szétválasztani és 

mennyiségileg meghatározni többek között a benzolt, toluolt, etilbenzolt és a xilolokat, 

valamint a nagyobb szénatomszámú aromásokat gazolin típusú szénhidrogénekben 
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(FRYSINGER és GAINES 2001). A szintén nemrég kifejlesztett tandem tömegspektrometria 

(MS/MS) az egyedi molekuláris markerek komplex szerves vegyületekből való 

meghatározását teszi lehetővé (WILLIAMSON 1998). 

A kőolajjal együtt kitermelt vizek összetételének részletes vizsgálata szintén az utóbbi 

évtizedben indult meg. Az olajtelepektől távoli, tehát a pórustér túlnyomó részét kitöltő 

mélységi vízben oldott szervesanyag összetétele viszont teljesen ismeretlen. Magyarországon 

a kutatás e tekintetben előrébb tart, mivel a kitermelt termálvíz nagy mennyisége és 

gyógyvízként történő gyakori hasznosítása már korábban ráirányította a figyelmet a benne 

oldott szervesanyagokra (KÁRPÁTI et al. 1996). 

Viszonylag kis gyakoriságuk ellenére, a szénhidrogének gyakran poláros természetű 

szerves nitrogén, kén és oxigén vegyületei (a továbbiakban NSO vegyületek) aránytalanul 

nagy hatást gyakorolnak a viszkozitásra és a kőolaj fázis viselkedésére. Ásványokon történő 

adszorpciójuk pedig befolyásolhatja a rezervoár nedvesítőképességét (BENNETT és LARTER 

2000). Ezért az utóbbi években megnőtt az érdeklődés az NSO vegyületek iránt is. 

3. A könnyű szénhidrogén elemzések alkalmazásai, a legfontosabb 

könnyű szénhidrogén paraméterek 

Mivel a továbbiakban a szénhidrogén szennyeződésekre fogok fókuszálni, ezért itt a 

számos szakirodalmi eredmény ismertetését csak a kutatás tárgyához kapcsolódó munkákra 

összpontosítva teszem meg. Eltekintek a témához közvetlenül nem kapcsolódó olyan munkák 

ismertetésétől, melyek például a könnyű szénhidrogének keletkezésével, elsődleges és 

másodlagos migrációjával, rezervoár kőzeteken belüli viselkedésével, stb. foglalkoznak. 

Habár a magas molekula tömegű biomarkereket (C20-C40) tartják a legjobb olaj-olaj 

korrelációs eszköznek, ezek a komponensek termális stressz alatt nem stabilak és gyakran 

hiányoznak a magasabb érettségű olajokból/kondenzátumokból. Ezzel ellentétben számos 

alacsonyabb molekula tömegű szénhidrogén vegyület érzékeny a biodegradációra és tipikusan 

az olajok perzisztens frakcióiba tartoznak magasabb érettség esetén (OBERMAJER et al. 2000). 

H U N T et al. (1980) szerint a könnyű szénhidrogének a nyersolajaknak a 30%-át alkotják, és 

ezért az ezekből a komponensekből nyert információk sokkal inkább reprezentatívak a teljes 

olajra, mint a biológiai markerek, amik csak azok 1%-át építik fel. 

A könnyű szénhidrogén elemzéseknek az alkalmazása sok előnnyel jár, nem csak azért, 

mert ezek alkotják a késő katagenezis folyamán keletkező olajok/kondenzátumok elemzésekre 
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egyedül elérhető frakcióját (amikor a szterán vázas és terpén biomarkerek detektálási határ 

alatt vannak), hanem azért is, mivel ezek a technikák viszonylag gyorsak és kis költségűek. 

Kiváló lehetőséget mutatnak és rendkívül gyakorlatiasak az alacsony sűrűségű 

nyersolaj/kondenzátum frakciók geokémiai korrelációiban, értékes információkat nyújtanak a 

kerogének különbségeit, lerakodási paleokörülményeket, genetikai affinitást és szénhidrogén 

változatokat illetően (OBERMAJER et al. 2000). 

M A N G Ó (1997) szerint a különböző nyersolajok gazolin tartománya a következő öt 

szénhidrogén osztály relatív mennyiségével jellemezhető: normál paraffinok, izoparaffinok, 

alkilciklopentánok, alkilciklohexánok és aromások. Habár a könnyű szénhidrogének 

mennyisége és a különböző szerkezeti osztályok olajról olajra változnak, a könnyű 

szénhidrogének relatív mennyiségei az egyes osztályokon belül jelentősen állandók 

maradnak. Például a hasonló izoalkánok (pl. 2-metilpentán/3-metilpentán), ciklopentánok (pl. 

ciklopentán/metilciklopentán), ciklohexánok (pl. ciklohexán/metilciklohexán) arányai 

viszonylag állandóak, míg az osztályok közötti arányok, habár hasonlóak (pl. 

metilciklopentán/metilciklohexán) sokkal kevésbé állandóak. Az izoparaffinok összetétele 

nem változik olajról olajra, mint a paraffinok, cikloalkánok és aromások. 

A gazolin tartományú szénhidrogének hasznos információkat hordoznak az olajok 

genetikai kapcsolatait és változatait illetően, különösen a C7 komponenseket használják széles 

körben a szénhidrogén geokémiai tanulmányokban. Ezért fontosnak látom a legfontosabbnak 

ítélt könnyű szénhidrogén paraméterek ismertetését, melyek a következők: Mangó 

paraméterek, C?-alapú csillagdiagramok, paraffin indexek és a Thompson-féle összetételi 

arányok. 

3.1. Mangó paraméterek 

M A N G Ó (1987, 1990) fedezte fel a metilhexánok és dimetilpentánok relatív 

koncentrációinak egyedi invarianciáját az olajokban. A megalkotott paraméter számítása a 

következő: K2=P3/(P2+N2), ahol P3=3-etilpentán+2,3-dimetilpentán, P 2=2-metilhexán+3-

metilhexán, valamint N 2 = l , 1 -dimetilciklopentán+c-1,3-dimetilciklopentán+t-1,3-

dimetilciklopentán. M A N G Ó (1987) írta le elsőként az izoheptánok invarianciáját is. Az olajok 

K i értékeiben lévő eltéréseket az invariáns homológ csoportok közötti különbségekkel 

magyarázta. A [2-metilhexán+2,3-dimetilpentán]/[3-metilhexán+2,4-dimetilpentán] arányt, az 

úgynevezett K i paramétert, viszonylag konstansnak és egység körül (azaz ~1) maradónak 

találta. Szintén jelezte (MANGÓ 1990), hogy a C 7 paraméterek közötti megkülönböztetések 
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rámutatnak a kerogén típus és kerogén szerkezet közötti különbségre. Szerinte az azonos 

kerogén forrásból származó olajok hasonló izoheptán és dimetilciklopentán arányokkal 

fognak rendelkezni. Nagyszámú (2000 db) olajmintán mutatta be a K i arány állandóságát, 

bizonyítékként az izoheptánok specifikus biológiai prekurzorsága ellen (MANGÓ 1987). 

TEN H A VEN (1996) több mint 500 olajminta elemzésével vizsgálta a Mangó paraméterek 

alkalmazhatóságát. A három esettanulmány alapján Mangó könnyű szénhidrogén paraméterei 

nagyon hasznos eszközök az olaj-olaj és olaj-kondenzátum korrelációkban, valamint a 

keverék olajok megismerésében. Eredményei alapján a K i arány nem mindig 1 körüli, és 

jelentősen változhat az olajok homológ csoportjai között. Ez a variencia teszi a Ki arányt 

nagyon hasznos korrelációs eszközzé, mivel „ha a Ki arány konstans lenne az olajokra 

világszerte, akkor nem lehetne alkalmazni korrelációs tanulmányokban". TEN H A VEN (1996) 

munkájában megtalálható Mangonak a saját elképzeléseire vonatkozó különböző 

változtatgatások leírása is. 

3.2. C7-alapú diagramok 

Számos szerző alkalmazta a Ce és C7 szénhidrogének eloszlását az érettség 

tanulmányozására. Közülük JONATHAN et al. (1975) néhány vegyület, például a n-hexán 

metilciklohexánhoz való arányát használta érettségi indexként. Az indexeket számos 

klasszikus paraméterrel (például vitrinit reflexióval) összehasonlítva értékelték. 

PHILIPPI (1975) a C7 szénhidrogéneket vizsgálta, a paraffinok, naftének és aromások 

háromszögdiagramján ábrázolva. Azt tapasztalta, hogy az érettség növekedésével a paraffinok 

mennyisége rendszerint nő. A háromszögdiagramon ez a paraffin csúcs felé való elmozdulást 

eredményezi. Feltételezte, hogy a magasabb molekulatömegű alkotók között is 

előfordulhatnak hasonló változások. Például, ugyanezen a diagramon hasonló trendet fedezett 

fel az anyakőzet extrahálható C15+ frakciója esetében, melynek komponensei szintén 

gyarapodtak a növekvő érettséggel. 

A könnyű szénhidrogének közül a C7-ekre HALPERN (1995) fejlesztett ki 

csillagdiagramokat. Azért ezeket választotta, mivel viszonylag magas forráspontjuk kevésbé 

érzékennyé teszi őket az evaporációra, a könnyebb szénhidrogénekkel szemben. Továbbá a 

különböző C 7 vegyületek jelentősen eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek (pl. forráspont, 

vízoldhatóság, bakteriális lebontásnak való ellenállás). Kétféle diagramot mutatott be, a 

C70TDS-t (olaj transzformációs csillagdiagram) és a C70CSD-t (olaj korrelációs 

csillagdiagram). 
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A C7OTDS 8 paramétert tartalmaz, melyeket Trl-Tr8-ig nevekkel látott el. Az egyes 

arányok a következők: toluol/1,1-dimetilciklopentán (Trl) , n-C 7/l,l-dimetilciklopentán (Tr2), 

3-metilhexán/l,l-dimetilciklopentán (Tr3), 2-metilhexán/1,1-dimetilciklopentán (Tr4), 

P2/1,1-dimetilciklopentán (Tr5, ahol P2=2-metilhexán+3-metilhexán), l-cisz-2-

dimetilciklopentán/1,1 -dimetilciklopentán (Tr6), 1 -transz-3-dimeti lciklop entán/1,1 -

dimetilciklopentán (TY7) és P2/P3 (Tr8, ahol P2=2-metilhexán+3-metilhexán és P3=2,2-

dimetilpentán+2,3-dimetilpentán+2,4-dimetilpentán+3,3-dimetilpentán+3-etilpentán). Ez a 

diagram az olajok átalakulása által okozott változatok megkülönböztetésére használható. A 

nyolc arány a biodegradációra való érzékenység csökkenésének sorrendjében szerepel 

(HALPERN 1995). 

A C7OCSD esetében 5 paramétert használt, melyek a következők: 2,2-dimetilpentán/P3 

(Cl) , 2,3-dimetilpentán/P3 (C2), 2,4-dimetilpentán/P3 (C3), 3,3-dimetilpentán/P3 (C4) és 3-

etilpentán/P3 (C5), ahol P3=2,2-dimetilpentán+2,3-dimetilpentán+2,4-dimetilpentán+3,3-

dimetilpentán+3-etilpentán. Mivel ezek a paraméterek arányok, ezért csak relatív mennyiségi 

mérések szükségesek. Közülük a Cl és C5 paramétereket javasolja az evaporáció 

monitoringozására az egy családba eső minták esetében. E diagramnak az arányai nem 

érzékenyek a transzformációra, ezért hasznosak a korrelációk számára (HALPERN 1995). 

PETERS és FOWLER (2002) szerint a Halpern arányok és csillagdiagramok keretet adnak a 

korrelációk és a rezervoár változási folyamatok vizsgálataihoz, de nem szabad önállóan 

használni őket. 

3.3. Thompson paraméterek 

A Thompson-féle gazolin tartományú szénhidrogén összetételi arányokat az 1. 

táblázatban összesítettem, melyet azért is fontosnak tartok, mivel közülük több arányt is 

alkalmaztam a mintáim értékelésénél. A jelzett tulajdonság oszloppal kapcsolatban 

megjegyezném, hogy a normalitást eredetileg paraffin elágazásként nevezte a szerző, csak a 

későbbi munkáiban jelenik meg normalitásként. Az eredeti változatban nem szerepelt X 

arány, a későbbi módosításból pedig hiányzik az eredeti S arány. 

THOMPSON (1983) az olajok és kerogének osztályozására két indexet alkalmazott, a 

heptán és izoheptán indexeket, amiket gazolin-tartományú szénhidrogének elemzésével 

kapott. Az indexek segítségével becsülte a paraffmitást és négyféle típusú olajat határozott 

meg: normált, érettet, nagyon érettet és biodegradáltat. Az üledék extraktumokban ezeknek az 
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indexeknek a mérésével a maximálisan elért hőmérsékletre és a kerogén típusára nyert 

adatokat. 

1. táblázat A Thompson-féle összetételi arányok, gazolin tartományú szénhidrogénekre 
(THOMPSON 1983 és THOMPSON 1987 alapján). 

Jel arány definíciója jelzett tulajdonság 

A benzol/n-hexán aromaticitás 
B toluol/n-heptán aromaticitás 
X xilolok (m&p)/n-oktán aromaticitás 
c (n-hexán+n-heptán)/(ciklohexán+metilciklohexán) paraffmitás 
I izoheptán érték (részletesen a szövegben) paraffmitás 
F n-heptán/metilciklohexán paraffmitás 
I I heptán érték (részletesen a szövegben) paraffmitás 
R n-heptán/2-metilhexán normalitás 
S n-hexán/2,2-dimetilbután normalitás 
u ciklohexán/metilciklopentán normalitás 

A paraffin indexeket THOMPSON (1979) vezette be a könnyű szénhidrogének értékelésére. 

A „paraffin index 1" a 2-metilhexán és a 3-metilhexán aránya 3 dimetilciklopentán izomerhez 

(l,cisz-3; l,transz-3; és l,transz-29) viszonyítva. Ez gyakorlatilag az alkánok és naftének 

aránya, ami exponenciálisan nő körülbelül 0,1-tői 8-ig a katagenezis folyamán.. A „paraffin 

index 2" (vagy heptán érték) a n-heptán értékének százszorosának aránya a 80,7-100,9 °C 

közötti forráspontú komponensek százalékos mennyiségéhez viszonyítva (kihagyva az 1 ,cisz-

2-dimetilciklopentánt, ami közvetlenül a metilciklohexán előtt eluál). Ez utóbbiak (vagyis a 

képlet nevezője) a következők: ciklohexán, 2-metilhexán, 1,1-dimetilciklopentán + 2,3-

dimetilpentán, 3-metilhexán, l,cisz-3-dimetilciklopentán, l,transz-3-dimetilciklopentán, 

l,transz-2-dimetilciklopentán + 3-etilpentán + 2,2,4-trimetilpentán, n-heptán, metilciklohexán 

+ 2,2-dimetilhexán, 1,1,3-trimetilciklopentán és 2,2,3,3-tetrametilbután. 

A „paraffin index 1" érzékenysége növekszik, ha a hőmérséklet 110 °C fölé vált. A 

mélység és a heptán érték között egy viszonylag állandó összefüggés figyelhető meg, a 

ciklohexán és metilciklopentán aránya általában független a hőmérséklettől. Az aromások 

alkánokhoz viszonyított aránya nem változik fokozatosan a hőmérséklettel és az érdeklődés 

középpontjában azért áll, mert közismert az aromások felszín alatti nagy mobilitása és a 

kerogén-típussal való kapcsolata (THOMPSON 1979). 

A könnyű szénhidrogének változásait a n-heptán/metilciklohexán és a toluol/n-heptán 

arányok függvényében ábrázolta (x tengelyen az előbbi, y tengelyen az utóbbi), az ábrán 

vektorokkal lehet elkülöníteni az evaporatív frakcionáció, érettség, aromások extrakciója és 
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biodegradáció miatt bekövetkező változásokat (THOMPSON 1987). TALUKDAR et al. (1990) 

szerint az evaporatív frakcionálódás, mely fogalmat Thompson vezette be a szakirodalomba, a 

legkevésbé ismert változási folyamat. M A N G Ó (1997) a toluol/n-heptán arányt az evaporatív 

frakcionálódás indexeként kritikusan elemezte. Szerinte az olajok frakcionálódása a 

Thompson index alapján nem volt kimutatható az illékonyságra érzékeny C6/C7 arányokban, 

mint például a metilciklopentán/1,3-dimetilciklopentán esetében. Ezért szerinte a toluol/n-

heptán arány nem eléggé érzékeny a frakcionálódásra tiszta indexként. 

THOMPSON (1983) szerint a C7 cikloalkánok gyűrűi a növekedő hőmérséklettel 

fokozatosan felnyílnak. Ezért, a n-heptán/metilciklohexán arány érettségi indexként 

használható, feltételezhetően nő a felszín alatti hőmérséklettel, ahogy a metilciklohexán 

termálisan gyűrűnyitáson megy át. M A N G Ó (1997) ezt az állítást megkérdőjelezte. Szerinte az 

alkán/cikloalkán arányok nőnek az érettséggel, de ennek oka nem ismert. 

CANIPA-MORALES et al. (2003) eredményei azt mutatták, hogy a tipikus C7 paraméterek 

közül a PCA, paraffinitás/aromaticitás, a Halpern-féle válogatott C és TR arányok, a P3/P2+N2 

(Mango-féle K2 arány) és bizonyos terner plotok a rossz mintakezelés hatása alá kerülhetnek. 

Ugyanakkor a C7 paraméterek közül néhány, melyeket tipikusan grafikusan ábrázolnak a 

homológ olaj családok becslésére, érvényesek maradtak, ilyenek a P2/N2/P3 és a [2-

metilhexán+2,3-dimetilpentán]/[3metilhexán+2,4-dimetilpentán]. 

4. A szénhidrogén szennyeződések elemzésének szerves geokémiai 

módszerei 

Az egykori benzinkutak helyén általában gazolin tartományú, az üzemanyag-felvétel és 

kenés végzésének helyein (különösen a vasúti pályaudvarokon) dízel és nehézolaj tartományú 

szénhidrogének fordulnak elő. Ahol nyersolajszállítás és kezelés történik (például tanker 

állomásokon és olajfinomítókban) szintén előfordulnak szennyeződések, az olaj ott nagyrészt 

nehezebb szénhidrogén típusú (SADLER és CONNEL 2003). Ezekkel a különböző típusú 

szénhidrogénekkel szennyezett területek lényegesen eltérő mintavételi és elemzési 

technikákat igényelnek. A környezetben kimutatott szénhidrogén szennyeződések 

vizsgálatának legáltalánosabb módjai a gázkromatográfiás és 

gázkromatográfíás/tömegspektrometriás módszereken alapulnak. 

A szennyező szénhidrogén komponensek elemzésére leggyakrabban használt eljárások az 

alábbiak: gázkromatográfia lángionizációs detektálással (GC-FID), gázkromatográfia 
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fotoionizációs detektálással (GC-PID), gravimetriás és IR, UV fluoreszcens spektroszkópia, 

vékonyréteg kromatográfia (TLC), nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC), 

méretkizárásos kromatográfia (SEC) és a szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC). E 

módszerek alkalmazása a karakterizálás és forrás meghatározás esetében korlátozott. A 

szennyező anyagok azonosítása érdekében alkalmazzák az ún. célkomponens elemzést, a 

legfontosabb célkomponensek az alifás szénhidrogének, a benzol, toluol, etil-benzol és 

xilolok (a továbbiakban BTEX-ek), az alkilbenzolok, a policiklikus aromás szénhidrogének (a 

továbbiakban PAH-ok), valamint a biológiai marker vegyületek ( A L I M I et al. 2001). 

A szénhidrogén szennyeződések elemzésekor gyakran okoz nehézséget az, hogy a minták 

esetenként jelentősen különböző forráspontú vegyületeket tartalmaznak. A különböző 

gázkromatográfiás módszerek hátránya a kulcskomponensek elvesztése vagy kémiai 

átalakulása, valamint a renormalizációs lépések hordozta hibák, melyek akkor fordulnak elő, 

mikor megkísérlik visszaszámolni az összes komponens koncentrációját a teljes mintára. 

Ezért a legújabb GC módszerek a szerves anyagok teljes elemzése érdekében növekvő 

mértékben alkalmaznak kriofókuszálást az elemzendő illékonyabb komponensek GC 

kolonnán való fókuszálására (BIANCHI és COOK 1988). 

A termodeszorpciós technikák is egyre inkább terjednek az illékony szerves vegyületek 

(Volatile Organic Compounds, a továbbiakban VOC-ok) vizsgálatában (pl. MENICONI et al. 

2003). A VOC-ok elemzése rendszerint azok prekoncentrációjával kezdődik. Számos 

publikáció foglalkozik a prekoncentrációval, melyekben szilárd szorbenseket, kriogén 

prekoncentrációt, membrán eszközöket, oldószeres extrakciót, statikus és dinamikus 

gőztéranalízist, szilárd fázisú mikroextrakciót (SPME), szuperkritikus fluid extrakciót (SFE), 

desztillációt és szublimációs technikákat alkalmaznak (DEWULF et al. 2002). A keverőbabás 

(stir bar sorption) extrakciót sikerrel alkalmazták már TDS2 rendszerben való deszorpció előtt 

kávé, tea, joghurt, bor, narancs juice és sör mintákon is (BALTUSSEN 2000). 

A VOC-okkal foglalkozó kutatások többnyire GC elemzéseken alapulnak. 

Meghatározásukhoz általában FID, PID vagy MS gázkromatográfiás detektorokat használnak 

(SADLER és CONNEL 2003). A VOC-okkal szennyezett talajokat gyakran GC-MS-sel mérik 

statikus gőztéranalízis (a továbbiakban HS) vagy dinamikus gőztéranalízis (purge-and-trap, a 

továbbiakban P&T) csatolással. A P&T-GC-MS előnye a statikus gőztéranalízissel szemben a 

nagyobb érzékenység, de ez egyúttal a legdrágább módszer (SERRANO et al. 2006). Az egyéb 

technikák alkalmazása még inkább korlátozott. Példák ezekre a technikákra BTEX-ek és 

formaldehid esetében a DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy), gáz és 

folyadék mintákra a MIMS (Membráné Introduction Mass Spectrometry). 
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HEWITT et al. (1992) négy VOC vizes extrakciójú HS-GC-MS és P&T-GC-MS 

meghatározását hasonlították össze. A négy választott VOC a transz-1,2-diklóretilén, 

triklóretilén, benzol és toluol voltak. Céljuk az volt, hogy kifejlesszenek egy, az elfogadott 

laboratóriumi eljáráshoz hasonló terepi mintaelőkészítési és elemzési módszert a VOC-ok 

talajból való meghatározására. Az eredményeik alapján a hordozható HS-GC-vel végzett 

mérések lecsökkentették a mintakezelésből és tartási időből eredő negatív hibák lehetőségét. 

Összehasonlítható eredményeket kaptak a laboratóriumi P&T-GC-MS-sel végzett 

vizsgálatokéval. 

A szemi- vagy nem illékony komponensek elemzése előtt szükséges azokat oldatba vinni, 

erre számos eljárás létezik (például Soxhlet extrakció, ultraszónikus extrakció, termális 

extrakció vagy szuperkritikus fluidum extrakció). Habár az oldószeres extrakciós eljárást 

széles körben használják, érzékenységük változik a minta humuszanyagától és 

nedvességtartalmától függően (SADLER és CONNEL 2003). 

Mint azt korábban említettem, a legújabb Rock-Eval készülékek fejlesztése 

következtében (lecsökkentették a kezdeti pirolízis hőmérsékletet) lehetővé vált a szabad 

szénhidrogének részletesebb tanulmányozása, aminek köszönhetően megkezdődhettek a 

pirolízis talajszennyeződések vizsgálataira való alkalmazásának kísérletei. 

A szénhidrogén-szennyezett talajok pirolízis vizsgálatánál („Pollut-Eval") az elpárolgott 

szénhidrogéneket FED detektálja, a jelet teljes mennyiségi meghatározáshoz integrálták. A 

teljes szén tömeg egyensúlyt ezután a maradék oxidációjával és a CO2 folyamatos mennyiségi 

meghatározásával készítik az infravörös detektorok. Ezekhez a tanulmányokhoz a Rock-Eval 

készüléket kiegészítik egy hűtött automata mintaadagolóval annak érdekében, hogy 

lecsökkentsék a könnyű szénhidrogének veszteségét (LAFARGUE et a. 1998). Az elemzések 

során három szakaszt lehet elkülöníteni, melyek a termovaporizáció, pirolízis és az oxidáció. 

A termovaporizáció folyamán jelentkező két csúcs a legillékonyabb vegyületeknek felel meg: 

a Qo csúcs a 12 szénatomszámnál könnyebb, a Qi csúcs a 13 és 25 szénatomszám közötti 

vegyületeknek felel meg. A pirolízis szakaszának két csúcsa a Q2 és Q3, amik a 25-40, illetve 

40-nél nagyobb szénatomszámú vegyületeket mutatják. Az oxidáció folyamán jelentkező Q4 

csúcs a CO és C 0 2 értékeket adja meg (DUCREUX et al. 1997). 

Az infravörös spektrofotometria főként kiegészítő módszer, mely gazdaságos, gyors és 

általánosan elterjedt, mivel a spektrum néhány perc alatt elkészül és a berendezés eléggé olcsó 

ahhoz, hogy a legtöbb laboratórium számára elérhető legyen. A tömegspektrometriához 

hasonlóan kitűnő lehetőséget biztosít szerves molekulák minőségi azonosítására. A Fourier 

transzformációs infravörös spektrofotometria (FTIR) által megnövekedett érzékenység 
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vezetett a különféle reflexiós technikák fejlesztéséhez és széles körben való elterjedéséhez. 

Közülük például az FTIR-ATR-t (gyengített totálreflexiós módszer, Attenuated Totál 

Reflectance) nagymértékben használják a szerves alkotók ásványokon való adszorpciójának 

vizsgálatára (MADEJOVÁ és KOMADEL 2001). Az infravörös spektroszkópiás módszer jól 

jellemzi a teljes kőolaj eredetű szénhidrogén mennyiséget, hátránya, hogy az egyéb szerves 

vegyületek nagy részét is beleméri. Az ultraibolya spektroszkópiás módszer alkalmazásának 

hátránya pedig az, hogy a kőolaj eredetű szénhidrogén-elegy teljes mennyiségét annak aromás 

szénhidrogén tartalma alapján határozza meg (CZIBULKA és KERESZTÉNYI 2001). 

A szénhidrogén geokémiában azokra a vegyületekre fókuszálnak, melyek ellenállóak a 

degradációs folyamatoknak, és az eloszlásukban lévő egyedi molekuláknak vagy mintáknak 

köszönhetően a szénhidrogének azonosítását szolgálják (FAKSNESS et al. 2002). Egy 

kiszivárgott szénhidrogén lehetséges forrásának azonosítása ugyanis az idő előrehaladtával 

egyre nehezebbé válik, a különböző természetes koncentrációcsökkentő folyamatok 

következtében. 

A szennyezőanyagok és a felszín alatti tartályokban, vezetékekben lévő anyagok 

kromatográfiás ujjlenyomatainak („chromatographic fingerprints") összehasonlítása 

hasznosítható a kiszivárgott minták lehetséges eredetének a jelzésére. A korrelációk gyakran 

nehézkesek erős lebomlást követően, mivel az általában az illékony vegyületek eloszlásának 

jelentős megváltozásához vezet a tartályok/vezetékek eredeti mintáihoz képest, a talaj és 

talajvízminták esetében (TÓTH és KNAPP 2007). A korreláció alapjait az alifás és aromás 

szénhidrogének molekuláris eloszlása és a forrásjelző vegyületek (pl. a biomarkerek) arányai 

jelentik. 

A kromatográfiás ujjlenyomatok használata sokszor elengedhetetlen a szivárgó 

szénhidrogén forrásának azonosításánál. A szakirodalomban számos olyan munka található, 

mellyel igazolni lehet szükségességüket, illetve melyek jelzés értékűek lehetnek a TPH 

mérések kiegészítésének igényére. Egy ilyen példa erejű munkának tartom STOUT (2003) 

vizsgálatait, aki egy gazolin típusú szénhidrogén szennyeződés feltárásakor kétféle színű 

szénhidrogént talált, egy fekete, viszkózus nem vizes fázisú folyadékot (a továbbiakban 

NAPL), valamint egy tiszta, sárga színűt. A kromatográfiás ujjlenyomatok alapján az NAPL 

és a vezetékből nyert friss szénhidrogén (a szín különbözősége ellenére) közel azonosnak 

mutatkozott. Csupán az NAPL legillékonyabb frakcióján belül volt tapasztalható kicsi 

különbség. 

KENNICUT (1988) szerint két fő követelménynek kell teljesülnie ahhoz, hogy hasznos és 

meghatározó ujjlenyomatot kapjunk, a stabilitásnak és egyediségnek. Szerinte a triterpánok és 
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szterán vázas szénhidrogének egyedi, érzékeny és viszonylag stabil ujjlenyomatot adnak a 

szénhidrogén keverékek forrásának meghatározásához. 

A normál-alkánok, izoprenoid alkánok eloszlásából, koncentrációjából, az elváló 

komponensek (resolved peaks), az UCM (unresolved complex mixtures) profiljából és a 

BTEX vegyületek jelenlétéből/hiányából a szénhidrogén lebomlásának mértékére lehet 

következtetni. 

Általában, minél alacsonyabb a visszaoldott csúcsok és a teljes GC terület aránya, és 

minél kisebb a n-alkánok koncentrációja, annál nagyobb mértékű a mintában lévő reziduális 

olaj lebomlása (WANG et al. 2000) . 

A biodegradáció hatásai a szénhidrogének fizikai tulajdonságaira és molekuláris 

összetételére jól ismertek. Az első jelei a könnyű szénhidrogének között fordulnak elő, ahol a 

normál alkánok és aromások elsőként távoznak el (pl. PALMER 1993). A kezdeti szakaszban a 

biodegradáció mértékét a prisztán/n-Cn és a fitán/n-Cis arányokkal lehetséges mérni. Amikor 

a könnyen degradálódó normál szénhidrogének (n-Cn és n-Cis) eltűnnek, és az inkább 

lebomlás-ellenálló izoprenoidok (prisztán és fitán) relatíve feldúsulnak, az a Pr/n-Cn és Ph/n-

Cig arányok jelentős növekedését fogja eredményezni. Ezeket az arányokat széles körben 

használják az olaj biodegradációjának indikátoraként (pl. WINTERS és WILLIAMS 1969, 

WEHNER et al. 1988, BARAKAT 2001) . A prisztán és fitán mérésével az a probléma adódhat, 

hogy bizonyos környezetekben biodegradálódnak, így nem alkalmazható mindig a könnyen 

biodegradálódó Cn-el, illetve Ci 8-al viszonyított arányuk (HARRINGTON et al. 1999). A 

jobban biodegradált olajok a gázkromatogramokon a C15+ frakcióban mutatnak változást 

(PETERS és FOWLER 2002) . A telített vegyületek, különösen a kisebb molekulatömegűek, 

könnyen biodegradálódnak tengeri környezetben. Az egy-, két- vagy háromgyűrűs aromások 

szintén hatékonyan biodegradálódnak, habár a négy- vagy annál több gyűrűvel rendelkezők 

már viszonylag ellenállóak (HARAYAMA et al. 1999). 

Mivel a biodegradáció függ a szénhidrogén termék specifikus természetétől és az 

uralkodó környezeti viszonyoktól, a szennyező anyagok korát és a szennyeződés pontos 

időpontját lehetetlen megállapítani egyedül a gázkromatogramok segítségével (CARLS et al. 

1995). A TPH-ba tartozó szénhidrogének koncentrációjának és összetételének ismerete 

használható a szénhidrogén szennyeződés és a lebomlás mértékének becslésére, valamint 

bizonyos mértékig a forrás meghatározására. Az aromás vegyületek (BTEX és/vagy PAH-ok), 

akárcsak a biomarkerek (különösen a szteránok és terpének), hasznos információkat nyújtanak 

a szénhidrogén szennyeződések forrásának azonosításakor. 
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A szénhidrogének egy része biológiailag könnyen bomlik és kevésbé toxikus. A nem 

toxikus szénhidrogénnel való szennyezés a gyakorlatban ritkán fordul elő, mert legtöbbször a 

szénhidrogén szennyezés toxikus aromás és policiklikus aromás szénhidrogén (a 

továbbiakban PAH) vegyületeket is tartalmaz (GILYÉN et al. 2003) . Az olajipari tapasztalatok 

szerint a szennyezett területeken mindig kimutathatók az aromás alkotók. 

A nagy molekulatömegű PAH-ok és a biomarkerek degradáció-ellenállóképességük miatt 

erősen forrásspecifikusak. A policiklikus aromás szénhidrogének, különösen a nagy 

molekulatömegű PAH-ok, viszonylag stabilak és ezért jól használhatók a szénhidrogének 

diagnosztikai összetevőikként ( W A N G et al. 2000) . Továbbá olyan fizikai tulajdonságokkal 

rendelkeznek, mint például az alacsony vízoldhatóság, magas szilárd-víz megoszlási arány, 

amelyek szintén ellenállnak a mikrobiális alkalmazásoknak és elősegítik a szárazföldi 

környezet szilárd fázisában való felhalmozódásukat (JOHNSEN et al. 2005) . A PAH-ok 

részletesebb összetételi adatokkal szolgálhatnak az elszivárgóit olaj forrásának és a 

biodegradáció kiterjedtségének becsléséhez, mivel sokkal komplexebbek és jobban 

ellenállnak a biodegradációnak, mint az alkánok. Habár a PAH-ok általában az olaj teljes 

összetételének kevesebb, mint 2%-át alkotják, ezek a vegyületek toxikus komponenseket 

tartalmaznak, ezért hosszú távú veszélyt jelentenek (BARAKAT et al. 2001) . 

A nyersolajak forrásspecifikus vegyületeket is tartalmaznak, a biomarkereket. Ezeknek az 

eloszlása, különösen a szteránoknak és terpéneknek, olajról olajra jelentősen változik és 

jellemző az olaj eredetére és forrására. Számos biomarker alacsony kémiai reaktivitása és a 

fotokémiai, valamint mikrobiológiai degradációnak való ellenállása teszi alkalmassá őket a 

különféle korrelációkra. A szénhidra gén-szennyezési tanulmányok esetében ezeket a 

vegyületeket használják a szénhidrogének forrásának meghatározásához, az olajkimerülés és a 

biodegradáció számszerűsítésére, valamint a biodegradált olajok összetételbeli változásának 

meghatározására (BARAKAT et al. 2001) . 

A szteránok és terpének sokkal ellenállóbbak a degradációnak és a lebomlásnak, mint a n-

alkánok és az izoprenoid szénhidrogének. Ezért a szterán eloszlásról úgy gondolják, hogy 

tükrözi a szénhidrogén forrását (SEIFERT és MOLDOWAN 1979, BARAKAT 2002) . 

A könnyű aromásokat tartják a szénhidrogének legtoxikusabb összetevőinek. Ezt 

figyelembe véve a finomított termékek mindig toxikusabbak, mint a nyersolaj, mivel 

magasabb koncentrációban vannak jelen az oldható aromás szénhidrogének (MCDONALD et 

al. 1984). A finomított szénhidrogénekhez hozzáadott adalékanyagok azok 

kormeghatározásának leghasznosabb információforrásai. Az adalékanyag kronológiák 
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figyelembe vétele lecsökkentheti a kármentesítési költségeket. Jól hasznosíthatók az ólom 

izotóp arányok, vagy egyéb vegyületek, pl. az MTBE mérése jelenléte (HURST et al. 1996). 

Míg a két különböző tartályból származó szénhidrogén gázkromatogramjai nagyon 

hasonlóak lehetnek, a szénizotópos ujjlenyomatai különbözhetnek, ha más az eredetük 

(SMALLWOOD et al. 2002). Ezért az izotópos módszerek egyre inkább terjednek a 

környezetgeokémiai vizsgálatok körében is. A GC-IRMS elemzések MANSUY et al. (1997) 

szerint jól alkalmazhatók a környezeti vizsgálatokra, mivel az általuk nyújtott korrelációs 

paramétereket nem befolyásolják a lebomlási folyamatok és azok megkülönböztethetők 

egymástól. 

Az izotópos módszereket szintén jól lehet hasznosítani a szénhidrogén szennyeződések 

terjedésének és a felszín alatti vizek mozgásának követésére. A deutérium és oxigén izotóp 

vizsgálatokkal a glaciálisokkori és a felszíni víz eredetű vizek, a radiokarbon elemzésekkel a 

tízezer év körüli, míg a trícium vizsgálatokkal a néhány évtizedes beszivárgású, csapadékvíz 

eredetű vizek különböztethetők meg. 

A geokémiai vizsgálatoknak érdekes területe a fúrási iszapok összetevői által okozott 

szennyeződések vizsgálata rezervoár kőzetek elemzése esetén, valamint szénhidrogén 

termelés folyamán. Az olajbázisú iszapok használata által szennyezett magok vizsgálata 

esetén szintén gyakran alkalmazzák a kromatográfiás ujjlenyomatokat. Erre jó példa BENNETT 

és LARTER (2000) munkája, melyben az SPE (Solid Phase Extraction) módszert alkalmazták 

az alifás, aromás és poláros szénhidrogén frakciók visszanyerésére nyersolajból, dízelből és 

mag extraktumból. 

A szénhidrogén szennyeződések geokémiai szempontú vizsgálatait nagyban előre 

mozdította az Arab-öböl szénhidrogénekkel való szennyezettségének, valamint az Exxon 

Valdez balesete által okozott olajszennyeződés felmérése. 

Az 1980-as Irán-Irak háború és az 199l-es Öböl-háború a tengeri környezet két 

legnagyobb szennyeződését eredményezte (BURNS et al. 2004). Az Öböl-háború idején 1990-

ben több mint 700 olajkutat borítottak lángba, naponta 4-6 millió barrel nyersolajat égetve el 

ez által. Több millió tonna nyersolaj szökött meg az olaj forrásokból és közel 200 olajtó jött 

létre az olajkutak körül. Az olajtavak Kuvait területének 6%-át fedték be, a becslések szerint 

49 km 2-t ( M A L A L L A H et al. 1996). Ezek az olajtavak CHO et al. (1997) szerint körülbelül 57 

millió barrel olajat tartalmaztak, és a tavak alatt 40 millió tonna olajjal telített talaj 

helyezkedett el. Az olajtavak különböző mértékben tartalmaztak nehéz és könnyű 

szénhidrogéneket, amelyek a magas nyári hőmérséklet következtében elillantak. Az 

olajtavakból származó illékony komponensek, a lángba borult olajkutak által okozott magas 
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hőmérséklettel, a savas esőkkel és az olajjal szennyezett öböllel katasztrofális hatással voltak 

Kuvait és a szomszédos országok növényzetére és állatvilágára ( M A L A L L A H et al. 1996). Az 

Öböl-háború idején az Arab-öböl vizébe 6-8 millió barrel nyersolaj került (GARCIA DE 

OTEYZA és GRIMALT 2006) , továbbá MICHEL et al. (2005) becslése szerint 1 1 millió barrel 

olaj jutott a földtani közegekbe, ami a legnagyobb olajszennyeződést okozta a világon. 

Negyvenszer több olaj került a környezetbe, mint az Exxon Valdez alaszkai balesete esetében. 

Az Öböl-háború után 1 2 évvel az árapályövi életközösségekre még mindig toxikus hatással 

vannak az olajmaradékok. 2003-ban becslések szerint 8 millió m 3 olajos üledék maradt még 

Szaúd-Arábia szennyeződéseknek kitett 803 km-es partvonalán. 

Ebből kifolyólag számos kutató foglalkozott a térség szerves geokémiai vizsgálataival (pl. 

A B O U L DAHAB és A L - M A D F A 1993, A B U - H I L A L és KHORDAGUI 1994, EMARA 1998, 

MASSOUD et al. 1998, GARCIA DE OTEYZA és GRIMALT 2006) . Néhány szerző (pl. LITERATHY 

és FODA 1985) a V/Ni arány alkalmazását javasolta az olaj szivárgások azonosításához. A 

vanádium és a nikkel tartalom változásai alapján ugyanis a kőolaj migrációs folyamatai 

nyomon követhetők. A vanádium a nehezebb frakciókban dúsulva a kőzetben adszorbeálódik, 

a nikkel a könnyebb frakciókban gyűlik össze és migrál (FÖLDVÁRINÉ V O G L 1975). 

GREGOROVICZ (1959) vizsgálta a Kárpátok előterének kőolajtelepeiben a V/Ni arányt, 

eredményei alapján bizonyíthatónak tartotta az előfordulások genetikai összefüggését. 

MASSOUD et al. ( 1998) szerint ugyanakkor az öböl térség tengeri üledékeinek V/Ni arányai 

nem korrelálnak az öbölbeli nyersolaj akkal/rezidumokkal és a kuvaiti olajrétegekkel, ezért a 

szerzők nem tartják alkalmazható technikának az Arab-öböl olajszennyeződésének 

indikátoraként. 

Az Exxon Valdez 1989-ben futott zátonyra az alaszkai Prince William szorosban, 

megközelítőleg 258000 barrel ( 4 1 millió liter) AlaskaNorth Slope (ANS) nyersolajat juttatva 

a tengeri környezetbe. A szállított szénhidrogén teljes összetétele megközelítően a következő 

volt: Ci-Cio illékonyak ( 2 0 % ) , Cio alifások ( 2 5 % ) , aromások és nafténes-aromások ( 3 8 % ) , 

policiklikus aromások ( 1 - 2 % ) , gyanták és aszfaltének ( 1 8 % ) . Az olajszennyeződés kapcsán 

több mint 15000 üledék-, aszfalt-, biológiai-, és 5000 vízmintát elemeztek geokémiailag, 

amivel a legnagyobb adatbázist állították fel a szénhidrogének geokémiai kutatói számára 

(BENCE etal. 1996). 
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5. A szénhidrogén szennyeződések vizsgálatának hazai gyakorlata 

Korábbi munkánkban (TÓTH et al. 2007) a környezeti állapotfelmérés és részletes 

tényfeltárás magyarországi folyamatát részletesen ismertettük, melyben elsősorban a 

szénhidrogén-szennyeződések állapotfelmérésének és kármentesítésének ipari tapasztalatait 

mutattuk be, de kitértünk az országos kármentesítési programok és a jelenlegi jogi 

szabályozási háttér ismertetésére is. 

Magyarországon a „szennyező fizet" elv érvényesül, csak az át nem hárítható 

kármentesítést fizeti az állam. Ez utóbbi környezeti kármentesítésekkel kapcsolatos feladatok 

ellátására 1996-ban hozták létre az Országos Környezeti Kármentesítési Programot (a 

továbbiakban OKKP), amely a Nemzeti Környezetvédelmi Program része. Az át nem 

hárítható kármentesítési feladatok elvégzése állami felelősségi körbe tartozik, a kormányzati 

munkamegosztás szerint felelős miniszterek feladata, akik a rájuk tartozó kármentesítési 

feladatokat tárca-alprogramok keretein belül valósítják meg (TÓTH et al. 2007). 

Az OKKP egyik nagyszerű eredménye a szennyezett területek nyilvántartásba vétele 

térinformatikai rendszer alkalmazásával, mely területenként közel 70 környezetvédelmi és 

egyéb adat kezelését biztosítja és amelyet súlyosan szennyezett területek esetén további 

adatokkal lehetséges kiegészíteni. A FAVI-KARINFO nevet viselő rendszer (rövidítése a 

Felszín alatti vizek és a földtani közegek környezetvédelmi rendszerének (FAVI) részét alkotó 

Kármentesítési Információs Rendszernek) Oracle adatbázisra épül, és országos 

hozzáférhetőséget biztosít a kármentesítésben részt vevőknek. így hozzáférhető a Vízügyi 

Tudományos Kutató Intézetben, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban és a 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségeken. A rendszer nem csak a 

nyilvántartásba bevitt adatok rögzítésére szolgál, hanem kimutatásokat, grafikonokat lehet 

készíteni vele, térinformatikai funkcióit igénybe véve tematikus térképekhez adatforrásokat, 

kármentesítési prioritási sorrendeket tud biztosítani, stb. Ha figyelemmel kísérjük a 

rendszerben szereplő szennyező anyagok alapján lehetséges területi megoszlást, 

megfigyelhető, hogy a kármentesítési programokban részt vevő területek legnagyobb 

hányadán szénhidrogén típusú szennyeződés található. Az ásványolaj és származékai, mint 

források, az összes szennyezett terület mintegy 29%-át teszik ki (TÓTH et al. 2007). 

A vonatkozó jogszabályi környezet az 1990-es évek végén kezdett kialakulni. Jelenleg a 

két legfontosabb, napi szinten alkalmazott rendelet a 219/2004-es kormányrendelet és a 

10/2000-es KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet. Az előbbi a felszín alatti vizek 
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védelméről szól, célja a felszín alatti vizek jó állapotának biztosításával és annak 

fenntartásával, szennyezésének fokozatos csökkentésével és megelőzésével, hasznosítható 

készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal, a földtani közeg 

kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek megállapítása (219/2004 

KORMÁNYRENDELET). A Z utóbbi a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez 

szükséges határértékeket tartalmazza (10/2000. KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES 

RENDELET). Ezeken kívül további kormányrendeletek szabályozzák a környezetvédelmi 

felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételeket, a feljogosítás módját, a 

felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeit. Szintén kormányrendelet szól a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról, a 

környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az azzal kapcsolatos 

hatósági eljárás részletes szabályairól is. 

Magyarországon a szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek elemzése azok 

TPH (Totál Petroleum Hydrocarbon) tartalmán alapul. A szennyezett területekről vett minták 

részletes anyagvizsgálatát a mintavételezéshez hasonlóan akkreditált laboratóriumok 

végezhetik. A talajminták esetében szerves oldószer extrakt (SZOE) és TPH 

meghatározásokat kell végezni. A vízmintákra vonatkozóan TPH, BTEX és PAH 

vizsgálatokat írnak elő ( T Ó T H 2004). 

A legáltalánosabb eljárások TPH elemzésekre az oldószeres extrakciót követő infravörös 

spektroszkópiás vagy gázkromatográfiás vizsgálatok. Van néhány sztenderd módszer TPH 

elemzésekre, de nincsen általánosan elfogadott eljárás. A hazai gyakorlatban a legtöbb 

esetben gázkromatográfiás elemzést alkalmaznak a szennyezett minták vizsgálatára. A 

gázkromatográfiás méréseknél a Cö-nál könnyebb és a C44-nél nehezebb komponensek 

detektálása gyakran problémát vet fel (ez utóbbi sokszor a gázkromatográf felső technikai 

határa). Gyakran a TPH-t jobban kezelhető részekre osztják fel, a VPH-ra és az EPH-ra. A 

VPH (Volatile Petroleum Hydrocarbon) mérése esetén az illékony ásványolaj-eredetű 

szénhidrogéneket, az EPH (Extractable Petroleum Hydrocarbon) meghatározásakor az 

extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogéneket mérik, majd a kettőt mennyiségét 

együttesen tekintik a TPH értékének. A VPH célvegyületei a C5-C12 alifás és aromás 

szénhidrogének. Az EPH célvegyületei a C10-C40 alifások és monoaromások, de a vizsgált 

vegyületek halmazába nem tartoznak bele a PAH-ok és az erősen poláros vegyületek. 

A TPH szennyezettség mérése nem elégséges a környezeti és emberi egészségi kockázat 

becsléséhez, mivel nem nyújt részletes információt a szénhidrogén keverék egyes 

vegyületeiről ( T Ó T H és T Ö R Ö K 2006). Problémát jelenthet, hogy a legillékonyabb könnyű 
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szénhidrogének rendszerint elillannak a mintakezelés folyamán, további vegyületek pedig az 

extrakciót követően az oldószeres eltávolítás miatt vesznek el. 

További probléma a TPH mérések esetében, hogy sokan tévesen használják magát a 

kifejezést is, ami tovább rontja a kizárólagos szennyezettség mérési eljárásként való 

alkalmazás lehetőségét. A nemzetközi szakirodalomban a TPH kifejezés tartalma „Totál 

Petroleum Hydrocarbon", amit sokan tévesen „Totál Paraffin Hydrocarbon"-ként ismernek és 

használnak. Szintén sokszor találkoztam olyan laboratóriumi jegyzőkönyvekkel, ahol a TPH-t 

„összes alifás szénhidrogén tartalom"-ként kezelték. Ez további nehézségeket tud okozni, ha a 

különböző laboratóriumok által eltérő tartományt mért adatokat kívánjuk összehasonlítani, 

különösen, mivel általában eltérő mérési módszereket is alkalmaznak hozzájuk. A TPH 

egyébként is módszerfüggő, minden oldószer és extrakciós eljárás eltérő eredményeket 

produkál. 

6. A szerves vegyületek természetes koncentrációcsökkentő folyamatai 

A szénhidrogének a földtani közegekbe kerülve számos változáson mennek keresztül. A 

földtani környezetben előforduló szénhidrogén szennyeződések rendkívül komplexek, melyek 

természetes koncentráció csökkenési folyamataira a szennyezőanyagok terjedését befolyásoló 

folyamatok függvényében számos tényező hat. A lezajló változások mértéke jelentősen függ a 

szénhidrogén összetételétől és a környezeti viszonyoktól (pl. hőmérséklet, szélsebesség, stb.). 

A szennyeződés kezdete óta eltelt idő és a szennyező forrástól való távolság alapvetően 

meghatározza a szennyező szénhidrogének komponenseinek koncentrációjában, 

mobilitásában és mennyiségében bekövetkező változásokat (TÓTH 2008a). 

A koncentrációcsökkenési folyamatokat első megközelítésben három kategóriába 

sorolhatjuk, a fizikai, kémiai és biológiai jelenségek közé. Mivel számos folyamat 

reverzibilis, ezért a szénhidrogének koncentrációjában bekövetkező természetes változások 

nyomon követése esetében figyelemmel kell lenni a koncentrációnövelő folyamatokra is (pl. 

deszorpció, komplexek felbomlása, stb.). 

A szerves vegyületek esetében a legfontosabb koncentrációcsökkentő folyamatok közül a 

fizikai jelenségek kategóriájába tartozik a hígulás, a kolloidális diszperzió, a molekuláris 

diffúzió és az elillanás. Kémiai folyamatok közé soroljuk a szorpciós jelenségeket, ionizációt, 

oxidációt/redukciót, szubsztitúciós reakciókat, eliminációt (megjegyzendő, hogy a kémiai 

folyamatokat külön kell kezelni a szerves és szervetlen vegyületek esetében, eltérő 
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tulajdonságaik miatt). A szerves vegyületekre jellemző biológiai folyamatok közül a 

mikrobiológiai úton történő redox lebontási reakciók a fontosak (a biodegradáció). 

A talajba bekerült vegyületeket megköthetik a talaj alkotói, átalakíthatják őket a talaj lakó 

szervezetek, felvehetik a növények, kimosódhatnak az esővel vagy öntözővízzel, vagy 

eltávozhatnak gáz formában, elillanással. Az adszorpció vagy degradáció foka nem csak a 

vegyület tulajdonságaitól függ, hanem a terület tulajdonságaitól is, például a talajtípustól, 

talajlakó szervezetek fajtájától, klimatikus adottságoktól (BLUME et al. 1983). A 

szénhidrogének mikrobiológiai lebomlását a környezetben erősen befolyásolják a fizikai és 

kémiai tényezők, a hőmérséklet, oxigén, tápanyagok, sótartalom, nyomás, vízaktivitás, pH, 

kémiai összetétel, fizikai állapot, a szennyező anyag koncentrációja és a biológiai tényezők, 

mint a mikrobiológiai populáció alkalmazhatósága és összetétele (ZHOU és CRAWFORD 1995). 

A szorpció a szerves vegyületek koncentrációjának és mobilitásának a változását jelenti, 

de nem csökkenti a vegyületek összmennyiségét. Típusai a szorbeált molekula és az 

adszorbens kölcsönhatásának mértékében különböznek. 

Szilárd felületen a gázmolekulák megkötődését okozhatják intermolekuláris erők, melyek 

az adszorptívum belső szerkezetét, azaz az atomokat összekapcsoló vegyértékelektronok 

eloszlását a molekulapályákon lényegében változatlanul hagyják, és ezért ezeket a hatásokat 

fizikaiaknak tekintjük. Ha csak ilyen kölcsönhatások jelentkeznek, akkor fizikai adszorpcióról 

(vagy fiziszorpcióról) beszélünk (PATZKÓ 1996). A fizikai adszorpció esetében alacsony az 

adszorpcióhő, a kötés gyenge és az adszorpció reverzibilis (GRASSELLY 1995). W A Y M A N 

(1962) szerint a fizikai adszorpció specifikus tényezőktől függetlenül bekövetkezik a szilárd

gáz határon és viszonylag kicsi adszorpciós hője van (rendszerint kevesebb, mint 1 0 

kcal/mol). 

A fizikai adszorpcióval szemben kémiai adszorpcióval (vagy kemiszorpcióval) van 

dolgunk, ha az adszorptívum kötésviszonyai megváltoznak, amikor az adszorptívum az 

adszorbens felületével kölcsönhatásba lép. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az adszorptívum 

vegyérték-elektron rendszere beolvad az adszorbensébe, ami azt jelenti, hogy az eredetiek 

helyett új kémiai kötések alakulnak ki (PATZKÓ 1996). A kemiszorpció sokkal komplexebb, 

tartalmazza mind a gáz, mind a szilárd fázis kémiai tulajdonságait, az adszorpció 

bekövetkezte specifikus és az adszorpciós hője rendszerint meghaladja a 1 0 kcal/mol-t 

( W A Y M A N 1962). A kemoszorpció irreverzibilis, szemben a fizikai adszorpcióval. A kétféle 

adszorpció együttesen is érvényesülhet, illetve közöttük minden fokozat lehetséges 

(GRASSELLY 1995). 
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A szénhidrogének mind NAPL, mind felszín alatti vízben oldott szennyezőként 

megjelennek. POPÉ és JONES (1999) szerint nem várt, hogy a természetes 

koncentrációcsökkenési folyamatok felszámoljanak NAPL szennyeződéseket. Az NAPL 

viselkedését a talaj víztükör elérése esetén a vegyület sűrűsége diktálja. Az LNAPL (víznél 

könnyebb) elérve a talajvizet laterálisán szétterül a kapillárisokban és alkalmanként lenyomja 

a természetes vízszintet. A DNAPL (víznél nehezebb) helyet cserél a vízzel és folytatja lefelé 

a migrációját a nyomás és gravitációs erők hatására (ZYTNER 2002). 

A természetes koncentrációcsökkenést főként a BTEX vegyületek esetében alkalmazzák, 

valamint újabban a klórozott szénhidrogénekre. Ebből kifolyólag a természetes 

koncentrációcsökkenéshez kapcsolódó ismeretek legnagyobb részben a BTEX vegyületek 

degradációjához kapcsolódnak. 

A BTEX-ek nagyobb vízoldhatóságuk miatt inkább az oldott fázisban dúsulnak fel a 

szabad szénhidrogén termékekhez képest (HEADLEY és RAE 1992). Terepi vizsgálatok szerint 

(pl. JOHNSTON et al. 1998) a BTEX-ek gyorsabban távoznak illékonyságuk által, mint 

biodegradációval. (Ezt az olajipari tapasztalataink is megerősítik.) Azt is megfigyelték, hogy 

távozásuk a talajból és talajvízből általában a benzollal kezdődik, majd a toluol, etil-benzol 

végül a xilolok következnek ( A L I M I et al. 2001). W A N G et al. (1999) szerint, amikor az olaj 

megközelítőleg 20-25%-os lebomláson megy át, akkor a BTEX-ek és C3-alkilbenzolok 

eltűnnek. 

A szerves szén megoszlási hányados (a továbbiakban K o c ) , vagyis az adott vegyület 

szerves anyag tartalomhoz való kötődési aránya, hasznos a szerves vegyületek talajban való 

mobilitásának meghatározásában. K E N AGA (1980) szerint azok a vegyületek, melyeknek KoC 

értéke 1000 körül van, eléggé szorosan kötődnek a talaj szerves anyagaihoz és immobilisnak 

feltételezhetők. Amiknek a K o c értéke 100 alatt van, azok közepes vagy nagy mobilitásúak. 
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2. táblázat K o c értékek (mg/l) különböző vegyületekre 
(ZYTNER 1994 és ZYTNER 2002 alapján) 

Vegyület neve 

benzol 
toluol 
etilbenzol 
m-, p-xilol 
o-xilol 
összes BTEX 

KQC (Zytner 1994) 

26-59 
65-151 
45-656 
44-320 
38-234 
66-1232 

KQC (irodalmi) 

12- 340 
13- 710 
95-1095 
110-1200 
48-540 
nincs adat 



ZYTNER (1994) foglalkozott a BTEX vegyületek KoC hányadosainak vizsgálatával. 

Szerinte az értékek 26 és 656 mg/l között változnak (2. táblázat), jelezve, hogy a BTEX 

vegyületeknek közepes-nagy a mobilitása. Hasonlóan a mért KoC értékekhez, a benzolnak van 

a legnagyobb migrációs potenciálja, amit a toluol, m-, p-, o- xilol és etilbenzol követ. 

WILLIAMS et al. (2006) ugyanezt a mobilitási sorrendet tapasztalták. Szerintük a BTEX-

eknek van van a legnagyobb KoC-értéke a legáltalánosabban előforduló aromás 

szénhidrogének között. A talajban a benzol (KoC=59) erősen mobilis, a toluol (KoC=182) 

közepestől erősen mobilis, a xilolok pedig (KOC=363-407) közepesen mobilisak. 

K I M et al. (2006) vizes benzol felszín alatti viselkedését figyelték meg homokos vízadó 

anyagokban, a szorpció és biodegradáció szerepére fókuszálva, dinamikus áramlási 

körülmények között. Az oszlop kísérleteket benzol-lebontó baktériumok jelenlétében és 

hiányában vizsgálták. Kétféle oszlopkísérletet végeztek, amelyekben a homokos anyagokat 

plexiüveges oszlopokba helyezték. Az illékonyság kiküszöbölése érdekében az oszlopok 

tetejét szeptummal zárták le. Az első típusú oszlop 30 cm hosszú és 2,5 cm átmérőjű volt. 

Ebbe a különböző szerves széntartalom szimulálása érdekében 0%, 0,5% és 2% porított aktív 

szenet adtak a homokokhoz. A második típusban az oszlopok 30 cm hosszúak és 7,5 cm 

szélesek voltak. Ezekbe benzolt, benzolt+baktériumot, valamint benzolt+baktériumot és 

hidrogén-peroxidos vizet helyeztek. A baktérium nélküli benzolos kísérletben a vizes benzol 

oldat 29,9%-a eltávozott a homokos talajból, irreverzibilis szorpciónak köszönhetően. A 

baktériummal együttes vizes benzol tömege 61,8%-al csökkent (ami kétszer több mint 

baktérium nélkül), jelezve, hogy itt a biodegradáció az irreverzibilis szorpcióval együtt hatott. 

A benzol+baktérium+hidrogén-peroxid vizes kísérletben a tömegcsökkenés 67,8% volt, ami 

10%-kal több a hidrogén-peroxidos nélküli kísérlet eredményéhez képest. Ez azt jelzi, hogy a 

benzol biodegradációja megnőtt a hidrogén-peroxid jelenlétében, köszönhetően a homokos 

oszlop nagyobb oxigén ellátottságának. 

K A O és PROSSER (2001) szénhidrogénekkel szennyezett területen vizsgálták 2 éven át a 

BTEX-ek degradációját. A BTEX feláramlásra merőlegesen tömegfluxus számításokat 

végeztek, illetve kalkulálták a természetes koncentrációcsökkenési/biodegradációs rátákat 

minden egyes BTEX vegyületre. A monitoring kutak talajvizeit negyedévente mintázták és 

elemezték. A toluol volt a leggyorsabban degradálódó vegyület a BTEX-ek közül, amit a 

m+p-xilolok, benzol, etilbenzol, majd o-xilol követett. Az eredmények szerint a toluol volt a 

legbiodegradálhatóbb (97%), az o-xilol (79%) pedig a legkevésbé. A természetes 

koncentrációcsökkenés és a természetes biodegradáció mechanizmusa együttesen okozta a 

BTEX-ek eltávozását. A BTEX-ek biodegradációjának bizonyítékai: az oldott oxigén 
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kimerülés a feláramláson belül, a CH 4 és CO2 termelődés a feláramláson belül, a feláramlással 

csökkenő pH, a transzport útvonal mentén lecsökkent BTEX és szén/TOC arány, az in situ 

tesztek alapján csökkent BTEX tömeg és a transzport útvonal mentén megfigyelhető bizonyos 

BTEX vegyületek preferenciális csökkenése. A BTEX-ek természetes 

koncentrációcsökkenési rátája szerintük kissé volt csak magasabb a természetes biodegradáció 

rátájától. 

JOHNSTON et al. (1998) egy ausztráliai szennyezett területen folytattak intenzív 

monitoringozást. A talajvíz a vizsgált területen erősen szennyezett volt oldott 

szénhidrogénekkel, főként BTEX-ekkel. A monitoringozási stratégia célja az volt, hogy 

mennyiségileg meghatározzák az illékonyságnak és biodegradációnak köszönhető 

veszteséget. A talaj gáz mintákban a benzol és etilbenzol dominált a BTEX-k közül, 

egyetértésben a talajvízben való viszonylagos előfordulásukkal. A TPH-n belüli BTEX 

arányok változtak az idővel. A kezdeti TPH nagy részét alkotó metán eltávozott a 

kromatogramok szerint. A tömegveszteségek összehasonlítása alapján az oldott 

szénhidrogének eltávozásának legfőbb folyamata az elillanás volt. 

Későbbi munkájukban (JOHNSTON et al. 2002) a talaj gőz extrakció és a levegőztetés 

kombinációjával próbálták meg eltávolítani a vízadó NAPL szennyeződését. A terepi kísérlet 

folyamán a TPII egy hónap alatt jelentősen csökkent. Az egyedi vegyületek hasonló időbeni 

trendeket mutattak. A benzol kisebb mértékben, a toluol és etilbenzol nagyobb mértékben 

csökkent az extrahált talaj gáz mintákban. A csökkenések általában követték a vegyületek 

gőznyomása alapján várt trendeket. Az NAPL-ben mindegyik profil esetében a benzol és 

toluol, valamint kisebb mennyiségben az etilbenzol eltávozása volt megfigyelhető, ami jelzi, 

hogy ez a kombinált remediációs technika hatékonyan távolítja el ezeket a vegyületeket. 

A felszín alatt a gazolin típusú szénhidrogén alkotói, mint például a benzol, oldatként 

vagy gőz fázisban tudnak mozogni. A víztükör mélysége alapvetően meghatározza a 

szénhidrogének transzportját. Mivel a gazolin típusú szénhidrogén kisebb sűrűségű a víznél, 

ezért a kapilláris zónában a víz tetején fog úszni. A felúszó fázis hosszú távú 

szénhidrogénforrást nyújt az alatta elhelyezkedő felszín alatti víz számára (FISCHER et al. 

1991). Bár a klasszikus modellek értelmében a felúszó fázis szétterül a víz felszínén, az 

olajipari tapasztalataink alapján ez az elképzelés inkább csak a durvaszemcsés földtani 

képződmények esetében igaz, finomszemcsés üledékekre kevésbé. 

Amikor az NAPL a talajon keresztül migrál, a kapilláris erőknek köszönhetően a 

pórusterekben egy maradék marad vissza (ABRIOLA et al. 2004). A reziduális NAPL 

telítettség a telítetlen zónában tipikusan a pórusterek 4 és 10%-a között változik (WILKINS et 
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al. 1995). Mások szerint az NAPL lefelé való migrációja során a kapilláris erők következtében 

a pórusterekben maradó reziduális telítettség az elérhető pórusterek 2-20%-át tölti ki (pl. 

BOULDING, 1995). A legtöbb NAPL alacsony illékonyságának és oldhatóságának 

köszönhetően ez a reziduális telítettség perzisztens talaj-, víz- és levegőszennyeződést jelent 

(ABRIOLA et al. 2004) . 

Az illékony szerves vegyületek a reziduális fázisból gőz fázisú diffúzióval távoznak el. A 

gőz fázisú diffúzió ezért fontos transzport folyamat a telítetlen zónában, ami befolyásolja az 

illékony szerves vegyületek tiszta és többkomponensű szerves folyadékokból való 

evaporációját (WANG et al. 2003) . 

A természetes koncentrációcsökkenési folyamatokat általában természetes körülmények 

között szokták megfigyelni, lényegesen kevesebb laboratóriumi kísérletről található 

információ e tárgyban, a szakirodalomban. A fellelhető publikációk többsége is csak rövid 

időtartamú megfigyelésekről szól. 

Gyakran találkozhatunk a biodegradációval foglalkozó tanulmányokkal, illetve a 

biodegradációt hasznosító bioremediációs kísérletekkel. A bioremediációt már az 1940-es 

évek második felétől vizsgálták szénhidrogénekkel szennyezett talajok tisztítására, de csak az 

Exxon Valdez 1989-es balesete után került a figyelem középpontjába. A bioremediációt eddig 

csaknem mindig hatékony kezelési módnak találták a szénhidrogén szennyezett területek 

esetében. Végrehajtásának egyik módja a biostimuláció, amelyben a szénhidrogén degradációt 

hagyományosan nitrogén és foszfor tápanyagok hozzáadásával serkentik. 

A természetes koncentrációcsökkenés nyomon követésére SARKAR et al. (2005) folytattak 

laboratóriumi inkubációs tanulmányt kétféle biostimulációs módszerrel, dízel-szennyezett, 

alacsony szervesszén-tartalmú agyagos talaj TPH degradációja esetében. A vizsgálatokat 8 

héten át folytatták egy olyan sötétbarna színű talajon, melynek 90%-át agyag alkotta. A TPH 

degradáció nagy foka azt mutatta, hogy az eredeti talaj mikrobák képesek a szénhidrogének 

nagymértékű lebontására (SARKAR et a. 2005) . Habár a TPH lebomlás e része az elillanáshoz 

is köthető, az abiotikus úton végbemenő veszteségeket dízel szennyeződés esetében általában 

10% alá teszik 25 °C-on az első 30 nap folyamán (MARGESIN és SCHINNER 1997). A dízel

szennyezett olajok kromatográfiás profiljai azt mutatták, hogy csak a nagyobb 

szénatomszámú komponensek maradtak a talajban a kísérlet végére. Nyolc hét elteltével a 

kezelt talajokban az eredeti TPH szennyeződés 96%-a bomlott le, míg a kontroll talajokból 

(természetes koncentrációcsökkenési folyamattal) az eredeti TPH szennyeződés 94%-a 

távozott el (SARKAR et al. 2005) . A lebomlás mintái mindkét esetében hasonlóak voltak a 

megelőző kutatások (TlNG et al. 1999, NOCENTINI et al. 2000 ) eredményeihez. 

28 



BENTO et al. (2003) szintén dízel olajjal szennyezett talajok TPH-értékeinek degradációja 

esetén figyelték meg a természetes koncentrációcsökkenés, biostimuláció és bioaugmentáció 

hatását. Mintáikon a legnagyobb mértékű lebomlást a könnyű (C12-C23) frakció (72,7%) és a 

nehéz (C23-C40) frakció (75,2%) esetében is a bioaugmentáció okozta. A természetes 

koncentrációcsökkenés hatékonyabb volt a biostimulációnál. A szennyezett talajokat 

(mintánként 450 g-ot) egy alumínium tálcára helyezték, hozzáadták a mikrobákat, majd 12 

héten át monitoringozták. Mintákat 0, 1, 2, 6, 8 és 12 hét elteltével vettek. A legnagyobb 

degradációt a TPH könnyű frakció (C12-C23) esetében a kísérlet első két hetében mérték, 

ekkorra a TPH több mint 50%-a degradálódott, míg a hátralévő hetekben csak kis mértékű 

folyamatos degradáció volt megfigyelhető. 

LAZAR et al. (1999) hat természetes baktérium konzorcium szénhidrogén lebontási 

képességét vizsgálták olajos iszapból, különböző laboratóriumi tesztek segítségével. 

Eredményeik alapján a baktérium konzorciumoknak jelentős szénhidrogén-lebontási 

képességük volt, a nagy aszfaltén tartalmú olajat kisebb (25,53-64,30%-os), a paraffinos olajat 

nagyobb (50,25-72,97%-os) hatékonysággal biodegradálták. 

ZHOU és CRAWFORD (1995) kísérleteikben a fentebbiekhez hasonlóan azt tapasztalták, 

hogy minden komponens biodegradációs rátája gyorsabb volt tápanyag hozzáadás esetén, és 

az aromás szénhidrogének sokkal nagyobb mértékben biodegradálódtak, mint az alifás 

vegyületek. A szerzők szénhidrogén keverék és néhány egyedi szénhidrogén alkotó (benzol, 

toluol, etilbenzol, o-xilol, hexán és metiletilpentán) biodegradációjának átlagos arányát 

határozták meg. A minták egy felszín alatti tartályból kiszivárgott szénhidrogénnel 

szennyezett talajból származtak, amiknek TPH értéke 0,5-2900 ppm között változott. 

Különböző hőmérsékleten eltérő volt az egyes vegyületek biodegradációs aránya. A könnyű 

alifás szénhidrogének, mint például a hexán és metiletilpentán alacsonyabb hőmérsékleten 

lassabban tűnik el, mint az aromás szénhidrogének, de magasabb hőmérsékleten gyorsabban. 

Általában az etilbenzol biodegradációs rátája a leggyorsabb, míg az o-xilolé a leglassúbb. 

ANDERSON et al. (1991) 15 illékony és kissé illékony szerves vegyületet adtak hozzá 

keverékben két különböző talajhoz, majd egy 7 napon keresztül tartó kísérletben próbáltak 

különbséget tenni az abiotikus és a biológiai degradáció között. Talajként alacsony pH értékű 

kőzetlisztes vályogot és homokos vályogot használtak. A vegyületeket a talajokhoz olyan 

keverék oldat formájában adták hozzá, hogy a vegyületek koncentrációja 100 mg/kg legyen a 

talajokban. A 15 vegyület feleződési ideje 2-11,3 nap között változott, ami jó egyezést mutat a 

néhány elérhető irodalmi adattal. A szerzők a 7 napos időszak alatt a vegyületek gyors 

eltávozását az abiotikus tényezőknek tulajdonították. 
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HUESEMANN és MOORE (1993) egy laboratóriumi kísérletet mutatnak be nyersolajjal 

szennyezett mállott talaj bioremediációjára. A kiindulási TPH 21100 mg/kg volt. A 

szennyezett talajt trágyával, vízzel, tehéntrágyával, aktivált szennyvízzel kezelték a 

biodegradációs folyamat serkentésére. BTEX-et nem mutattak ki, feltételezték, hogy a több 

éves kitét alatt vagy biodegradálódtak, vagy elillantak. A TPH-t csak kiinduláskor és a kísérlet 

végén (52 hét múlva) mérték. A különböző kezelések a TPH 50-85%-át távolították el. Míg a 

telítettek 93%-a, az aromások 79%-a biodegradálódott, a poláros vegyületek mennyisége 

tizenegyszeresen nőtt a kezelési időszak folyamán. 

Kuvaiti talajokon végeztek laboratóriumi oszlop kísérleteket a bioremediáció vizsgálatára 

CHO et al. (1997). Az üvegoszlopok 160 mm átmérőjűek és 240 mm magasak voltak, alulról 

egy légkompresszorral levegőztették őket. Közepesen szennyezett talajokat vizsgáltak (TEM= 

~6%). A talajokat 10 hónapig vizsgálták, az oszlopkísérletekben 15-33%-os degradációt 

tapasztaltak. Eredményeik szerint szárított diatomit hozzáadásával megnőtt a biodegradáció, 

de a különbség a hozzáadott diatomit és a nem kezelt feltételű minták biodegradációja között 

nagyon kicsi volt. Az A L - A W A D H I et al. (1996) által szintén kuvaiti olajjal szennyezett 

talajokon végzett terepi biodegradációs kísérletek szerint termékenyebbé tett feltételek között 

a kevésbé szennyezett talajok (TEM=2-3%) 80%-os, a közepesen szennyezett olajok 

(TEM=6-8%) 40%-os degradációt mutattak 9 hónap alatt. 

A szénhidrogén vegyületek baktériumok általi szelektív eltávolítása a biodegradáció 

folyamán általában a következő sorozat alapján következik be: n-alkánok, izoprenoid alkánok, 

kis gyűrűszámú cikloalkánok, majd az aromások (TISSOT és WELTE 1984, MASTERSON et al. 

2001). ALEXANDER et al. (1983) a biodegradációra való érzékenység sorrendjét 

következőképp határozták meg: n-alkánok, alkilciklohexánok, aciklikus izoprenoid alkánok, 

CH-CIÓ biciklikus alkánok, szteránok, hopánok. HUESEMANN és MOORE (1993) szerint a 

telített frakcióban az egyenes szénláncú alkánok a legkönnyebben biodegradálódók, amiket az 

elágazó láncú alkánok és ciklikus alkánok követnek, a telített gyűrűk növekvő számának 

növekedésével. Az aromások esetében a sorrend: monoaromások, diaromások, triaromások 

(pl. CONNAN 1984). RONDEEL (2001) szerint a baktériumok először az egyenes láncú n-

alkánokat, majd az alkil oldalláncokat, utána az alkil csoportokat fogyasztják el, majd az egy 

metil csoportot tartalmazó, végül a több, erősen elágazó csoportú szénhidrogéneket, például 

az izoprenoidokat támadják meg. A biodegradáció legvégső fázisában kerül sor a policiklikus 

alkánokra. 

D E BARROS PENTEADO et al. (2007) biodegradált és nem-biodegradált olajok 

szénhidrogén rendszerének modellezése folyamán a kémiai átalakulásokra vonatkozólag nyert 
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összefüggésekből határoztak meg biodegradációs rátákat, rezervoárok esetében. Vizsgálataik 

szerint leghamarabb a C14 frakció biodegradálódott, amit a C14+ telítettek és a C14+ aromások 

követtek. A C14+ telített szénhidrogének között az egyenes és az elágazó láncú alkánok 

gyorsabban degradálódtak a cikloalkánoknál. Szerintük a maximális biodegradációs ráta a 40 

°C alatti hőmérsékletű tartományban fordul elő, azaz alacsonyabb hőmérsékleten jelentősen 

nő a biodegradáció. 40 és 70 °C között a biodegradációs folyamat egyre kevésbé hatékony és 

70-80 °C között inaktívvá válik. 

OUDOT et al. (1989) gázkondenzátumok biodegradációját vizsgálták terepi és liziméteres 

kísérletekben. 3,5 év alatt a szénhidrogének 94%-a távozott el a terepi és 83%-a a liziméteres 

kísérletből. 

Hat különböző szénhidrogén típuson végeztek RAYMOND et al. (1976) kiterjedt 

biodegradációs tanulmányokat, 3 különböző terepi körülmény, eltérő éghajlati feltételek 

mellett. 1 év elteltével az olajok és zsírok átlagos eltávolítása 48,5-90% között változott, az 

alkalmazott szénhidrogén és az eltérő terepi elhelyezkedés függvényében. Vizsgálataik nem 

mutattak ki víz általi eltávolítást. 

ROWLAND et al. (1986) laboratóriumi és terepi mikrobiális degradáció eredményeit 

hasonlították össze. A nyersolaj laboratóriumi degradációja folyamán megváltozott az 

alkilaromás szénhidrogének fő összetétele és a létrejött eloszlás hasonlított arra, amit az 

erősen biodegradált terepi nyersolajak esetében tapasztaltak. Altalánosságban, a 

biodegradációra való érzékenység az aromás szénhidrogének mindkét mintasorozata esetében 

csökkent az alkilalkotók növekedésével. 

BAEHR et al. (1991) a terepi minták vizsgálatait szintén laboratóriumi talaj oszlop 

kísérletekkel egészítették ki . A talajoszlop kísérleteknek két célja volt, meghatározni a 

hatékony diffúziós koefficienst és a mikrobiológiai degradációs rátákat. 

A biodegradáció tanulmányok nagy része a tengervízbe ömlött szénhidrogének 

lebomlását helyezi a vizsgálatok középpontjába. T A Z A K I et al. (2006a) például a Nadhodka 

orosz tankerből a Japán-tengerbe 1997-ben kikerült nehézolajat vizsgálták a baleset után 

1997-ben, valamint kilenc év elteltével. A nehézolaj főként alifás szénhidrogénekből állt, 

például C9-C30 normál-alkánokból, a leggyakoribb komponens a normál-eikozán (n-C2oH42) 

volt. A szerzők fő céljuknak a szénhidrogén lebontó (Pseudomonas genuszú) baktériumok 

hatásának vizsgálatát tekintették. A 2005-ben vett minták a tengerpartról származtak, fekete 

olajkérgeknek néztek ki . Természetes körülmények között a 9 éves lebomlás folyamán a lassú 

evaporáció mellett az olajkérgekben paraffin (egy alkán keverék) kristálynövekedése volt 
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megfigyelhető, melyet X R D vizsgálatokkal sikerült kimutatniuk ( T A Z A K I et al. 2006b). A 

paraffin csúcsok intenzitása nőtt a lebomlottsággal (TAZAKI et al. 2006a). 

Az Exxon Valdez balesete következtében történt olajszennyeződés esetében becslések 

szerint a nyersolaj 20-30%-a illant el az első néhány nap folyamán (pl. WOLFE et al. 1994). A 

normál alkánok degradálódtak elsőként, amit az izoprenoidok, prisztán és fitán követett 

(HOSTETTLER és KVENVOLDEN, 1994). Az alkánok leépülésével párhuzamosan megnőtt az 

UCM-et felépítő vegyületek mennyisége (BENCE et al. 1996). 

GARCIA DE OTEYZA és GRIMALT (2006) az Arab-öböl parti térségeiből vettek mintákat a 

különböző környezetekben hátramaradt olajok közötti különbségek kimutatása érdekében. A 

Ci6-nál könnyebb n-alkánok hiányát a legillékonyabb frakció evaporációjának tulajdonították. 

Az alifás frakció nagy részét UCM alkotta. Eredményeik szerint az evaporáció, fotooxidáció 

és vízkimosás sokkal hatékonyabb és gyorsabb eltávolítást végzett a szénhidrogének között, 

mint a cianobaktériumok és a társult mikrobiális közösségek anyagcsere folyamatai. A 

biotikus degradáció sokkal kisebb arányú volt, mint az abiotikus folyamatok. 

M C D O N A L D et al. (1984) tengervíz illékony folyékony szénhidrogénekkel való 

szennyeződését vizsgálták laboratórumi modellel, ahol 68,5 1 térfogatú, hasáb alakú, 2250 cm 2 

alapterületű üvegtartályt töltöttek fel tengervízzel és a víz tetejére juttatták az 50 ml 

mennyiségű szénhidrogént. A kísérleteket 25 és 5 °C-on végezték. Eredményeik szerint a 

hőmérséklet befolyásolta az oldhatóságot, diffúziót és evaporációt. A szélsebesség nem volt 

olyan nagy, hogy mérhető különbséget okozott volna az illékony folyékony 

szénhidrogénekben. A tesztelt olajok kémiai összetétele és fizikai tulajdonságai fontos 

hatással voltak a vízben mért koncentrációkra. A viszkózusabb olaj kisebb illékony folyékony 

szénhidrogén koncentrációt okozott a vízben. Ez annak köszönhető, hogy a viszkózusabb 

olajban alacsonyabb mennyiségű illékony folyékony szénhidrogén volt, mint a magasabb API 

fokúakban. 

Kevés tanulmány foglalkozott agyagok esetében a természetes koncentrációcsökkenési 

folyamatokkal. Egy tanulmány szerint, melyet CHAINEAU et al. (2003) végeztek, 480 napon át 

figyelték meg egy szénhidrogénnel szennyezett (18000 mg szénhidrogén/kg talaj) agyagos 

talaj bioremediációját. Tápanyagok nélkül a természetes koncentrációcsökkenési folyamatok a 

szénhidrogének 56%-át eltávolították, míg a kezeiteknél 70-81% volt az arány. 

A természetes fénynek fontos szerepe van a tengerbe vagy felszínre szivárgott olaj 

lebomlásában. Ezért BOUKIR et al. (1998) foto-oxidációs laboratóriumi kísérletet végeztek 

aszfalténeken. Az aszfaltén mintákat 30, 80, és 240 napig tették ki két 30 Wattos fluoreszcens 

lámpának, lefedve az ultraibolya és látható tartományokat. Az UV-fluoreszcencia spektrumok 
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fénynek való kitettség előtt és után jelentősen nem különböztek, hasonlóan a ! H NMR és 1 3C 

NMR spektrumok sem változtak, ezek a negatív adatok azt mutatják, hogy a szénhidrogén 

vázak kicsi változáson mentek át a fénynek való kitettség tartama alatt. A szerzők a megelőző 

irodalmi adatoktól eltérően a kísérleti körülményeik között 140 napos fénynek való kitettség 

után sem tapasztaltak jelentős szerkezeti változást a szénhidrogén vázakban. 

A szakirodalomban fellelhető modellezések többsége nem a természetes koncentráció 

csökkenési folyamatokat hivatott modellezni, hanem sokszor egyszerűen a szennyező anyag 

transzportját kívánták csak nyomon követni. A természetes körülményeket nehéz 

laboratóriumi körülmények között szimulálni. A telítetlen zóna szennyeződés transzport 

modellezése eléggé komplikált, mivel számos transzport jelenséget (advekció, diszperzió, 

diffúzió) kell figyelembe venni a fázisváltozási és reakciós folyamatokkal (illékonyság, 

oldhatóság, szorpció és biodegradáció). A laboratóriumi kísérleteknél ismerhetjük a kiindulási 

szénhidrogén keverék összetételét, ami nagy előnyt jelent a terepi modellezésekkel szemben. 

Ott ugyanis a megfigyelések folyamán a végtermék összetétele megváltozik, és ez jelentősen 

megnehezíti a pontos, megbízható következtetések levonását, amennyiben nem ismertük a 

kiindulási szennyezőanyag összetételét (leggyakrabban nincsen róla információ a 

szennyeződések esetében). A továbbiakban néhány fontosabbnak ítélt laboratóriumi 

modellezést ismertetek, a teljesség igénye nélkül. 

GIERKE et al. (1990a) egy egydimenziós modellt írtak le, a nemlebomló illékony szerves 

vegyületek híg oldatának talajban való mozgására. A laboratóriumi oszlopkísérletben 

triklóretén és bróm mozgását figyelték meg, homok töltetet használva. Megfigyeléseik szerint 

a triklóretén nem adszorbeálódott a homokra telített talaj esetén. 

Egy másik munkájukban (GIERKE et al. 1990b) foglalkoznak a gáz diffúzió hatásaival, 

gáz-víz egyensúllyal és tömeg transzporttal, folyadék diffúzióval, valamint oldott toluol 

gőzének szorpciójával talaj oszlopokban. Ez utóbbi oszlopkísérletükben kétféle talajt 

alkalmaztak. A homokot az erősen permeábilis, kohéziómentes, az aggregált porózus talaj 

anyagot (a továbbiakban APSM-et) az erősen permeábilis, aggregált talaj gőz transzportjának 

modellezésére, száraz és nedves körülmények között. A homokot mindkét körülmény közti 

modellezésre, míg az APSM-et csak a száraz kísérlethez helyezték be szárazon. A nedves 

körülményekhez utólag telítették az oszlopokat. A használt üvegoszlopok 5,0 cm belső 

átmérőjűek és 30,1 cm hosszúak voltak. A száraz körülmények között az APSM-ben és a 

homokban a toluol gőz transzportját csak a gáz advekció, a gáz diffúzió a mobil gáz régióban 

és a gőz szorpció befolyásolta. A toluol szorpció egyensúlya a homokban nulla relatív 

nedvességtartalom és 1 %-os telítettségnél kisebb gőz koncentráció mellett nemlineáris volt. 
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CULVER et al. (1991) egy numerikus transzport modellt (VOCWASTE) fejlesztettek ki, 

amely tartalmazta azt a nemrég felismert tényt, hogy a VOC-ok telítetlen zónában jobban 

szorbeálódnak, mint telített körülmények között. Három talaj szelvény esetében szimulálták a 

triklóretilén transzportját 100 napon keresztül. A szimulációs periódus időtartama alatt nem 

volt jelentősebb csapadék, ezért a VOC transzport mechanizmusai a víz és gőz diffúzió 

voltak. 100 nap elteltével az erősebb gőzszorpciót mutató talaj esetében a kezdeti TCE 73,2%-

a illant el, a gőzszorpciót nem mutató talaj esetében pedig a 84,6%-a. 

Laboratóriumi batch és oszlop kísérleteket végeztek nempoláros szerves vegyületek 

(halogenizált alkének és benzolok) szorpciós tulajdonságainak vizsgálatára folyóvíz-felszín 

alatti víz beszivárgási rendszerben SCHWARZENBACH és WESTALL (1981). Az oszlop 

kísérletekhez egy 29 cm hosszú, 1,2 cm belső átmérőjű üvegoszlopot használtak, amit nedves, 

nagyon finom szemcseméretű homokkal töltöttek meg. A vegyületeket folyadék fázisban 

juttatták a szorbensre. Mindegyik szorbens esetében lineáris korrelációt találtak a különböző 

vegyületek lineáris megoszlási koefficienst (a továbbiakban K p ) értékeinek logaritmusai és a 

megfelelő oktanol/víz megoszlási koefficiens ( K o w ) logaritmusai között. Erősen lineáris 

korrelációt találtak az átlagos K o c értékek logaritmusai és a vegyületek KQW értékeinek 

logaritmusai között. 

Hidrofób szennyezők adszorpciós izotermáit vizsgálták fenéküledékeken a víztartalom és 

az üledékes szuszpenzió anyagokból való illékonysága függvényében KARICKHOFF et al. 

(1979). Az adszorpciós adatok mindegyik rendszer esetében különböző víz fázisú 

koncentrációk mellett lineáris izotermákra illeszkedtek. Az izotermák egyenes része független 

volt a híg szuszpenziók üledék koncentrációitól, az izotermák az ionos erősségtől csak kis 

mértékben függtek. A szerzők szerint az oktanol/víz megoszlás jobb becslést ad az üledék-víz 

megoszlásra, mint az oldhatóság, ami leginkább a KQC erősségi sorrendjének a becslésére jó. A 

Kp-t viszonylag függetlennek találták a szuszpenzió üledék koncentrációjától és sótartalmától. 

A szorpció közötti különbséget a kőzetlisztes és agyagos frakciók esetében nagyrészt a 

szerves anyag tartalom különbségeiből eredőnek tulajdonították. 

A peszticidek szorpciójának meghatározására egydimenziós, horizontális, állandó fluxusú 

vízzel való beszivárgási kísérleteket végeztek A H M A D et al. (2005). Az akril oszlopok, 

melyeket Peeroux tubusoknak hívtak, 20 cm hosszúak és 1,91 cm belső átmérőjűek voltak. 

GAMERDINGER et al. (1994) munkájának célja az in situ oszlop technika kísérleti 

alkalmazása volt, a szerves vegyületek szennyeződés transzportjának és szorpciójának 

tanulmányozására. Az összehasonlításként végzett laboratóriumi oszlop kísérleteknél egy 6,4 

cm belső átmérőjű, HPLC előkészített oszlopot használtak, amit a terepről származó talajjal 
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töltöttek meg. A talaj oszlopon PFBA (pentafluor-benzoesav) és BTEX oldatokat engedtek át, 

CaCb-al való telítést követően. A kísérleti és az in situ eredmények szerintük jól 

összehasonlíthatók voltak. 

Oldott szénhidrogének eltávolíthatóságának modellezésével foglalkozott JOHNSTON és 

DESVIGNES (2003). A modellezésükhöz speciális 2 m magas, 0,15 m belső átmérőjű 

alumínium oszlopokat használtak. Az oszlopok alját 2 cm vastagon kaviccsal látták el, mielőtt 

behelyezték a szennyezett (két oszlop) és a szennyezetlen (egy oszlop) terepről, víztükör alól 

származó üledékeket. Az oszlopokat nitrogén atmoszféra alá helyezték, hogy a vízi anyagok 

anaerob feltételeit fenn tudják tartani. A laboratóriumban a terepről származó felszín alatti 

vízzel töltötték fel az anyagokkal teli oszlopokat. A vízáramot az oszlopok aljaitól indították 

meg. A töltetek uralkodóan finomszemcsés meszes homokok voltak, 75% kalcit, 15% szilikát 

és kevés Na-K földpát, aragonit volt az összetételük. A levegőt is alulról injektálták be, a 

helyet cserélt vizet felül gyűjtötték össze. A levegőztetést 7-13 órás időtartamokig végezték, 

négyóránkénti megszakításokkal. Eredményeik szerint a BTEX vegyületek nagyon gyorsan 

eltávoztak az oszlopokból. Az oldott TOC mennyiségének csökkenése alacsonyabb volt a 

BTEX-ekénél. 

SHAH et al. (1995) laboratóriumi egy-dimenziós talajoszlop kísérletet végeztek 

talaj levegőztetéssel. Az oszlop 61 cm hosszú és 5,1 cm belső átmérőjű volt, rendszerbe építve, 

gázkromatográfhoz csatlakoztatva. Benzolt alkalmazva szennyezőként, a terepi kapacitási 

körülményeket, illetve a benzol vadózus zónán belüli mozgását szimulálták. Két órás kezelés 

után a benzolnak mintegy 65%-a távozott el a durvább szemcseméretű talajból, míg 49% a 

finomabbéból. A technika alkalmazhatóságát növelni tudták a felszín alatti közeg fűtésével, 

vagy meleg levegő beinjektálásával, mivel a VOC-ok gőznyomása megnő a növekvő 

hőmérséklettel, ami nagyobb arányú illékonysági rátához vezet. Két órás levegő sztrippelést 

követően az előfutött levegővel a benzol 76%-át sikerült eltávolítani, míg a nem fűtött 

levegővel csak az 56%-át. 

A biodegradáció nyersolajra való hatását vizsgálta tengervíz esetében laboratóriumi 

modellezéssel KENNICUT (1988). A munkában egy 150 liter térfogatú tartályt töltöttek fel 

desztillált vízzel és friss tengervízzel, adalékként 3 g nitrogént, foszfort, káliumot, majd végül 

100 ml nyersolajat adtak hozzá. A nyomelem koncentráció nőtt a növekvő változásokkal. A 

legelső fontosabb változások az olajban a legillékonyabb frakciók evaporáció általi 

atmoszférába való távozása volt, valamint az érintkező vízbe való oldódás és a mikrobiológiai 

degradáció általi eltűnés. Amikor az illékonyabb frakció (<n-Cn) eltávozott, a nagyobb 

molekulatömegű n-alkánok koncentrációja kezdetben nőtt, hosszabb időtartamú kitettség után 
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ugyanakkor ismét csökkent. A csökkenés aránya a szénatomlánc hosszúságának függvénye 

volt. A prisztán és fltán koncentrációja viszonylag állandó maradt minden kísérletben. Az 

aromás vegyületek korán eltávoztak az oldódásnak és evaporációnak köszönhetően, általában 

minél nagyobb volt a gyűrűk száma, annál stabilabb volt az aromás vegyület. 

Néhány hosszabb időtartamú megfigyelésről is van tudomásunk, melyek közül 

kiemelném BARAKAT et. al (2001) munkáját. A szerzők az Egyiptomi Nyugati Sivatagban 

történt szénhidrogén szennyeződés 15 éves időtartam alatt történő természetes lebomlásának 

és annak arányának a megfigyelését mutatják be publikációjukban. Rendkívül fontosnak 

találtam munkájukban, hogy 11 PAH arányszámot (pl. krizén/naftalén, krizén/fenantrén) 

mutattak be, melyeket a kifolyt olaj forrásának meghatározására és lebomlásának 

számszerűsítésére lehet használni. Szintén ismertették a fontosabb szterán és terpén 

paramétereket is, és a hopánok egyik csoportját szintén fontos biodegradációs fok jelzőnek 

találták. 

A lebomló olaj maradékok vizsgálata azt mutatta, hogy a hosszú időtartamú kiterjedt 

lebomlás ellenére, habár az alifás és aromás vegyületek kiterjedt degradáción és lebomláson 

mentek keresztül, még mindig volt lehetőség az olaj maradékok korrelációját elvégezni, a 

PAH összetétel és bizonyos kiválasztott biomarker paraméterek (pl. Ts/Tm) segítségével. 

Ts/Tm paraméter alatt a 18a(H)-22,29,30-trisznorneohopán és a 17a(H)-22,29,30-

trisznorhopán arányát értették. A megfigyelt legszembetűnőbb jelenségek az alábbiak voltak: 

a maradék szénhidrogénekben a forrás olajhoz képest relatíve feldúsultak a hopánok és a 

szterán vázas szénhidrogének, a triciklikus terpének inkább degradálódtak a pentaciklikus 

terpénekhez képest, a rövid szénláncú szteránok a mintákban kiterjedt átalakuláson mentek át 

és a lebomlás előrehaladtával a hopán/szterán arány jelentősen megnőtt (BARAKAT et. al 

2001). 

A szerző későbbi munkájában azt is kimutatta az alacsonyabb molekulasúlyú C21 és C22 

monoaromás szteránok segítségével, hogy a sivatagi minta lebomlásában az egyik 

legfontosabb folyamat az elillanás volt. A kiterjedt illékonyság a biodegradációval és egyéb 

fizikai és kémiai reakciókkal együttesen okozhatta a legtöbb szénhidrogén összetételében való 

változásokat a felszíni mintában, a relatíve stabil biomarkerek esetében. A C20 és C21 

triaromás szteránok csúcsintenzitása a forrás olajban nagyobb volt, mint a lebomlott 

mintákban, jelezve, hogy a C26-C28 homológokhoz képest a rövid láncú C20 és C21 triaromás 

szteránok eltűnnek a lebomlási folyamatok során (BARAKAT 2002). 

LAHVIS et al. (1999) egy gazolin szennyeződés területének modellezésével foglalkozott, a 

matematikai modell kalibrálás eredményei azt mutatták, hogy az aerob biodegradáció rátája a 
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telítetlen zónában erősen mélység-függő és összetevő-specifikus. A ráták a kapilláris zónában 

a legnagyobbak, ahol a víztükörből a talajba elillant teljes szénhidrogén tömeg 68%-a 

biodegradálódott. 

Egy négyéves megfigyelés eredményeit összesítették munkájukban MANSUY et al. (1997). 

Az általuk vizsgált olajszennyeződés kezdeti kromatogramján nagy mennyiségű alacsony 

molekula tömegű normál-alkán volt látható, n-Cn közötti maximummal. Négyéves 

evaporációs időtartamot követően a 14 szénatomnál könnyebb szénhidrogének nagy része 

eltűnt, a 38 napos vízkimosás hatására pedig a 15 szénatomnál könnyebb alkánok is. A n-Cn-

nél könnyebb izo- és cikloalkánok szintén részlegesen vagy teljesen eltávoztak. 1 hónap 

elteltével a biodegradált olaj kimerült az alacsony molekula tömegű normál-alkánokban, de a 

prisztán/Cn és fitán/Cig arányok nem változtak a biodegradáció hatására. 2 hónap elteltével a 

n-alkánok mennyisége az UCM-hez képest sokkal alacsonyabb volt. A prisztán/Cn és 

fitán/Ci8 arányok nőttek, az izo- és cikloalkánok koncentrációjának relatív növekedése miatt. 

VANDEPVMEULEN et al. (1988) egy nagyon érdekes kísérletet folytattak az olajjal 

szennyezett árapályövi finom szemcsés üledékekre ható környezeti tényezők vizsgálata 

érdekében. Kísérletükhöz zavartalan üledékmagokat vettek két árapályövi helyről, finom 

homokot árapályövi síkságról és durvább szemű üledéket tengerpartról. A magokat egy 

szimulált árapályövi rendszerben helyezték el vertikálisan, majd 10 árapályövi cikluson 

keresztül szimulálták az olaj lebomlását. Vizsgálataikhoz egy nehéz keverék nyersolajat 

használtak, amit evaporáció hatására hagytak lebomlani 30-35% tömegveszteségig. 

LAFARGUE és L E THIEZ (1996) könnyű szénhidrogénekre ható vízkimosás hatását 

vizsgálták. A kísérlethez speciális apparátust készítettek, ahol kis mennyiségű változó könnyű 

szénhidrogén összetételű olajat áztattak folyamatosan és rendszeresen cirkuláló vízzel. A 

hatást a nyersolaj összetételére a könnyű frakciónak a kísérlet előtti és azt követő részletes 

kromatogramjainak összehasonlításából kalkulálták. A legnagyobb mennyiségben eltávolított 

vegyületek a BTEX-ek voltak. A Cio+ szénhidrogének változatlanok maradtak a kísérlet 

folyamán. A cikloalkánok (CH vagy MeCH) kevésbé változtak meg, mint a megfelelő n-

alkánok (n-Cö és n-Cy). Az azonos szénatomszámú családon belül az aromások távoztak 

elsőként, a normál paraffinok másodikként és legvégül a cikloalkánok. A normál paraffinok 

és cikloalkánok távozási sorrendje nem követte a vízoldhatóságuk által várt trendet, hiszen a 

cikloalkánok sokkal oldékonyabbak a normál paraffin párjuknál. A normál alkánok 

cikloalkánokhoz képesti, kisebb oldhatóságuk ellenére történő gyorsabb távozása keveredési 

hatásra utal (vagy koszolvencia hatására), ami miatt sokkal kifinomultabb modellek 
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szükségesek az olaj-víz kölcsönhatások értelmezésére. A hőmérséklet és az oldhatóság 

növelésével is nőtt a vízkimosás hatása. 

RONDEEL ( 2 0 0 1 ) szerint a legkisebb szénhidrogén molekulák és a legkönnyebb aromások 

a legoldékonyabbak. A benzol a legoldékonyabb gazolin-tartományú vegyület, megfigyelések 

szerint gyorsabban távozik el víz hatására, mint a toluol (CONNAN 1984, PALMER 1993, 

LAFARGUE és L E THIEZ 1996). Aerob körülmények között a benzol oxidálódik és a toluolnál 

gyorsabban távozik el ( V O L K M A N et al. 1984). 

6.1. A szerves vegyületek illékonyságának előzetes ismeretei 

A VOC-ok illékonysága és advektív gáz transzportja számos remediációs technológiának 

az alapját képezi, például a talaj gőz extrakciónak, talaj levegőztetésnek ( K I M et al. 2005) , 

ezért is fontos a felszín alatti földtani közegekbe kikerült szerves szennyezők illékonyságának 

ismerete. A VOC-ok gáz fázisú migrációja komoly veszélyt jelenthet a felszín alatti földtani 

közegekre, mivel a VOC gőzök levegőbeni diffúziója sokszorosa a vízbeli diffúziójukhoz 

viszonyítva. A perzisztenciájuk szintén veszélyessé teszi őket. 

A talaj gázösszetétele különbözik az atmoszféráétól. Ez a különbség főként a növényi 

gyökerek és talaj mikroorganizmusok oxigén fogyasztásának és széndioxid termelésének 

köszönhető. A talaj oxigén szintje 2 1 % körüli, a széndioxid mennyisége 0,3-3,0 % között 

változik a talajban, míg az atmoszféra széndioxid szintje 0,03 % körül marad (ZYTNER 2002) . 

' . . . . 2 • 

Általában a VOC-ok effektív diffúziós koefficienseit 0,1-0,4 m /nap közötti értékeknek 

tartják, a porozitástól, hőmérséklet és vegyület változásaitól függően (MlNNlCH 1993). 

Illékony vegyületek esetében a gáz diffúzió egy fontos transzport mechanizmus, figyelembe 
r • • • " 2 1 2 6 

véve, hogy a gáz fázisú diffúziós koefficiens 10" -10" (cm /s) nagyságrendű a vizes fázis 10" -

10"5 (cm2/s) nagyságrendjéhez képest. A VOC-ok advekcióval/diszperzióval és/vagy 

diffúzióval transzportálódhatnak a vizes és gáz fázisban. A következő fázisok között 

oszolhatnak meg: gáz-víz, gáz-NAPL, víz-NAPL, gáz-szilárd és víz-szilárd (KARAPANAGIOTI 

et al. 2003) . A gáz fázisú diffúzió általában sokkal komplexebb, mint a víz fázisú diffúzió. 

BRUSSEAU ( 1 9 9 1 ) modellje olyan heterogén vagy strukturált porózus közegben található 

szerves vegyületek gáz fázisú advekciós transzportját szimulálta, amelyben a szorpció aránya 

korlátozott volt. Szerinte egy kettős fluidum fázis rendszerben, amit gáz és víz alkot, a gáz a 

legnagyobb átmérőjű pórusokban marad, míg a víz kisebb pórusokban. Ez általában azt 

jelenti, hogy a makropórusok gázt és valószínűleg vízfilmet tartalmaznak, míg a 

mikropórusok vízzel telítettek. 
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Az illékonyság erősen változó és a meghatározása módszerfüggő. Az illékonyság a 

szilárd vagy folyadék fázisú anyag gőz fázisba való átalakulásának tendenciája, átlagos 

hőmérsékleten ( K W O K és SEYLER 2006) . A VOC-okkal főképp a környezeti kémia 

foglalkozik, mivel a VOC-ok hozzájárulnak a sztratoszférikus ózon csökkenéséhez, a 

troposzférikus ózon keletkezéséhez, valamint toxikus és karcinogén humán egészségügyi 

hatásaik vannak (DEWULF et al. 2002) . A V O C telített egyensúlyi koncentrációját az illékony 

folyadék feletti levegőben Raoult törvénye fejezi ki egy megoszlási koefficienssel. Az 

egyensúlyban a V O C levegőbeli mol frakciója a tiszta V O C folyadék fázisa feletti légtérben 

meghatározott hőmérsékleten az y=p/pT egyenlettel fejezhető ki, ahol y a V O C mol frakciója, 

p a V O C gőznyomása és pT a légtérbeli teljes nyomása (SILKA 1988). 

EASTCOTT et al. (1988) 99 szénhidrogénnek a szakirodalomban található fizikai és kémiai 

tulajdonságait foglalták össze. A szénhidrogének között normál alkánokat, elágazó alkánokat, 

néhány álként, monoaromásokat és policiklikus aromásokat találunk. Az egyes vegyületeket 

az illékonyság csökkenésének sorrendjében tüntették fel, minden adatot 25 C°-ra 

vonatkoztatva adtak meg. Az adatok értékelésekor a gőznyomás és a szénatomszám között jó 

korreláció tapasztalható, nagyobb szórást figyeltek meg az adatokban a szénatomszám 

növekedésével és a gőznyomás csökkenésével. Eredményeik alapján legkisebb a pontosság a 

legkevésbé illékony vegyületek esetében. Jó korreláció figyelhető meg a szénatomszám és a 

moláris tömeg között a normál alkánok esetében, a moláris tömeg egyenes aránnyal nő az 

alkán szénláncának hosszúságával. 

WEBER et al. ( 2 0 0 1 ) V O C - o k illékonysági folyamatainak a természetes koncentráció 

csökkenésre való hatását becsülték és modellezték. Az első kísérletükben egy (0 ,20 m széles, 

0,70 m hosszúságú, 0,75 m mélységű) teszt ágyat kvarchomokkal töltöttek meg, később a 

kvarchomokot 0 , 1 4 cm vastag löszös agyag réteggel fedték be és azt használták töltetként. Ezt 

követően o-xilollal telített desztillált vizet pumpáltak keresztül a teszt ágy alsó negyedén, az 

egyensúlyi állapot eléréséig. Egy kétdimenziós mintázási háló alapján, a teszt ágy hosszanti 

tengelye mentén vettek talaj gáz és vízmintákat. A tömegtranszfer kísérletből származó adatok 

alapján egy kétdimenziós advekciós-diffúziós numerikus modellt dolgoztak ki (MCCARTHY és 

JOHNSON 1993). A fizikai kísérletek és a numerikus szimulációk eredményei jól korrelálnak 

egymással. A szimulációk azt mutatták, hogy az o-xilol elillanás következtében bekövetkező 

csökkenése szorosan függ a használt teszt ágy töltetének levegővel töltött porozitásától. A 

tiszta kvarchomokból és kvarchomokból/agyagos löszből álló töltetek esetében 1,0%, illetve 

0 ,5% volt a kalkulált illékonysági ráta. A talajnedvességnek az illékonysági rátára való hatását 

szintén vizsgálták laboratóriumban. Ennek érdekében a kvarchomokos teszt ágyat óránként 
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2,3 l/m 2 mennyiségű vízzel irrigálták. Az irrigációnak köszönhetően a talaj gáz o-xilol 

koncentrációja az eredeti érték 50%-ával csökkent (WEBER et al. 2001). 

Terepi körülmények között, WEBER et al. (2001) szimulációi szerint, az o-xilol 

koncentrációját az illékonyság csak 0,03%-kal csökkentette. A kimutatott kicsi illékonysági 

rátákat a földtani viszonyoknak tulajdonították. A víztartó feletti rétegek magas szervesanyag 

tartalma miatt (helyenként több mint 5 tf%), a talaj-víz megoszlási hányados (a továbbiakban 

Kd) eléri az 1,36 l/kg-ot. Ez azt jelenti, hogy a BTEX-ek nagy mennyisége a felszín mátrixán 

adszorbeálódik. így a retenciós faktor viszonylag magas és kezdetben az illékonysági ráta 

viszonylag alacsony a szorpciós folyamatoknak köszönhetően. Az egyensúlyi feltételek 

elérését követően az illékonyságot még mindig befolyásolják a szorpciós folyamatok, mivel 

az adszorbeált komponensek könnyebben lebomlanak, mint a talaj gázban vagy talajvízben 

lévők. A tanulmány szerint a molekuláris diffúzió az elsődleges vertikális transzport folyamat, 

ami a tömegkicserélődésért felelős a telített és a telítetlen zónában. Ezért a talaj gáz

tanulmányok csak olyan felszín alatti anyagok esetében alkalmazhatók, melyek elégségesen 

nagy levegővel töltött porozitással rendelkeznek. 

K W O K és SEYLER (2006) néhány vegyület (pl. kámfor és szkvalén) illékonysági rátáját 

határozták meg termogravimetriásan. Az általuk használt izotermális teszt az illékonysági 

rátát mint az egységnyi idő alatti tömeg veszteség arányát határozza meg. 

Kétkomponensű (három sztirén-toluol és egy tetraklóretilén-sztirén) keverékek 

illékonyságát vizsgálták homokon ABRIOLA at el. (2004). Az egydimenziós illékonysági 

kísérlethez használt alumínium oszlopok 10 cm hosszúak és 5 cm átmérőjűek voltak. 

W A N G et al. (2003) két laboratóriumi oszlop kísérletet végeztek tiszta és többkomponensű 

szerves folyadékok telítetlen zónában való gőz fázisú diffúziójának modellezésére. Az 

oszlopokat két különböző homokkal töltötték fel, különböző víztartalommal. Az egyedi 

vegyületek toluol és MTBE voltak, a két keverék MTBE-t, MeCH-t, toluolt, etilbenzolt, 

triklóretént, 1,1,1,-triklóretánt és tetraklóretént tartalmazott. A homokos mintákat 

rozsdamentes acél oszlopokba helyezték, melyek 25 cm hosszúak, 10,43 cm belső átmérőjűek 

voltak, az oszlop aljától egy finom szemcseátmérőjű rozsdamentes acélrosta tartotta fent a 

mintákat. A behelyezett minta vastagsága 20 cm volt, az NAPL-t a tőiteket alá helyezték be. 

A kísérleti rendszerben nitrogént használtak „segédgázként", a rendszert mozgásban tartani. A 

diffúziós fluxust az oszlop kimeneténél mért koncentrációból és a N2 hozamából kalkulálták. 

Eredményeik szerint az illékonyabb vegyületek evaporáltak elsőként, ezért a folyadék 

fázisban ezek tömege csökkent elsőként és a moláris frakciójuk ennek megfelelően a 
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következő sorrendben csökkent: MTBE, 1,1,1-TCA, TCE, MeCH, toluol, PCE, etilbenzol. 

Ugyanakkor az alacsony gőznyomású komponensek idővel feldúsultak a folyadékban. 

6.2. A szénhidrogének illékonyságának előzetes ismeretei 

A környezetbe kikerült szénhidrogének elillanó komponensei a póruslevegőbe való 

bekerülést követően jutnak ki az atmoszférába. Számos tényező van hatással az adott 

vegyületek illékonyságára, mind a vegyület tulajdonságaiból (pl. Henry állandó, diffúziós 

állandó), mind a szennyezett földtani közeg sajátosságaiból (talajvíz mélysége, effektív 

porozitás, hőmérséklet, stb) adódóan. 

A szénhidrogén változásának mértéke függ a szénhidrogén termék összetételétől és a 

környezeti feltételektől (pl. hőmérséklet, szélsebesség és napsugárzás). Rendszerint a jobban 

illó szénhidrogének (<Cis) egy frissen kihelyezett szénhidrogénből napokon belül eltávoznak, 

elsősorban az evaporációnak és az oldódásnak köszönhetően (CARLS et al. 1995). Általában 

ha nő a molekulatömege a szénhidrogénnek, nő a viszkozitása, csökken az illékonysága és 

vízoldhatósága, valamint a biohozzáférhetősége (SULLIVAN és JOHNSON, 1993). Ennek 

következtében a nehéz, kevésbé illékony szénhidrogén frakció tovább megmarad a 

környezetben. 

A víztartalom nagyon fontos az illékonyság szempontjából. JOHNSON és PERROTT (1990) 

azt tapasztalták, hogy szénhidrogénekkel szennyezett finom aleuritos agyag esetén, a 90%-os 

víztelítettségű mintában lecsökkent a szennyező gőzfázisú diffúziója. Li et al. (2004) szerint 

túl alacsony víztartalom megnöveli az olaj adszorpcióját a talaj felszíneire és visszatartja a 

levegőbe való illékonyságot, ugyanakkor a túl nagy víztartalom visszatartja az illékonyságot a 

talajból, mivel elfoglalja a legtöbb talajpórust. SLEEP és SYKES (1989) 590 napon át végeztek 

transzport szimulációt triklóretilén esetében. Ők szintén azt tapasztalták, hogy a víz telítettség 

csökkenésével az illékonyság szerepe jelentősen megnőhet. Az olajipari gyakorlati 

tapasztalataink szintén igazolják a víztartalom illékonyságra való jelentős hatását. 

DONALDSON et al. (1992) szénhidrogénekkel végzett illékonysági kísérleteket agyagos 

homokon, tavaszi és nyári hónapok folyamán. Az átlagos illékonysági veszteséget 

következetesen a nyári kísérletek folyamán tapasztalta. JARSJO et al. (1994) 27°C-os és 5°C-

os hőmérsékleten hasonlította össze a kerozin illékonyságát. Eredményei szerint 27°C-on a 

kerozin kétszeresen-háromszorosan gyorsabban illan el, mint 5°-on. 

Az első tanulmány, mely dízel-szennyezett mezőgazdasági talajok természetes 

koncentrációcsökkentési folyamatait vizsgálja SERRANO et al. (2006) munkája. A talajbeli 
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koncentrációt minden vegyület esetében 50 ng*g"1-re állították be. Eredményeik szerint a 

benzol és toluol (a legillékonyabb vegyületek) illékonysági folyamata gyakorlatilag azonnali 

volt, míg a többi illékony aromás szénhidrogén esetében a folyamat lassabb volt. A 

legapolárosabb vegyületek (benzol és toluol) kerültek legkevésbé kapcsolatba a 

talajmátrixxal, ezért az övék a legrövidebb feleződési idő. Habár a BTEX vegyületek 34 nap 

elteltével eltűntek a vizsgált talajokból, alacsony koncentrációban (10-20 ng g"1) mérhetők 

voltak ismét, 4 0 nappal a szennyeződést követően. Ez valószínűleg a részleges degradációs 

folyamattal magyarázható (dezalkilizáció) mely folyamán a leépülő tri- és 

tetrametilbenzolokból melléktermékként BTEX-ek keletkeznek (SERRANO et al. 2006) . 

A passzív illékonyságra vonatkozó kísérleti munkák száma korlátozott. ACHER et al. 

(1990) , G A L I N et al. ( 1990) , valamint FlNE és YARON ( 1 9 9 3 ) mind azt mutatták ki , hogy 

homokok esetében a megnőtt illékonyság egyenesen arányos a megnőtt permeábilitással. Az 

agyagos talajok esetében kisebb illékonyságot tapasztaltak a homokosakhoz képest. 

L l et al. (2004) kísérletükhöz négy különböző természetes (gyűjtött) talajt, nyersolajat, 

dízel és gazolin típusú szénhidrogéneket használtak. Az illékonyság meghatározásához 13 

mm átmérőjű petricsészéket, valamint talaj oszlopokat használtak. A petricsészékre folyadék 

fázisban helyezték a szénhidrogéneket és 25 °C-os szobahőmérsékleten hagyták elillanni őket, 

közvetlenül az üvegfelületről. A talaj oszlopoknál csak dízelt használtak, a másik két 

szénhidrogént már nem. A PVC oszlopok 2 0 cm hosszúak és 35 mm belső átmérőjűek voltak. 

7 oszlopot töltöttek fel különböző olaj és víztartalom mellett, 0, 24 , 96 , 192, 288 , 432 és 624 

óra elteltével szétszedték őket öt részre, melyeknek közepét mintázták olajtartalomra. A 

petricsészés kísérlet illékonyságát a tömegveszteségből határozták meg (elektronikus 

mérleggel), az oszlopok esetében oldószeres extrakciót követően infravörös 

spektroszkópiával. Az eredmények szerint a gazolin típusú szénhidrogén rövid időtartamú 

illékonysága logaritmikus görbét mutatott. A víz elfoglalta a talaj kisebb pórusait, ezért a dízel 

olajnak a nagyobb talaj pórusokat kellett kitöltenie, mivel a dízel olaj nem cserélhette le a 

talajban lévő vizet. 

S0VIK et al. (2002) egy norvégiai repülőtér környezetének szénhidrogén-szennyeződését 

vizsgálták. Céljuk volt, hogy meghatározzák a talaj szerkezetének hatását jet üzemanyagok 

vegyületeinek transzportjára és degradációjára vonatkozóan. A vizsgálatok alapvetően terepi 

munkálatokon alapultak, de néhány laboratórumi kísérlettel is kiegészítették azokat. 

Laboratóriumban toluol és o-xilol (1:1 arányú) keverékének szorpciós tulajdonságait 

vizsgálták a terepről származó talajmintákon batch, illetve oszlop kísérleteket is végeztek. 

Mivel a toluol és o-xilol illékony komponensek, a vízminták extrakciójakor tömegveszteség 
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várható. Ezért egy 0,5 m hosszú, 10 cm belső átmérőjű oszlopot készítettek az illékonyság 

modellezésére, amit a terepről származó altalajjal töltöttek fel. Az oszlophoz folyadék 

fázisban adták hozzá a szerves vegyületeket. Vizsgálataikban a toluol az o-xilolnál 

illékonyabbnak bizonyult, ugyanakkor az o-xilol jobban adszorbeálódott a toluolnál. 

Dízel olaj illékonyságát és két növény (évelő angolperje, fehér lóhere) magjára való 

hatását vizsgálták munkájukban KROENING et al. (2001). Az illékonyságot kétféleképp mérték 

súlyveszteség alapján. Petri csészére helyeztek 10,0 ml folyadék fázisú dízelt, valamint 

főzőpohárban 10,0 ml dízelt kevertek össze 25 g légszáraz kőzetlisztes vályogtalajjal. A Petri 

csészés változatból kettő készült, melyek közül az egyiket mesterségesen széllel irritálták, a 

főzőpoharasból is kettő volt, egyikből hiányzott a talaj. A kísérletek 24 héten át tartottak. 120 

nap elteltével a dízel 50%-a elillant a szélnek kitett mintából, a széltől mentes mintának csak a 

29%-a távozott. Az első 40 napot követően az illékonyságból következő veszteség lecsökkent. 

A friss dízel kezdetben főként a C15+ csoportból állt. 24 óra elteltével minden C7-C9 vegyület 

és néhány C10-C14 vegyület elillant, ez utóbbiak távozása még további 4 hétig tartott. 120 nap 

elteltével már csak a C15+ csoport maradt a mintákban. Az eredményeik szerint a 

szélsebességnek nagy szerepe van az illékonysági ráta alakulásában. 

LEYTHAEUSER et al. (1979) tanulmányozták a C2-C5 szénhidrogének vertikális diffúzióját 

Nyugat-Grönland paláiban. A felszínközeli 3 m-es szakaszban a diffúziós veszteség 99,8% 

volt propánra, 85,6% n-butánra és 38,9% n-pentánra. A CŐ+ frakció koncentrációja állandó 

maradt a teljes szakaszon, mutatva, hogy ezek a nehezebb szénhidrogének nem diffundáltak. 

RiCHERS et al. (1982) munkájának célja az volt, hogy meghatározzák, ki lehet-e mutatni 

közepesen mély (1,5-2,0 km mély) szénhidrogén felhalmozódásokat közvetlenül a felszín 

közeléből vett minták alkán tartalmából (C1-C5+ frakcióból). Minden mintázási terület 

esetében szabad talaj gázt, adszorbeált gázt, valamint head space gázt elemeztek. Az 

alacsonyabb agyagtartalmú területeken magasabb szabad gáz értékeket, az agyagdús 

területeken nagyobb mennyiségű adszorbeált poláros gáz (pl. etán, propán, bután, stb.) 

kimutatását várták. Az adszorbeált talaj gáz értékeinek sora mutatta az időközi állandóság 

legmagasabb értékeit, az üledékekből kivont adszorbeált gázok erős korrelációt mutattak az 

anomáliák és a lineamensek között. A szabad talaj gázból mért anomáliáik eloszlása több 

időközi szórást mutatott, mint az adszorbeált gáz értékek. Ez az eloszlás valószínűleg az 

atmoszférikus nyomás rövidtávú ingadozását, a lehetséges szennyeződéseket, vagy még a 

különböző szénhidrogének változatos migrációs rátáit tükrözheti (RICHERS et al. 1982). 

A D-t tartalmazó szénhidrogének sokkal illékonyabbak, mint azok, amik csak H-t 

tartalmaznak (inverz izotópos hatás), ezért evaporáció folyamán a folyadék, rezidum D-ben 
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szegényebbé válik. Az olaj evaporációja folyamán az illékonyabb (rövidebb szénláncú) 

vegyületek D-ban szegényebbé válnak a kevésbé illékony vegyületekhez képest 

(SCHIMMELMANN et al. 2004 ) 

HARRINGTON et al. ( 1999) benzol, toluol és etilbenzol vegyületek gőz-folyadék fázisok 

közötti stabil szénizotópos frakcionálódását mérték, az 5 -70°C közötti hőmérséklet 

tartományban. Az eredményeik alapján a benzol, toluol és etilbenzol vaporizációjához 

kapcsolódó szénizotópos frakcionáció kicsi és pozitív, körülbelül +0,2%o az 5-70°C közötti 

hőmérséklet tartományban. 

A benzol egyedi vegyületként való viselkedését szimulálták a felszín alatt BENSŐN et al. 

(1993) , majd eredményeiket összehasonlították egy olyan benzoléval, mely egy gazolin 

keverék része volt. Vizsgálataik szerint a benzol egyedi vegyületként hamarabb ért el 

alacsonyabb értékeket, mivel nem zavarták a keverék kölcsönhatásai. 

JURY et al. (1990) egy kémiai transzport és reakció modellt írtak le, amely a felszín alatt 

elhelyezkedő szerves vegyületek atmoszférába való illékonyságának becslésére alkalmazható. 

A talaj típusának hatását a benzol példáján mutatom be röviden a szimulációból. A homokos 

talajban a benzol illékonysága gyors fluxust mutatott, 3 0 napon belül elérte a maximumát és 

utána magas maradt. Az agyagos talajban viszont a fluxus nem érte el maximumát az első év 

alatt és 2 nagyságrenddel kisebb maradt a fluxusa egy év elteltével a homokos talajénál. A 

kalkulált tömeg egyensúly a két esetben: a homokos talajból elillant a 34,3%, degradálódott 

38,6%, 2 7 , 1 % maradt a talajban, az agyagos talajból 0 , 0 1 % illant el, 5 0 % degradálódott, 

4 9 , 9 9 % maradt a talajban. 

BARBEE és BROWN (1986) egy szimulált xilol szennyeződés gyorsaságát és terjedését 

monitoringozta. Megfigyeléseik azt mutatták, hogy a xilol illékonysága akkor volt nagy, 

amikor elérte a vízbeli oldhatóságának határát (200 mg*!"1). A szerzők szerint a xilol 

megnövelte a létező makropórusokat a strukturált talajban és így gyorsan tudott mozogni. 

Bár nem az illékonyság témakörébe tartozik, de érdemesnek tartom felhívni a figyelmet 

LEYTHAEUSER et al. ( 1983) megfigyelésére, miszerint a C15+ alkánok esetében az alacsonyabb 

molekulatömegű komponensek gyorsabban átmennek a migráció folyamatán, mint a 

nehezebb molekulatömegűek, valamint azt, hogy a n-alkánok gyorsabban migrálnak az 

elágazó alkánoknál. BONILLA és ENGEL (1986) a migrációs jelenség laboratóriumi 

modellezése kapcsán hasonló eredményre jutott. Modellezésükben a nyersolaj víznedves 

homokon való migrációja a C15+ alkánok újraeloszlását eredményezte, melyekben domináltak 

az alacsonyabb molekulatömegű vegyületek a növekedő migrációs távolsággal. A n-alkánok 

megfigyelt újraeloszlásának a kiterjedése fordítottan arányos volt az ásványos fázis 
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szemcseméretével és a hőmérséklettel, valamint egyenesen arányos volt az olaj 

viszkozitásával. 

6.3. A szerves vegyületek szorpciójának vizsgálatai különböző geológiai anyagokon 

Az adszorpciós vizsgálatok az 1910-es években kezdődtek meg, Langmuir 1918-as 

alapvető tanulmányával ( M C M I L L A N 1954). 

LIMOUSIN et al. (2007) tanulmánya egy, a szorpciós izotermákkal kapcsolatos 

összefoglaló mű, melyet ezért elsők között tartok említésre érdemesnek. Munkájuk számos 

definíciót, a reakció kinetikát és termodinamikai egyensúlyt (összefüggést a termodinamika és 

kinetika között, kinetikai hiszterézist és pszeudo-irreverzibilitást), a négy fő izoterma típust 

(C, L, H és S), modellezési lehetőségeiket (Freundlich, Langmuir modellek és módosításaik, 

egyéb klasszikus modellek), valamint a kísérleti módszerek (pl. batch módszer) leírását, a 

különböző módszerek előnyeit és hátrányait mutatja be. 

A folyadékokra jól ismert adszorpciós izotermák ismertek. Amikor egy oldott anyag 

szilárd szemcsén való visszatartását vizsgáljuk, a visszamaradó oldott vegyület koncentrációja 

(C, mol*!"1 vagy kg*l"1-ban) összehasonlítható ennek a vegyületnek a szilárd szemcséken 

visszatartott (Q, mol*kg_ 1 vagy kg*kg~1-ben) koncentrációjával. Az összefüggés Q=f(C) neve 

a szorpciós izoterma. A szilárd anyagon visszatartott vegyület koncentrációja a kezdeti oldott 

anyag koncentrációja (Cao) és a végső oldott koncentráció (C) közötti különbségből 

számolható (LIMOUSIN 2007). 

Az adszorpciós izotermák alakjuk szerint öt fő típusba sorolhatók. Legáltalánosabb az I . 

típus, melyre felírható Langmuir izotermaegyenlete, ekkor az adszorbens telítődik az 

adszorptívummal. Ez az izoterma típus a kémiai adszorpciónál kizárólagos jelleggel fordul 

elő. Az izotermák mind az öt típusa megfigyelhető a fizikai adszorpció esetén. A 

leggyakoribb típusok az I . , I I . és IV. típus, míg a I I I . és V. típusok viszonylag ritkán fordulnak 

elő (TÖRÖK 1980). A Langmuir-egyenlet három fontos egyszerűsítést feltételez: az 

adszorpciós réteg monomolekulás, a felület energetikailag homogén, az adszorptívum-

molekulák közötti kölcsönhatás elhanyagolható. A valóságban ezek a feltételek általában nem 

teljesülnek, ezért a tapasztalati izotermák csak közelítőleg írhatók le a Langmuir-egyenlettel. 

Brunauer, Emmett és Teller, a többmolekulás adszorpciós réteg kialakulásának lehetőségét 

feltételezve, lényegesen bonyolultabb izotermaegyenletet vezetett le (BET-egyenlet), melyet 

csaknem kizárólag fajlagos felület kiszámítására használnak (PATZKÓ 1996). 
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A Langmuir egyenletnek korlátozott felhasználása található az irodalomban szerves 

vegyületek adszorpciójára vonatkozóan, ugyanakkor a Freundlich izotermát általában szerves 

vegyületek talajon való adszorpciójára használják (ZYTNER 2002) . A BET egyenletet gyakran 

használják gázok szilárd anyagon való adszorpciójának leírására. Az izoterma jól írja le a 

szerves vegyületek nagyon száraz talajok felületére való fiziszorpcióját (LICHA 2002) . 

A batch egyensúlyi technika a legáltalánosabban használt eljárás a szerves vegyületek 

talajok vagy üledékek általi adszorpciójának mérésére. A batch technika alkalmazásának 

problémáját jelenti az, hogy a szerves vegyület oldatból való veszteségei az adszorpción túl 

előfordulhatnak például degradáció vagy illékonyság következtében, ami miatt az adszorbeált 

mennyiséget felülbecsülhetik. Ezért a könnyen lebomló (labilis) vagy illékony vegyületek 

esetében a batch technika jelenlévő adszorpciót mér, ami igazából az adszorpció, degradáció 

és illékonyság kombinációja. Az olyan szerves vegyületek (például fenolok) adszorpciói, 

melyek az adszorpciós egyensúly beállta előtt degradálódnak, nem mérhetők pontosan az 

eltávozó degradált mennyiség számszerűsítése nélkül (BOYD és KlNG 1984). Az izotermák 

alkalmazásával meg lehet határozni az oldott szerves vegyülettel szennyezett talaj 

mennyiségét. A kiömlött kemikália és az oldott vegyület koncentrációja 

ismeretében/becslésével a szennyezett talaj tömege számolható (ZYTNER 2002) . 

A talaj agyagásvány-tartalma, fajlagos felülete, kationcsere-kapacitása, szerves 

széntartalma, szervetlen kolloidtartalma, nedvességtartalma, porozitása, hőmérséklete és pH-

értéke sorolható azon tényezők közé, melyek a legfontosabbak a szorpciós kölcsönhatások 

mértékének tekintetében. Szorpciós kölcsönhatások minden talaj fázis között létrejöhetnek a 

határfelületeken, vizes fázisokból történő szorpció esetében meghatározó tényezők még a 

hidrofobicitás, az oktanol-víz megoszlási hajlam, valamint az egyes szerves vegyületek 

vízoldhatósága is. KRALIK (1999) szerint a víz pH-értéke, a szemcseméret, humuszanyagok, 

Fe- és Mn-oxidok, agyagásványok a legfontosabb tényezők, melyek befolyásolják a 

szennyezők kémiai adszorpcióját nagyon finom szemcseméretű üledékeken. 

Goss (1996) szerint a korábbi tanulmányok, amik talajokkal vagy ásványokkal 

foglalkoztak, a szerves gőzök csökkenő szorpcióját mutatták a relatív nedvességtartalom 

növekedésével addig a magas nedvességtartalomig, ahol a szorpció vagy állandó marad, vagy 

ismét csökkenni kezd. Szerinte a szerves vegyület gőzök adszorpciójának megértése 

érdekében három különböző nedvességtartalmú rendszert kell megkülönböztetni. 3 0 % alatti 

nedvességtartalom esetében a szerves gőzök vagy az ásványi felületek szabad foltjain, vagy az 

adszorbeált vízmolekulák tetején kötődnek meg. 3 0 % feletti relatív nedvességtartalom 

esetében az ásványos felszínek teljesen be vannak fedve legalább egy monomolekuláris 
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vízréteggel. Az adszorbeált vízrétegek száma nő a növekvő nedvességtartalommal körülbelül 

5-10-re, 90%-os relatív nedvességtartalom esetén. 

A talaj nedvességtartalmának változása nagy hatással van a V O C gőzök telítetlen zónán 

át való diffúziójára, különösen azokra a VOC-okra, melyeknek kicsi a KH értéke (SILKA 

1988). CULVER et al. (1991) szerint a gőzszorpció transzportra való hatása erősen érzékeny a 

talaj rendszer nedvességtartalmára. Nedvesebb körülmények között a gőzszorpció hatása az 

illékonyság rátájára minimális. Szimulációik szerint a gőzszorpciónak hatása lehet az illékony 

anyagok felszín alatti transzportjára, amikor az alacsony nedvességtartalom olyan talajjal 

kombinálódik, aminek erős gőzszorpciós tulajdonságai vannak. 

Az etanolhoz vagy acetonhoz hasonló vegyületetek lényegében az alkánokkal azonosan 

függnek a relatív nedvességtartalomtól, habár a Henry állandójuk nagyságrendekkel 

különbözik egymástól. Az egyetlen vegyület, ami különböző viselkedést mutat a növekvő 

relatív nedvességtartalommal, az a metanol. Ez azt jelzi, hogy a metanol kivételével a szerves 

vegyületek szorpcióját teljesen az adszorbeált vízrétegbe való szorpció dominálja a 30 és 90% 

közötti relatív nedvességtartalmú tartományban. 90% relatív nedvességtartalom felett az 

adszorbeált vízrétegek száma addig nő, amikor a relatív nedvességtartalom eléri a 100%-ot. A 

feltételezések szerint ebben a nedvességi tartományban az adszorpció hasonló a teljes 

vízfelszínen történőhöz, és nem változik tovább a növekvő víztartalommal, míg az abszorpció 

egyre fontosabbá válik a növekvő víztartalommal (Goss 1996). 

Az ismertetettek indokolják, hogy különbséget kell tenni a különböző nedvességi 

tartományok között. A fentiekből adódik, hogy minél nagyobb egy szorbens 

nedvességtartalma, annál könnyebben lehet előre jelezni a beoldódási folyamatot. 

Ugyanakkor a nedvességtartalom csökkenésével nehezebbé válik a szorpció előrejelzése. 

POE et al (1988), valamint CHIOU és SHOUP (1985) is azt tapasztalta, hogy a szorpció nő a 

vegyületek polaritásának növekedésével. POE et al. (1988) szerint a V O C - o k száraz talajok 

általi szorpciója esetén a szerves anyagnak csak kicsi hatása van, ezért az adszorpciót főként 

az ásványos összetétel befolyásolja és a száraz talaj külső felülete korlátozza. A molekuláris 

polaritásnak fontos szerepe van. A montmorillonit rétegközi duzzadása akkor fordulhat elő, ha 

poláros molekulák adszorbeálódnak a száraz talajokra, különösen hidrogénkötési potenciállal, 

így növekedést okozva az adszorpcióban. 

A nem poláros szerves vegyületek az „S" típusú izotermák jellegzetes esetei, kicsi 

affinitást mutatnak az agyagok iránt. Ugyanakkor, amikor az agyag felületét ezek a 

vegyületek fedik, a többi szerves molekula könnyebben adszorbeálódik (pl. KARIMI-

LOTFABAD et al. 1996). Ezt a jelenséget kooperatív adszorpciónak nevezik (HINZ, 2001). 
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A VOC-ok szemcséken való szorpciója sokak szerint kétfázisú folyamat, ahol egy kezdeti 

gyors szorpciós folyamatot egy lassabb szorpciós fok követ. Ezt a lassú adszorpciós fokozatot 

gyakran nem-egyensúlyi szorpciónak nevezik. (MORRISEY és GRISMER 1999). AROCHA et al 

(1996) szerint is a gáz fázisú toluol talaj agglomerátumokon való adszorpciója kétfázisú. A 

szorpció kezdetben gyors a talaj makropórusaiban való diffúziónak köszönhetően, majd lassú, 

amikor a diffúzió és adszorpció a talaj mikropórusaiban megy végbe. 

6.3.1. A szerves vegyületek szorpciója agyagásványokon 

Az agyagásványok környezetünk fontos alkotói, kicserélhető kationjaiknak köszönhetően 

számos területen jutnak kiemelkedő szerephez (pl. a kármentesítéseknél, különféle 

kölcsönhatások környezetföldtani szempontú vizsgálatainál, hulladékgazdálkodás kapcsán). 

Az agyagásványok jelentősen befolyásolják a szerves vegyületek transzportját, kémiai 

átalakulását a talajban, ezért a szerves szennyezőkkel való interakciókat részletesen 

vizsgálták. Sokan foglalkoztak poláros szerves és illékony szerves komponensek szorpciós 

jelenségeivel, néhányan közülük agyagokon végezték a megkötési kísérleteiket (Goss 1994, 

Goss 1996, DONAHUE 1999, MORRISEY AND GRISMER 1999). Ugyanakkor nagyon kevés 

kutatás foglalkozik gázok agyagásványokon való adszorpciójával (pl. BISSADA és JOHN 1969, 

AYLMORE 1974), és mindössze néhány tanulmány mérte nedves gázok adszorpciós 

kapacitását és adszorpciós szelektivitását (RODRIGUEZ et al 1997, VOLZONE et al. 1999, 

MELNITCHENKO et al. 2000) . 

Az agyagásványok és számos szerves vegyület kölcsönhatását különböző kísérleti 

technikákkal vizsgálták, például EPR (pl. BOYD és MORTLAND 1985) , IR (pl. SPOSITO és 

PROST 1982, RYTWO et al. 1998), UV (pl. VILLEMURE et al. 1986) spektroszkópiával, NMR-

rel (pl. GRANDJEAN és LÁSZLÓ 1989), FTIR-rel (pl. SIANTAR et al. 1994) , XRD-vel (pl. 

BRINDLEY et al. 1969, OLEJNIK 1970, LANSON 1997), termikus elemzésekkel (pl. pl. 

VOLZONE et al. 1999), batch módszerrel (pl. DENG et al. 2006, M A J Z I K és TOMBÁCZ 2007) , 

valamint DR-FTIR-rel (SHARIATMADARI et al. 1999). Továbbá találhatók a szakirodalomban 

molekuláris dinamikai számítógépes számítások is, melyeket különböző molekulák 

agyagásványokban való elrendeződésének tanulmányozására használnak (pl. PINTORE et al. 

2001) . 

A nemionos szerves vegyületek talajból és üledékből való szorpciója általában a 

szorbensek szerves anyagához kapcsolódik. Alacsony szerves anyag tartalmú talajokban és 
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üledékekben az agyagásványok irányítják a szorpciós/deszorpciós interakciókat (MINGELGRIN 

és GERSTL 1983). 

Az agyagásványok affinitása a szerves bázisok iránt nő a rétegközi kationok polarizációs 

erejének növekedésével, a felület növekedésével és a csökkenő felületi töltéssűrűséggel 

(MATTHES és KAHR 2000) . A rétegtöltés talán a legjelentősebb jellemzője a 2:1 típusú 

filloszilikátoknak. A rétegtöltés befolyásolja a kation-retenciós kapacitást és a víznek, 

valamint számos poláros szerves molekulának az adszorpcióját (MERMUT és LAGALY 2001) . 

Az agyag lamelláknak állandó negatív töltésük van a bázislapjukon, a központi Si- és A l -

ionok kristályrácsbeli alacsonyabb vegyértékű pozitív ionokkal való izomorf 

helyettesítéseinek köszönhetően (TOMBÁCZ et al. 2004) . 

A természetben az agyagok nettó negatív töltését rendszerint szervetlen kicserélhető 

ionok, például Na + vagy Ca+ egyenlítik ki , amik víz jelenlétében erősen hidratáltak. Ezeknek a 

kicserélhető fém ionoknak a hidratációja és a SiO csoportok jelenléte hidrofil természetet ad 

az ásványos felszínnek (LEE et al. 1990, ZHANG et al 1993). A legtöbb szmektit hidrofil 

jellegű (Wu 2001) . A hidrofilitás mértéke nagy vonalakban a szmektitektől és vermikulitoktól 

az illiteken át a kanditok felé haladva csökken, de a Na+-tartalom mindig megemeli azt 

(BALOGH 1991). Az agyagszemcsék felületén adszorpciós erőkkel kötött vízrétegek 

kötéserejét a szemcsék felületi tulajdonságai szabják meg. Az adszorpciós kötések feltétele a 

poláros felület, ezért adszorpciós erőkkel a dipól természetű molekulák leggyakrabban a 

polaritásra hajlamos szilikátok SÍO4 és AIO4 tetraéderein kötődnek. A vízmegkötési képesség 

függ az Si-O-Si (sziloxán) hajlásszögétől. A leginkább hidrofil természetűek a < 1 0 9 ° 

hajlásszögű (ideális tetraéder) csoportok. A sziloxáncsoportok hajlásszögének növekedésével 

csökken a hidrofil tulajdonság. Az Si-O-Al csoport hidrofil jellege erősebb, mint az Si-O-Si 

csoporté (FÖLDVÁRI és KOVÁCS-PÁLFFY 2005) . 

A hidrofil természet következtében a nempoláros szerves vegyületek (a továbbiakban 

NOC-ok) agyag általi adszorpciója víz jelenlétében csekély, mivel a viszonylag nem poláros 

szerves vegyületek nem tudnak hatékonyan versenyezni az erősen poláros vízzel az agyag 

felszínén az adszorpciós helyekért (LEE et al. 1990). A szerves vegyületek agyagok általi 

szorpciója csökken a növekvő relatív nedvességtartalommal, és jelentősen lecsökken a vizes 

rendszerekben (CHIOU és SHOUP 1985, THIBAUD et al. 1993). Ekkor a talaj szerves anyagai 

által való felvétel lesz dominánsabb tényező (CHIOU és SHOUP 1985). 

Az agyagszemcsék felületén kialakuló monomolekuláris vízréteg maga is poláros felületet 

hoz létre, és így azon további molekulák tudnak orientáltan megtapadni. A rétegszilikátok 

felületi kötődéseit lehetővé teszik a szakadt tetraéderes vagy oktaéderes rétegsíkok sarki 
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pozícióin kialakuló funkcionális csoportok is, melyek nagyon aktívak. Vízkötődés az ásvány 

külső felületén kívül (tapadó víz) az ásvány szerkezete által alkotott belső terek felületén is 

bekövetkezhet (FÖLDVÁRI és KOVÁCS-PÁLFFY 2005). 

CHIOU és SHOUP (1985) figyelte meg, hogy a gőz fázisú benzol nagyobb mértékű 

felvétele a viszonylag polárosabb klórbenzolhoz, m-diklórbenzolhoz és 1,2,4-triklórbenzolhoz 

képest a polaritás ásványos adszorpcióra való hatását mutatja. Az, hogy az adszorptívum 

polaritása megnöveli az ásványon való adszorpciót, a vizet hatékony versenyzővé teszi a 

nemionos szerves oldott anyagok talaj ásványokról vizes rendszerekből való eltávolításában. 

Munkájukban e néhány szerves vegyületnek és víznek gőz fázisú felvételét vizsgálták állandó 

szobahőmérsékleten. A tesztelt vegyületeket kvarchomokkal keverték és üvegoszlopba 

helyezték, ami a vegyület gőzének generátoraként működött (alulról N2 gázt engedtek át az 

oszlopon). A talaj összetétele 1,9% szerves anyag, 9% homok, 68% aleurit és 21% agyag volt, 

az utóbbi kaolinititet és csillámot tartalmazott domináns ásványokként. 

Az agyagásványok szorpciós kapacitása erősen függ a vegyületek számára való 

elérhetőségtől, mivel a belső felületek közel egy nagyságrenddel nagyobbak a külső felületnél 

(Goss 1993). Más agyag, különösen az illit felületéhez viszonyítva, a kaolinitnek van 

nagyobb affinitása a szerves vegyületekhez (SAADA et al. 1995, BANTIGNIES et al. 1997). Ez 

valószínűleg a kaolinitrács töltés-semlegességének köszönhető, az illit-felszínek közelében 

található töltéskiegyenlítő ionok a vízréteget polárosabbá teszik és lecsökkentik az 

affinitásukat a kevésbé poláros szerves vegyületek iránt (VAN DUIN és LARTER 2001). 

HADERLEIN és SCHWARZENBACH (1993) szerint a nitroaromás vegyületek specifikusan a 

kaolinit negatív töltésű sziloxán felületére szorbeálódnak. 

Néhány erősen poláros szerves vegyület kaolinitbe való közberétegződését és rétegközi 

komplexek képződését vizsgálták OLEJNIK et al. (1970). Eredményeik szerint néhány vegyület 

közvetlenül közberétegződik a kaolinitbe, míg mások csak a megelőzően közberétegződött 

vegyület helycseréjével szorbeálódhatnak. A legtöbb vizsgált vegyület (pl. aceton, acetamid) 

megnövelte a kaolinit rétegközi terét. Szerintük ha egy adott molekulának nagy dipól 

momentuma van, nem fog szükségszerűen közvetlenül vagy indirekt módon közberétegződni 

a kaolinitbe, amennyiben a nagy mérete azt megakadályozza. Az oldott anyag 

koncentrációjának növekedésével nő a kaolinitbe való közberétegződés, egy bizonyos felső 

határig. 

Pentaklórfenol adszorpcióját vizsgálták DAQING et al. (2006) kvarcon, kaoliniten, illiten, 

montmorilloniton és vasoxidon batch egyensúlyi technikával. A maximális adszorpció az 
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alábbi sorrendet mutatta: hematit>lepidokrokit>goetit>kaolinit>kvarc>montmorillonit~illit. A 

pH függő izotermák csúcsértékei pH=5-6 között változtak az ásványoktól függően. 

POLUBESOVA és NlR ( 1999) munkája azon kevés tanulmány közé tartozik, amiben 

nemcsak szerves, hanem egyúttal szervetlen kationok szorpcióját is vizsgálták. Az illiten 

kristályibolya (CV), benziltrimetilammónium (BTMA), benziltrietilammónium (BTEA), 

Ca 2 +, M g 2 + , K + , Na +, Cs+ és L i + szorpcióját tanulmányozták. A szerves kationok ( C V , BTMA, 

BTEA) adszorpcióját az illiten hasonlónak találták azok montmorilloniton való 

adszorpciójához, kicsi ionos erősség mellett. 

SIANTAR et al. ( 1994) laboratóriumi körülmények között vizsgálták hektoritban szerves 

vegyületek (cisz-l,2-diklóretilén, CDE és transz-1,2-diklóretilén, TDE) gőzeinek és 

szervetlen szennyezőknek (Pb, Hg, Cd, Ca, Ag és Na) a szinergetikus mechanizmusait. 

Eredményeik alapján az agyag által adszorbeált CDE vagy TDE mennyisége az agyag 

rétegközi terében lévő kicserélhető kationok hidratációjától függ. Az egy vegyértékű 

kationokkal (Na+ vagy Ag + ) telített agyagok kevésbé hidratáltak, mint azok, melyeket 

kétvegyértékű kationokkal (pl. Hg 2 + , Pb 2 +, Ca2 +, vagy Cd 2 +) telítettek. 

VOLZONE et al. ( 1999) tanulmánya kaolinit-, halloyzit- és montmorillonitszármazékok 

szelektív gáz adszorpcióját vizsgálta, N 2 , 0 2 , CH4, CO, C 0 2 és C 2 H 2 esetében. A 

tanulmányozott 9 anyag esetében a különböző gázokra vonatkozó adszorpciós mennyiségek 

közel lineárisan korreláltathatok voltak a BET fajlagos területekkel. 

A szmektitek legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek befogni és kicserélni hidratált 

kationokat, valamint egyéb poláros molekulákat a rétegközi tereikbe (VELDE 1992). A 

nemionos szerves bázisok és gyenge bázisú peszticidek a szmektiteken fizikai szorpcióval 

kötődnek meg (van der Waals és dipól-dipól interakciókkal) és hidrogénkötésekkel a víz 

molekulák által, a rétegközi kationokkal koordinálva (pl. YARIV et al. 1969, SAWHNEY és 

SINGH 1997). 

Atrazin szmektiteken való szorpciójával többen is foglalkoztak. BARRIUSO et al. (1994) 

fedezték fel a szmektitek csökkent affinitását az atrazin iránt a növekvő CEC értékkel és 

felületi töltéssűrűséggel. Feltételezték továbbá, hogy a semleges atrazin molekulák főként 

fizikai szorpcióval és/vagy hidrogénkötéssel szorbeálódnak. SAWHNEY és SINGH (1997) 

szerint az atrazin szmektitek általi szorpciója nő a rétegközi kation növekvő polarizációs 

erejével, az Al-szmektit nagyobb mennyiségű atrazint szorbeált a Ca-telített szmektithez 

képest. Szerintük az atrazin és a polarizáltabb vízmolekulák között erős hidrogénkötések 

vannak, amiket a rétegközi kationok erős ionos potenciálja irányít. PINHO et al. (2007) atrazin 

és pikloram adszorpcióját vizsgálták talajokon, laboratóriumi körülmények között. 
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Eredményeik szerint a két vegyület eltérő szorpciós tulajdonságokkal rendelkezik, de 

mindkettő adszorpciós mintája illeszkedik a Freundlich izotermára. 

CERVINI-SILVA et al. (2000) pentaklóretán szmektiten való adszorpcióját vizsgálták. 

Szerintük a pentaklóretán szmektiten való adszorpciójának aránya erősen függ az agyagban 

található szerkezeti vas oxidációs állapotától és a teljes mennyiségétől. A magasabb Fe(II) 

tartalmú agyagok elősegítik a pentaklóretán adszorpcióját. A szerkezeti Fe(II) redukciója 

növeli az agyag felületi töltését, ezáltal erősebb Bronsted-bázis jelleget nyújt az agyag 

felületének. Ez nagyobb adszorpciós állandót biztosít a pentaklóretán számára. 

SAWHNEY (1985) fenolok gőz fázisból való szorpcióját és polimerizációját írta le. Az o-

metilfenol legnagyobb mennyiségét a kalciummal telített szmektit szorbeálta (17,2%-ot 140 

óra elteltével), míg a nátriummal telített szmektit szorbeálta a legkevesebbet (4,5%-ot). A 

vassal és alumíniummal telített szmektitek közepes mennyiséget kötöttek meg (12,2%-ot, 

illetve 10,2%-ot). A m-metilfenol szorpciója azonos sorrendet mutatott (Ca->Fe->Al->Na-

szmektit). A szorbeált fenolok sorrendje a gőznyomásuk sorrendjét mutatta: o-klórfenol>o-

metilfenol>m-metilfenol. MAJZIK és TOMBÁCZ (2007) szerint a humuszanyagok talán a 

leggyakrabban előforduló természetesen szerves makromolekulák. Ezeknek montmorilloniton 

való adszorpcióját kalcium ionok jelenlétében batch módszerrel mérték. Vizsgálataik alapján 

a kalcium jelenléte nagyon fontos az ásványi részecskék és a szerves anyag közötti 

hídformálás miatt, ezért feltételezhetően SAWHNEY (1985) eredményei is a kalcium ilyen 

jellegű szerepének köszönhetőek. 

Természetes bentonitokon fenol szennyezők adszorpciós vizsgálatával BÁNAT et al. 

(2000) foglalkoztak. Laboratóriumi batch kísérletekben kinetikai és izoterma tanulmányokat 

folytattak, ahol meghatározták a bentonit adszorpciós kapacitását. Mérték az érintkezési 

időnek, a pH-nak és az adszorptívum kezdeti koncentrációjának a hatását. Vizsgálták továbbá 

három oldószer, víz, metanol és ciklohexán felhasználásával az oldószer típusának hatását is. 

A fenol adszorpció kristályszerkezetre való hatását röntgen diffrakciós elemzéssel 

tanulmányozták. Eredményeik szerint a fenol adszorpciója nőtt, ha a kezdeti fenol 

koncentráció magasabb volt. A fenolnak közismerten jó a vízoldhatósága (8,2 g/100 ml), ami 

a víz és fenol molekulák közötti hidrogénkötésből következhet, amit dipól momentumuk segít 

elő (1,8 D a vízre és 1,6 D a fenolra). Mivel a ciklohexán nempoláros, ezért a fenol és 

ciklohexán közötti interakció gyenge, továbbá a vízhez és metanolhoz képest kisebb benne a 

fenol oldhatósága (BÁNAT et al. 2000). 

VOLZONE et al. (1999) szerint azon természetes agyagásványok esetében, amiknek 

nincsen hozzáférhető belső felületük, a szemcsék külső felülete határozza meg a gázok 

52 



adszorpciós tulajdonságait. Ugyanakkor a makroporózus anyagoknak, például a zeolitoknak, 

pillérezett agyagoknak, szepiolitnak, paligorszkitnak a gáz adszorpciós tulajdonságait azok 

belső felülete és néha a csatorna átmérő határozza meg. 

RYTWO et al. ( 1998) semleges szerves molekuláknak és egy vegyértékű szerves 

kationoknak, metilénkék (a továbbiakban MB) és kristályibolya adszorpcióját vizsgálták 

szepiolitokon. Eredményeik alapján egyik molekula sem lépett be a szepiolit belső 

csatornáiba, amikor magas kiindulási koncentrációt alkalmaztak. A szerves kationok főként a 

külső felület semleges részein adszorbeálódtak, és azokon a helyeken, ahol nagyobb 

szerkezeti hibák fordultak elő. SHARIATMADARI et al. (1999) ugyanezen két szerves kation 

szorpcióját vizsgálták paligorszkiton és szepioliton. A szepiolit nagyobb mennyiségben 

szorbeálta a semleges molekulákat, mint a paligorszkit, amit feltételezésük szerint a szepiolit 

nagyobb fajlagos felülete okozhatott. Metilénkék vizes oldatból való adszorpciós 

kinetikájának paligorszkiton történő vizsgálata azt mutatta, hogy a metilénkék a paligorszkit 

külső felületén kötődik meg (SHUCHUAN et al. 2006) . 

MARGULES et al. ( 1988) két egyvegyértékű szerves kation, MB és tioflavin (a 

továbbiakban TFT) adszorpcióját vizsgálták montmorilloniton. Habár közismert, hogy a 

szerves kationok az agyag felületére erősebben kötődnek meg, mint a szervetlen kationok, az 

interakció erősségét a szerzőket megelőzően nem vizsgálták. 

BREEN et al. ( 1987) vizsgáltak elsőként háromvegyértékű kationnal cserélt agyagon át 

történő alkohol diffúziót. A szerzők eredményei alapján a szorpció mértéke erősen függ a 

szemcsemérettől. A szorpció aránya nőtt a csökkenő szemcsemérettel, jelezve, hogy a 

makropórusokban a különböző méretű szemcsék között visszatartás volt a tömegtranszfert 

illetően. A mért arányok feltehetően a szemcséken belüli csatornahálózat tortuozitását 

tükrözik. WALKER (1984) szerint ugyanakkor nincsen általános egyetértés az irodalomban a 

szemcseméret adszorpcióra való hatását illetően. 

AYLMORE (1974) négy gáz (N 2 , Ar, Kr, C 0 2 ) szorpciós izotermáit határozta meg számos 

agyagásványon és oxidos rendszerben. Szerinte a két legfontosabb tulajdonsága az 

agyagoknak a fajlagos felület és a pórus szerkezet, melyek meghatározzák a környezetük és 

közöttük fellépő kémiai és fizikai kölcsönhatásokat. 

BISSADA és JOHN (1969) gáz-szilárd kromatográfiás méréseket végzett az etanol és aceton 

kölcsönhatási energiájának meghatározása érdekében K-, Na-, Ba-, és Ca-

montmorillonitokon. Az eredmények az alábbi növekedő sorrendet mutatták a kölcsönhatási 

energia esetében: K-, <Na-, <Ba-, <Ca-montmorillonit. 
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BRINDLEY et al. (1969) Ca-montmorillonit rétegközi duzzadását vizsgálták víz és 

egyszerű szerves vegyületek különböző kevert folyadék rendszereivel. A vizsgált vegyület 

metanol, etanol, n-propanol, etilén glikol, 1,5-pentanediol, aceton, 1,4-dioxán és morfolin 

volt. OLEJNIK et al. (1974) Na-, Cs-, Mg- és Ca-montmorillonitok duzzadását vizsgálták 

poláros szerves folyadékokban. Eredményeik alapján a Mg- és Ca-montmorillonit rétegközi 

tere nem nőtt 19 Á-nél nagyobbra egyik tanulmányozott folyadék esetében sem. 

6.3.2. A szerves vegyületek szorpciója ̂ organoclay"-eken 

A szerves kationok talajokon és agyagokon való szorpcióját elsőként talán Lloyd fedezte 

fel 1916-ban, de egészen az 1930-as évekig nem történt meg az agyagok szerves kationokkal 

és bázisokkal való reakcióinak rendszeres vizsgálata (ZHANG et al. 1993). A szerves 

vegyületekkel szennyezett területek remediálása érdekében számos szorbens anyagot 

tanulmányoztak, melyek közül az organoclay-ek ígéretes szorbenseknek bizonyultak. 

Az organoclay-ek és a szerves vegyületek közötti kölcsönhatásokat a megelőző fejezetben 

ismertetettekhez hasonlóan igen sokféle technikával elemezték. Vizsgálataikhoz használtak 

többek között HPLC-t (pl. PUSINO et al. 2000), batch módszert (pl. SAWHNEY és SINGH 1997, 

SHENG és BOYD 2000), XRD-t (WOLFE et al. 1985, JAYNES és VANCE 1999), stb.-t. 

Az aluminoszilikát rétegekben való izomorf helyettesítések következtében, a természetes 

agyagásványok rendszerint egy nettó negatív töltéssel rendelkeznek, amit alkálifém és 

alkáliföldfém kationok, például Na + és Ca 2 + egyenlítenek ki . Ezeknek a szervetlen 

kationoknak az erős hidratációja hidrofil környezetet állít elő a természetes szmektites agyag 

felszínén és rétegközi terében (SOUZA SANTOS 1992, JAYNES és VANCE 1999). Ebből 

következően, minél nagyobb az izomorf helyettesítés vagy a rétegtöltése a szilikát ásványnak, 

annál hidrofilebb a felület. A rétegtöltés teljes mennyiségén kívül a töltés eredete és a 

töltéskiegyenlítő kicserélhető kationok típusa szintén hatással van az agyag felszínek 

szorpciós reakcióira (SAWHNEY és SINGH 1997). 

A szerves molekulák hidrofóbok, így nem mutatnak affinitást az agyagok hidrofil 

felületével. Ugyanakkor, az agyagok hidrofilitása átalakítható hidrofóbitássá, amikor a 

kicserélhető szervetlen kationokat kicserélik negyedrendű ammónium kationokra (PEREIRA et 

al. 2005). A szerves kationokra való csere csökkenti az agyag hidratációját (LEE et al. 1990, 

KUKKADAPU és BOYD 1995) és egyúttal lecsökkenti a szabad aluminoszilikát ásványos 

felületek nagyságát. Ennek következtében az agyag felületi tulajdonsága erősen hidrofilről, ha 

főként szervetlen kationokat tartalmaz, megnövekedetten organofillé válik, így a szervetlen 
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kation fokozatosan lecserélődik szerves kationokra (LEE et al. 1990). Azt pedig már korábbi 

tanulmányok is igazolták (pl. MCATEE és HARRIS 1977), hogy az agyagok fémes ionjainak 

negyedrendű ammónium kationokkal való kicserélése jelentősen módosítja a száraz agyagok 

szerves gőzökre vonatkozó szorpciós tulajdonságait. 

Az organoclay-eket az agyag (rendszerint bentonit) hidratált kicserélhető kationjainak 

különféle típusú negyedrendű ammónium kationokkal való cseréjével (Xu et al. 1997) vagy 

egyéb technikák (SRINIVASAN és FOGLER 1990, Lo 1992) segítségével állítják elő. A 

legáltalánosabban használt szerves kationok a negyedrendű ammónium kationok (QAC-ok), 

[(CH 3 ) 3 NR] + vagy [ (CH 3 ) 2 N R 2 ] + formában, ahol az R nagy (12 vagy nagyobb 

szénatomszámú) alkil vagy aromás szénhidrogén csoport (JAYNES és VANCE 1999, SHENG és 

BOYD 2000). Az organoclay kifejezés alatt gyakorlatilag különféle típusú szerves kationokkal 

módosított agyagot értünk. 

LEE et al. (1989), valamint JAYNES és BOYD (1990,1991b) figyelte meg, hogy a NOC-ok 

szorpciója csökken az agyagréteg töltésének növekedésével a kicsi alkil kation tetrametil-

ammónium (a továbbiakban TMA) vagy a kicsi aromás trimetil-fenil-ammónium (a 

továbbiakban TMPA) felhasználásával készített organoclay-ek esetében. JAYNES és BOYD 

(1991a), valamint JAYNES és VANCE (1996) nagy alkil szerves kationokkal, HDTMA-val 

készítettek organoclay-eket, különböző rétegtöltésekkel. Vizsgálataik szerint a NOC 

szorpciója nőtt a szerves kation növekvő molekulatömegével és az agyagréteg töltésével. 

SMITH et al (1990) a nagy alkil kationokkal és kicsi aromás kationokkal szintén eltérő 

szorpciós izotermákat tapasztalt (tetraklórmetán esetében). 

Ezeken a különböző szorpciós jellemzőkön alapulva BOYD és JAYNES (1992) két típusra 

osztotta az organoclay-eket, organofilekre és adszorptívekre. Az organofil agyagokat nagy 

alkil kationokkal, az adszorptív organoclay-eket kicsi alkil vagy kicsi aromás szerves 

kationokkal hozzák létre. A legtöbb tanulmány, melyet az adszorptív típusú organoclay-ek 

szorpciós tulajdonságainak vizsgálata érdekében végeztek, TMA, TMPA és benzil-alkil-

ammónium (a továbbiakban BAA) kationokat használt, de egyéb kicsi aromás kationokkal is 

alkothatnak hatékony organoclay szorbenseket (JAYNES és VANCE 1999). A kationok szerves 

molekulákkal való kicserélése felnyitja a kristályrácsot, elérhetővé téve ez által a rétegközi 

felületet az adszorpció számára. Az agyag felületének elérhető mértéke függ a kation 

méretétől, a kation alakjától, a kicserélhető kationok mennyiségétől és a rétegközi expandáció 

mértékétől. A gázadszorpció számára elérhető agyag felületét a kicserélhető ion mérete 

határozza meg (MCATEE és HARRIS 1977). 
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VOLZONE et al. (2002) N2 és CO2 gázok szorpcióját vizsgálták TMA- és hexadecil-

piridinium (a továbbiakban HDP)-montmorillonitokon 25°C-kon és 0,1 MPa nyomás alatt. A 

gáz molekulák és az organomontmorillonit belső rétegei között különböző kötési 

kölcsönhatások jöttek létre, a montmorillonit szerkezeti összetételének függvényében. A 

TMA-val kezelt agyagokon megnőtt a N2 és CO2 gázok adszorpciója, míg a HDP-vel kezelt 

agyagok esetében csökkenés volt megfigyelhető. Kevesebb N2 gázt adszorbeált a TMA-

montmorillonit, mint CCVt. Az organomontmorillonit rétegközi távolsága, a 

montmorillonitba közberétegzett szerves alkotók szerkezete és a montmorillonit típusa erősen 

befolyásolta a N2 és CO2 gázok visszatartási értékeit. 

ZHANG et al. (1993) három negyedrendű amin kation esetében vizsgálták a szorpciót és 

deszorpciót rövid (kevesebb, mint 7 nap) és hosszú (10, 30, 90 és 108 nap) időtartamok 

folyamán, Na- és K-montmorilloniton, titrálásos eljárással. A homoionos Na-, K- és Ca-

montmorillonit mintákat Wyoming montmorillonitból készítették. A három negyedrendű 

amin kation, melyet vizsgáltak a nonil-trimetil-ammónium (a továbbiakban NTMA), dodecil-

trimetil-ammónium (a továbbiakban DTMA) és hexadecil-trimetil-ammónium (a 

továbbiakban HDTMA) voltak. Mindhárom negyedrendű aminnak több mint 99%-a 

szorbeálódott a Na-montmorilloniton, amikor a hozzáadott mennyiség kevesebb volt a CEC 

70%-ánál. 

POLUBESOVA et al. (1997) szintén egyvegyértékű szerves kationok, benzil-trimetil-

ammónium (a továbbiakban BTMA) és benzil-trietil-ammónium (a továbbiakban BTEA) 

szorpcióját vizsgálták montmorilloniton a koncentrációjuk és ionos erősségük függvényében. 

A BTMA és BTEA negyedrendű amin egyvegyértékű kationok, amik hatékonyan módosítják 

az agyag felszínét a nempoláris szerves molekulák vízből való eltávolítása érdekében. A 

BTMA- és BTEA-montmorillonit komplexek bázistávolsága jelentéktelenül nőtt a szerves 

kationok CEC érték alatti koncentrációja esetén. Az elektrolit oldatok (LiCl, NaCl, NaC104, 

Na2SC>4, CsCl) koncentrációjának növelésével csökkent a szorbeált szerves kationok 

mennyisége. 

Néhány organofil agyag specifikus szerves oldószerek hatására duzzad (PEREIRA et al. 

2005). Míg a hagyományos bentonitok víz jelenlétében duzzadnak és nempoláris szerves 

folyadékok jelenlétében esnek össze, az organobentonitok fordítva működnek. Ezek víz 

jelenlétében esnek össze és nempoláris szerves folyadékok jelenlétében duzzadnak (Li et al. 

1996). Megelőző tanulmányok azt mutatták, hogy az organobentonitok erősen szorbeálnak 

nemionos szerves szennyezőket a hagyományos bentonitokhoz képest. Az erőssége és a 

mechanizmusa a szorpciónak a negyedrangú ammónium kation molekuláris szerkezetéhez 
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kapcsolódik (SMITH és JAFFÉ 1994). A viszonylag nagy szerves negyedrendű ammónium 

kationokkal rendelkező agyagok a NOC-okat kötik meg, főként a megoszlási folyamatnak 

köszönhetően, magába foglalva a hidrofób közeg alakítását az alkil vegyületek hosszú, 

flexibilis láncai által az agyag felszínén (BOYD et al. 1988). 

L A K E és ROWE (2005) összehasonlító batch egyensúlyi teszteket végeztek öt VOC 

(diklórmetán, 1,2-diklóretán, triklóretén, benzol és toluol) szorpciójának a becslésére néhány 

különböző szorbens (talajok) esetében. Szerintük a negyedrendű ammónium kationokkal 

módosított bentonitoknak tipikusan néhány renddel nagyobb Kd-értékük van, mint a nem 

módosított bentonitoknak, melyeket a GCL-ekben (Geosynthetic Clay Liners) alkalmaznak. 

SHENG és BOYD (2000) az oldott anyag polaritásának hatását vizsgálta diklórbenzol 

izomerjeinek felhasználásával, amiknek változó polaritása a klóratomok aromás gyűrűn való 

elhelyezkedésétől függ. Mérték az 1,2-diklórbenzol (o-DCB), 1,3- diklórbenzol (m-DCB) és 

az 1,4- diklórbenzol (p-DCB) HDTMA agyagok általi vízből való szorpcióját és a szorpció-

függő rácstávolság változásokat. Eredményeik alapján a HDTMA agyagok hatékony 

szorbenseknek bizonyultak a diklórbenzol izomerek számára, habár a hatékonyság változik a 

HDTMA agyagok kezdeti rétegközi távolságával és az oldott molekulák polaritásával. A 

poláris oldott anyagok (pl. CB) jelenléte jelentősen megnöveli a nempoláris oldott anyagok 

(pl. p-DCB) szorpcióját a kis töltésű, kisebb rétegközi távolságú HDTMA agyagok esetében. 

Három alkilammónium bentoniton vizsgálták WOLFE et al. (1985) azt, hogy 11 különböző 

szerves szennyező vizes keverékéből melyik szerves vegyület rétegződik közbe és hogyan 

orientálódik. A szerves szennyezők a következők voltak: butanol, hexanol, oktanol, benzol, 

toluol, nitrobenzol, fenol, kloroform, dimetilftalát, acetaldehid és aceton. A dodecil-

diammónium (a továbbiakban DDA)-bentonitban nem volt megfigyelhető közberétegződés 

egyik szerves vegyület esetében sem. 25%-nál nagyobb alkohol koncentrációknál a dodecil-

ammónium (a továbbiakban DA)-bentonit bázistávolságai alapján a közberétegzett alkohol 

molekulák a szilikát felületre merőlegesen, két rétegben orientálódtak. A propil-ammónium (a 

továbbiakban PA)-bentonit esetében, amikor elégséges mennyiségű víz volt a rétegközi 

térben, az alkohol molekulák a szilikát felülethez bizonyos szögben orientálódtak, magas 

alkohol koncentrációnál egy rétegnyi molekula rétegződött közbe és a szilikát felülettel 

párhuzamosan orientálódott (csak az oktanol mutatkozott két rétegben). A benzol, toluol, 

fenol és nitrobenzol egyrétegnyi közberétegződő komplexet képzett magasabb szerves 

koncentrációk esetében a PA-bentonitban és a kezeletlen bentonitban is. A DA-bentonitban a 

víz és a kloroform molekulák közberétegződtek, de a DA ionok között további expandálás 
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okozása nélkül helyezkedtek el. A kezeletlen bentonit többrétegű adszorpciót mutatott az 

acetaldehid és aceton esetében, 70 és 100%-os szerves vegyület koncentrációkor. 

6.3.3. A szerves vegyületek szorpciója „pillérezett" agyagokon 

A pillérezett agyagokat elsőként LAHAV et al. (1978) írta le. A duzzadó 2:1 típusú 

agyagásványok rétegközi terébe szervetlen polihidroxo kationok közberétegzésével hidroxi-

közberétegzett agyagok keletkeznek. Ezeknek az agyagoknak a d értéke (001) 20Á, a 

polihidroxo kationtól függően nagy fajlagos felületűek (többnyire 200-300 m 2g _ 1) 

köszönhetően a közberétegzett komplexek között kialakuló mikropórusoknak, és Bronstedt, 

valamint Lewis savas centrumokkal rendelkeznek. Ezeknek a hidroxi-közberétegzett 

agyagoknak a 300-500 °C közötti égetésével hozzák létre a pillérezett agyagokat. A kiindulási 

2:1 típusú agyagásványok és a közberétegzett polihidroxo kationok változtatásával különböző 

fizikokémiai tulajdonságú pillérezett agyagokat lehet létrehozni (MATTHES és K A H R 2000). 

A pillérezett agyagok és különféle szerves molekulák közötti kölcsönhatásokat különböző 

kísérleti technikákkal vizsgálták, például termikus és mikrokalorimetrikus módszerekkel (pl. 

PIRES et al. 2000), batch egyensúlyi technikával (pl. MATTHES és K A H R 2000), stb. 

A pillérezett agyagok és azok nem égetett hidroxi-közberétegzett elődei mindazokkal a 

tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az agyagásványok, a közberétegzett kationjuknak erős 

polarizációs ereje van, nagy a fajlagos felületük és viszonylag alacsony a kation csere 

kapacitásuk. Ezért ezek a módosított agyagok a közönséges agyagoknál várhatóan nagyobb 

szorpciós kapacitással rendelkeznek a szerves vegyületek esetében (MATTHES és K A H R 2000). 

PIRES et al. (2000) n-hexán pillérezett agyagokon való adszorpciós hőjét vizsgálták 

szobahőmérsékleten, TG-DSC (Differential Scanning Calorimetry Coupled with 

Thermogravimetry) és statikus nagy pontosságú mikrokalorimetriás módszerekkel. Szerintük, 

mivel a n-hexán lényeges specifikus interakció nélkül adszorbeálódik, ezért ezt a molekulát 

próba molekulaként lehetséges használni a mikropórusok meghatározásakor, a körülbelül 0,5 

nm-es nagyságok esetében. 

Néhány vegyület esetében, például klórfenoloknál, a hidroxi-közberétegzett és pillérezett 

bentonitok jobb szorbenseknek bizonyultak, mint a kezeletlen bentonitok, magasabb felületi 

savasságuknak és nagyobb felületüknek köszönhetően (ZIELKE és PINNAVAIA 1989). 

MATTHES és K A H R (2000) A l - és Zr-hidroxi-közberétegzett és pillérezett agyagokon 

vizsgálták szervetlen és szerves vegyületek szorpcióját. Mivel a kezeletlen bentonit esetében 

nem tapasztaltak szorpciót a 3-klórfenol esetében, az A l - és Zr-hidroxi-közberétegzett és 
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pillérezett bentonitok szorpcióját a közberétegzett polihidroxo katinoknak tulajdonították. 

ZIELKE és PINNAVAIA (1989) szintén nem tudták kimutatni a montmorillonit klórfenol 

szorpcióját. Szerintük a klórfenolok A l és Cr-montmorillonitok általi szorpcióját a 

pórusszerkezet, az összetétel és a szorbens fajlagos felülete befolyásolta, domináns szorpciós 

mechanizmusnak a kemiszorpciót tartották. 

6.3.4. A szerves vegyületek szorpciója egyéb anyagokon 

A VOC-ok telítetlen vagy száraz talajokon való szorpciójára vonatkozóan viszonylag 

kevés tanulmány található. A száraz talajok gőz felvétele nagyobb, mint a nedves talajoké. A 

vegyületek száraz talajokon való szorpciós izotermái nemlineárisak. A száraz talajokban lévő 

talaj ásványok által adszorbeált VOC gőzök mennyisége kettőször-négyszer nagyobb 

nagyságrendű, mint a nedves talajok általi (MINNICH 1993). 

Az olyan szerves vegyületek (például fenolok) adszorpciói, melyek az adszorpciós 

egyensúly beállta előtt degradálódnak, nem mérhetők pontosan batch technikával az eltávozó 

degradált mennyiség számszerűsítése nélkül. Ezért BOYD és KiNG (1984) egy olyan eljárás 

fejlesztésével foglalkozott, mely lehetővé teszi anaerob körülmények között a labilis szerves 

vegyületek batch technikával való mérését. Terepről gyűjtött agyagos vályogtalajon 

vizsgálták p-krezol, 2,3-diklórfenol és 2,4-diklórfenol adszorpciós izotermáját batch 

technikával. A kísérletet oxigénmentes körülmények között végezték, az anaerob feltételek 

beállítása érdekében (90% N 2 és 10% H 2 mellett), valamint a 2,3-diklórfenol és 2,4-

diklórfenol esetében atmoszférikus körülmények között is. A p-krezol adszorpciója a vizsgált 

talajon anaerob körülmények között 24 órán belül elérte az egyensúlyt, ugyanakkor az aerob 

talaj rendszerből nem volt kimutatható 48 óra elteltével. Az eredmények alapján a labilis 

szerves vegyületek adszorpciójának pontos mérése lehetséges anaerob körülmények 

használatával, a degradatív veszteségek megakadályozása érdekében. A szerzők szerint más 

vegyületek és talajtípusok esetében elővigyázattal kell alkalmazni eredményeiket. 

BLUME et al. (1983) triklórfenoxiecetsav (2,4,5-T) szorpcióját és mozgását vizsgálták 

kétféle talajban, terepi körülmények között, téli és nyári hónapok folyamán. A szivárgás 

modellezéséhez talaj oszlopokat használtak, ahol a szitálás utáni 2 mm-nél kisebb 

szemcseméretű talajmintákat két 20 cm magas, 5 cm átmérőjű üvegoszlopba helyezték. Az 

oszlop végén egy szűrő, illetve vízhozam szabályozó volt. A kísérlethez használt oszlopok 

tervrajzát megtekintve, azokat inkább hidrogeológiai célokra lehet hasznosítani és kevésbé 

geokémiai modellezésekhez. 
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POE et al. (1988) öt tipikus VOC (benzol, diklórpropán, metilciklohexán, etiléter és 

metanol) szorpcióját vizsgálták négyféle talajon, 2%-nál kevesebb nedvességtartalom mellett, 

30°C-on, a BET egyenletet használva. Mindegyik talaj a legtöbbet a metanolból, 

legkevesebbet a benzolból kötött meg. Az általános sorrend az alábbi volt: metanol, 

diklórpropán, metilciklohexán, etiléter, benzol. Érdekes megjegyezni, hogy ezek közül a 

metanol a legpolárosabb. A szorbeált metanol közel háromszorosa volt a többi négy 

vegyülethez viszonyítva. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a poláros folyadékokkal 

vagy gőzökkel nedvesített montmorillonit agyagok rétegközi duzzadáson mennek keresztül, 

ezáltal nagyobb belső felületük lesz, ami egyébként nem lenne elérhető a nem poláros és 

gyengén poláros molekulák számára. 

Természetes bolygatatlan agyagos talajon végzett laboratóriumi egyedi és kettős 

rezervoár diffúziós teszt módszert írnak le néhány illékony szerves vegyület diffúziós 

koefficiensének ( D ) és adszorpciós koefficiensének (Kd) meghatározására, valamint batch 

tesztek eredményeit BARONE et al. (1992). A vizsgált vegyület aceton, 1,4-dioxán, anilin, 

kloroform és toluol volt. Az általuk leírt diffúziós teszt módszert terjesztették ki DONAHUE et 

al. (1999) a diffúziós és adszorpciós koefficiens mérésére. A módszer sikeresen használható 

szervetlen alkotókra, de az illékony szerves vegyületekre csak korlátozottan. Az elsődleges 

nehézség az illékony szerves vegyületek esetében az, hogy óvatos mintakezelésre és érzékeny 

analitikai módszerre van szükség a vizes koncentrációk pontos méréséhez. 

A pirén, mint reprezentatív PAH stabilitását vizsgálták kvarcon, alumíniumoxidon, 

montmorilloniton, kaoliniten, huminsavon és szerves huminsavval bevont kvarcon, kontrollált 

relatív nedvességtartalom (RH: 5 és 30%) mellett TAMAMURA et al. (2006). A pirén stabilitása 

eredményeik alapján erősen függ a szubsztrátum fizikokémiai tulajdonságaitól. 

Goss (1996) kicsapott kalcium-karbonáton, hematiton és korundon vizsgálta alkánok, 

aromások, klóraromás vegyületek, alkoholok, ketonok és éterek szorpcióját. Tanulmánya a 30 

és 90% relatív nedvességtartalom közötti tartománnyal foglalkozik. Kiemelendőnek tartom 

munkájából azt, hogy a K adszorpciós együtthatókat a fajlagos felszíni területekre normálta, 

így a különböző ásványok eltérő K értékeiben való változások csak a felszín típusának 

változását mutatják, és nem a fajlagos felületek különbségeinek köszönhetők. Ez azért is 

fontos, mert számos irodalmi adatot nem lehet összehasonlítani, mivel az adszorpciós 

koefficienseket nem normalizálták az adszorbens fajlagos felületére, és az adszorbens 

víztartalmát adják meg a relatív nedvességtartalom helyett, vagy a mérés kívül esik az 

adszorpciós izoterma lineáris területén (GOSS 1994). 
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MADSEN et al. (1986) ciklohexán, és három egyéb poláros aromás szénhidrogén 

adszorpcióját vizsgálták kalcit felszínén, ami a szorbens anyaga tekintetében érdemel külön 

említést. 

6.4. A szénhidrogének szorpciójára vonatkozó előzetes ismeretek 

Számos tanulmány található a szakirodalomban, melyben szénhidrogének különböző 

anyagokon való adszorpciójával foglalkoznak, de ezek többsége fluidum-ásvány 

kölcsönhatásokat vizsgál. Szénhidrogén gázokkal foglalkozó tanulmányok kevésbé találhatók 

és azok is általában gázoknak szénen, főként metán szénágyon való adszorpcióját 

tanulmányozzák. 

A szénhidrogének szorpcióját leggyakrabban gravimetriás (pl. CHOREN et al. 1997a), IR 

(pl. BASILA 1961, GALKIN et al. 1964), FTIR spektroszkópiás (pl. CHOREN et al. 1997b), SFM 

(pl. EASTMAN et al. 1996), NMR (Pl. HINEDI et al. 1993), batch egyensúlyi (pl. LEE et al. 

1990), SEM (pl. ZHU és Su 2002), gázkromatográfiás (pl. YARON et al. 1989, Goss 1993) és 

PT-GC-MS (pl. DONAHUE et al. 1999) módszerekkel szokták mérni. 

6.4.1. A szénhidrogének szorpciója agyagásványokon 

CHENG és HUANG (2004) munkája egyike a kevés kísérleti tanulmánynak, amely 

szénhidrogén gáz keverék adszorpciós kapacitását és szelektivitását vizsgálja geológiai 

anyagokon. A szerzők szénhidrogén gáz keverék adszorpcióját figyelték meg kaoliniten, Na-

montmorilloniton, szerves szénen, olajpalán és két szintetikus anyagon (szemcsés korundon, 

valamint aktivált szenén). A kísérletük során használt szénhidrogén 69% metánt, 9% etánt, 

6% propánt, 3% n-butánt, 3% i-butánt, 1% n-pentánt, 1% i-pentánt, 0,5% hexánt, 6% 

nitrogént, 1% szén-dioxidot és 0,5% oxigént tartalmazott. Tanulmányukban olyan analitikai 

módszert alkalmaztak, amely mérte a gáz összetételbeli változását az adszorpciót megelőzően 

és azt követően. Az adszorpciós kapacitást és szelektivitást a tömegegyensúly elvét 

alkalmazva határozták meg. 

Az adszorpciós izotermák azt mutatták, hogy a különböző szénhidrogén gázok 

adszorpciós kapacitása azonos relatív nyomáson hasonló. A normalizált adszorbeált 

mennyiség minden egyes komponens esetében nőtt a rendszerben található gáz parciális 

nyomásának növekedésével. Az adszorpciós izotermák alapján az adszorpció mértéke 

magasabb volt a szerves anyagra, mint az agyagokra, habár a szelektivitásuk hasonló. Az 

61 



adszorpciós kapacitás a következő sorrendben csökkent: aktivált szén, palás szén, olajpala, 

montmorillonit és kaolinit. A kaolinit több metánt kötött meg, mint az olajpala és a 

montmorillonit, bár kisebb volt az adszorpciós kapacitása a teljes gázra vonatkozóan (CHENG 

és HUANG 2004). 

A migráció során a szénhidrogének a rezervoár mátrixanyagában, illetve fedőjében 

található agyagásványok, valamint szenes anyag felületén megkötődhetnek, illetve 

(kristályszerkezetében csapdázódhatnak. Ennek bekövetkezte főként érett gázok nagy 

távolságú migrációja esetén tűnik valószínűnek (FEDOR 2003). Rezervoár homokkövekben az 

agyagásványok a pórusrendszerekben vagy a szemcsék között úszva fordulnak elő. Ha olaj 

tölti ki a rezervoárt, az előszeretettel kerül kölcsönhatásba az agyagásványokkal. PAN et al. 

(2005) vizsgálták a rezervoár homokkövekben található agyagásványok és a szénhidrogén 

vegyületek kölcsönhatásait. A szerzők feltételezték, hogy az ásványos felszínre adszorbeált 

olaj rezervoár kőzetekben két összetevőből áll: a belső zónából, ahol a poláros vegyületek 

közvetlenül kötődnek az ásványi felszínre, valamint a külső zónából, ahol az olaj nem kerül 

közvetlen kapcsolatba vagy kémiai kötésbe az ásványi felszínnel. Míg a poláros vegyületek 

határozottan kötődnek az agyagásvány felszínéhez, a szénhidrogének a megkötött poláros 

vegyületek és az agyagásvány felszíne között csapdázódnak. Az adszorbeált olajok minden 

minta esetében poláros komponensekből álltak (gyantákból és aszfalténekből), ugyanakkor a 

szabad olaj főként telített szénhidrogéneket tartalmazott, kevés gyanta és aszfaltén 

tartalommal. (PAN et al. 2005). 

KUHLMEIER és SUNDERLAND (1985) tartályból szivárgó szénhidrogének eloszlását 

figyelték. A terepi vizsgálatok szerint az agyag zónában jelentősen megnőtt a szénhidrogének 

mennyisége a homokos egységekhez képest, ami a finomabb szemcséjű (agyagos) rétegekben 

megnőtt adszorpcióra utal. Szintén megfigyelték, hogy a szerves szén tartalomnak nem volt 

hatása a szorpcióra és kicsi (vagy semmilyen) laterális diszperzió volt tapasztalható a BTX-ek 

esetében. 

EASTMAN et al. (1996) benzol és anilin polimerizációját vizsgálták Cu(II)-cserélt 

hektoritból álló agyagfilmen. Körülbelül 1 cm 2 felületű légszáraz hektorit darabot helyeztek 

50 ml benzolba, majd fűtötték a rendszert a benzol apadásának kezdetéig. Vizsgálataik 

folyamán a benzol csak a rétegközi térben polimerizálódott, ahol az elektromos mező és az 

orientációs hatás legerősebb volt. 

Goss (1993) Ca- és Na-kaolinit, valamint Ca-bentonit esetében végzett szorpciós 

vizsgálatokat. A szorpciót 30, 50 és 70 %-os relatív nedvességtartalom mellett mérte, néhány 

kivétellel négy különböző, 50 és 90°C közötti hőmérsékleten. Összesen 23 vegyületet 
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alkalmazott, melyek között a disszertáció folyamán is vizsgáltak a következők voltak: n-

hexán, ciklohexán, benzol, n-oktán, toluol, m-xilol, p-xilol. A szerző szerint 50 és 70%-os 

relatív nedvességtartalom mellett a nem poláros vegyületek esetében a szorpciós 

koefficiensek a homokon 10-40%-kal kisebbek, mint a Ca-kaoliniten. Ezt a különbséget az 

okozza, hogy a szorbenseket legalább egy réteg víz fedi és a szorpciót a fajlagos felület 

befolyásolja. Alacsonyabb relatív nedvességtartalom (<30%) mellett, amikor a szorbenseket 

nem fedi teljesen víz, a szorpció különbözik. Az eredmények azt mutatták, hogy a kaolinit 

esetében a kicserélhető kationoknak csak kicsi hatása volt a poláros alkotók szorpciójára. Az 

alacsony relatív nedvességtartalom (20%) mellett a tesztelt vegyületek bentoniton történő 

szorpciója nem sokkal különbözött a kaolinit eredményeitől. 

A korábbi kutatások eredményei alapján ELTANTWY és ARNOLD (1972) azt várták, hogy a 

nem poláros molekulák, mint például a n-hexán csak az agyag külső felületén 

adszorbeálódnak. Vizsgálatukban levegőn szárított Ca-telített Wyoming montmorillonitot 

tettek ki 3 órán át n-hexán gőznek szobahőmérsékleten. Az X R D eredmények alapján egy 

egymolekulás rétegközi komplex keletkezett, határozott bázistávolsággal (14,1 Á d(001)). 

Több mint 3 órás kezelés után egy- és kétmolekula réteges keverék rendszer alakult ki az 

agyag rétegei között. Infravörös spektroszkópiával igazolták, hogy ez a n-hexán komplex 

jelentős mennyiségű rétegközi vizet tartalmazott a szénhidrogén mellett. Ez arra utal, hogy a 

nem poláros molekulák nem képesek eltávolítani az agyag felületéről az adszorbeált vizet, 

ugyanakkor a poláros molekulák képesek rá. Mindenezeket figyelembe véve a hexánnal 

kezelt légszáraz montmorillonit egy n-hexán-víz-agyag komplex volt. A nem poláros 

molekulák áthatolását a dehidratált agyag kristályrácsán át lehetetlennek látták, hacsak nem 

nyílnak fel a lamellák, például szerves kationok hatására. Hosszú időtartamú n-hexán gőz 

adszorpciós vizsgálatokat jól szárított agyaggal nem végeztek, mivel szerintük a poláros 

molekulák gőzei, például az etilén glikol, nagyon lassan jut át az agyagon. 

RHUE et al. (1988) alkilbenzolok és víz gőzfázisú szorpcióját figyelték meg bentoniton, 

kaoliniten és kétféle talajon. A vegyület toluol, etilbenzol és p-xilol, valamint víz volt. A 

bentoniton, kaoliniten és szilikagélen mért adszorbeált alkilbenzol mennyiség alapján a 

szerves gőzök adszorpciója akkor mérhető, amikor a víz hiányzik a rendszerből. Az 

eredmények alapján a szmektitek rétegközi tere nem volt elérhető az alkilbenzol gőzök 

számára. 

MORRISEY és GRISMER (1999) aceton, benzol és toluol szorpcióját figyelték meg három 

agyagásványon, kaoliniten, illiten és montmorilloniton. Az eredmények szerint a VOC-ok 

beléptek a Ca-montmorillonit és illit rétegközi terébe, de nem ezek játszottak lényeges 
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szerepet a VOC-ok csapdázásában. Az agyagásvány részecskék jelentős mennyiségben 

adszorbeálták a VOC gázokat (az eredeti szerves tömeg 15%-ig), amelyek kapcsolódtak a 

szemcsék fajlagos felületéhez. A szorpciónak jelentős része (24-72%) az agyagok mikropórus 

részeiben történt. 

Különböző szerves anyag tartalmú (a továbbiakban f o c ) talajok benzol gőzök felvételét 

illetően, a gőznyomásuknak megfelelő benzol gőz koncentrációk melletti kinetikai és 

egyensúlyi adatokat mutattak be Ll és VOUDRIAS (1993). A benzol gőz követte a BET 

szorpciós izotermát, akárcsak CHIOU és SHOUP (1985) munkájában, ahol az izoterma éles 

növekedést mutatott a gőz talaj általi felvételében, amikor az egyensúlyi koncentráció elérte a 

benzol gőznyomását. A szorbeált koncentráció nőtt a növekvő időtartammal. Ha a talaj 

szerves széntartalma nőtt, az egyensúly eléréséhez szükséges idő szintén nőtt. A 

talajnedvességben nagyon kicsi mennyiségű benzol oldódott a teljes gőzfelvételhez képest, a 

nagyon alacsony nedvességtartalomnak köszönhetően (Ll és VOUDRIAS 1993). 

HINEDI et al. (1993) benzol szorpcióját vizsgálták Cu-montmorilloniton. Kísérleteik 

folyamán egy agyagfilmet tettek ki változó gőzfázisoknak (vízgőznek, benzolnak és 

vízgőznek, illetve benzolgőznek), 24, 48, és 72 órára. Eredményeik alapján a homoionos 

rézzel telített montmorillonit interlamelláris terében a benzol kemiszorpciós reakciós 

termékeinek természete erősen függ a Cu kation hidratációs állapotától. A szorpciós 

folyamat korai szakaszában megjelenő többrétegű víz megakadályozza a polimerizációt. Két 

természetes talajon, valamint A l - és Ca-telített montmorilloniton vizsgálta ROGERS et al 

(1980) a benzol adszorpcióját és deszorpcióját. Az Al-telített montmorillonitnak sokkal 

nagyobb megoszlási koefficiense volt, de ennek okát nem határozták meg. DONAHUE et al. 

(1999) szintén benzol szorpcióját vizsgálták, oxidált, kőzetlisztes agyagon. Két különböző 

apparátust alkalmaztak a benzol agyagbeli effektív diffúziós és adszorpciós koefficiensének 

meghatározására. Mindegyik diffúziós tesztet 20°C-os hőmérsékleten végezték. Szerintük az 

agyag mátrixában lévő pórus fluidum elméletileg olyan véges mennyiségű oldott 

szénhidrogént tud megtartani, amit az adott szénhidrogén oldhatósági korlátja határoz meg. 

Az agyag mátrixában előforduló szénhidrogénekre vonatkozó diffúziós és adszorpciós idők az 

agyag törési távolságainak függvényei. Eredményeik alapján alacsonyabb hőmérsékletű 

felszín alatti víz esetén az adszorpció magasabb lesz 

CLEMENTZ (1976) szerint az aszfaltének nem oldhatók vízben és nem tudnak könnyen 

adszorbeálódni a vízrétegeken keresztül montmorillonit felületére. Ennek következtében 

minél több a víztartalma az agyagnak, annál kevesebb aszfaltént adszorbeál. Az eredményeik 

szerint az aszfaltén és a gyanta gyorsan és irreverzibilisen adszorbeálódik. 
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MURGICH és RODRIGEZ (1998) aszfaltének és gyanták adszorpciójának molekuláris 

mechanizmusát és dinamikai számításait vizsgálták kaoliniten. Mindkét esetben a 

meghatározó erőknek 60-70%-ban a van der Waals erők bizonyultak, a Coulomb erők és a El

kötések alárendeltebb szerepűek. Az adszorpciós folyamat főként a van der Waals 

kölcsönhatásnak köszönhető, és nem a H-kötések Coulomb részének, mint azt korábban 

feltételezték. A gyanták sokkal erősebb kölcsönhatásba kerültek a kaolinit semleges 

felületével, mint az aszfaltén molekulák, jelezve, hogy ezek a felületek destabilizálni tudják a 

gyantákból és aszfaltén molekulákból kialakult aggregátumokat. 

6.4.2. A szénhidrogének szorpciója „organoclay"-eken 

A Na + és Ca 2 + kicserélése a cserélhető pozíciókban [(CH 3 ) 3 NR] + vagy [(CH 3 ) 2 NRR'] + 

formátumú negyedrendű ammónium kationokra organofil tulajdonságokkal rendelkező agyag 

származékok létrejöttét eredményezi, melyek szénhidrogén szennyezők szorbenseiként is 

szerepelhetnek (BÜCHLER 1986, JAYNES és BOYD 1990, Xu és BOYD 1995, RAMOS VIANNA et 

al. 2004). 

BARRER és MACLEOD (1955) fedezte fel, hogy a tetrametil- és tetraetilammónium 

ionokkal való csere felnyitja az agyag lamináit és megváltozatja a szorpciót, valamint a 

szerves molekulák közberétegződését. Szerintük a paraffin és aromás szénhidrogének 

szabadon szorbeálódnak a szerves anyagokkal kezelt montmorillonitok laminái közé, míg a 

kezeletlen anyagokkal nem léptek reakcióba. 

SMITH és GALAN (1995) szerint a kicsi szerves kationokkal készített organoclay-eknek 

belső felülete adszorpciós felületként játszhat szerepet a szénhidrogének megkötődésében. 

Amikor kisebb szerves kationokat, például TMA kationt használnak a cserereakcióban 

montmorillonit esetében, a BTEX vegyületek agyagásványon való felületi adszorpcióját 

tudják befolyásolni a negyedrendű ammónium kationok hozzáadásával (LEE et al. 1990). 

JAYNES ÉS VANCE (1999) hektoritból készítettek organoclay-eket, kicsi aromás szerves 

kationokkal. A kationokat úgy választották meg, hogy megfigyelhessék a kation méretének 

hatását a BTEX vegyületek organoclay által vízből való szorpciójában. Az XRD elemzések 

általában kicsi növekedést jeleztek a d(001) értékben, a szerves kationok molekulatömegének 

növekedésével. A d(001) értékeket és a fajlagos felületeket száraz agyagokon mérték. Az 

eredmények alapján a BTEX-ek szorpciója tágíthatja az organoclay rétegközi tereit és 

reorientálhatja a szerves kationt. A H-MPPyr organoclay hatékonyabb BTEX szorbens, mint a 

H-TMPA, habár az előbbi fajlagos felülete kisebb az utóbbiénál. A legkevésbé hatékony 
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BTEX szorbensek a legnagyobb szerves kationokkal készített organoclay-ek (H-bifenil és H-

fluorén) voltak. A H-Indán organoclay-nek közepes szorpciós kapacitása van, de ez preferálta 

a benzol és toluol szorpcióját BTEX keverékből (JAYNES ÉS VANCE 1999). 

LEE et al. ( 1990) BTX-ek szorpcióját vizsgálták két TMA-szmektit esetében, szerves gőz 

fázisból és vizes oldatból egyaránt. Mind az izotermák alakja, mind a felvétel mértéke alapján 

vizes környezetben az aromás molekulák gyengébb reakciót mutattak a nagyobb töltésű 

TMA-szmektittel, mint az alacsony töltésűvel. Bár a felvett benzol mennyisége közel azonos 

volt a két TMA-szmektit esetében, az adszorbeált toluol és o-xilol gőzök mennyisége nagyobb 

volt az alacsony töltésű TMA-szmektitben. Mindkét organoszmektitben a felvett szerves gőz 

mennyisége az alábbi sorrendben csökkent: benzol>toluol>o-xilol. A szerzők vizsgálták a 

benzol és toluol együttes (bináris oldatban való) viselkedését is. Eredményeik szerint a benzol 

hatékonyan versenyez a toluollal az alacsony töltésű TMA-szmektit esetében az adszorpciós 

helyért, a toluol adszorpciója jelentősen csökkent benzol jelenlétében. A szerzők szerint a víz 

jelenlétében való kisebb benzol felvétel a szabad ásványos felszínek inkább vizet preferálnak, 

ezért a benzol számára csak a TMA-felületek maradnak meg adszorpciós helynek. 

A benzol és toluol (nem poláros vegyületek) egy rétegnyi rétegközi komplexeket alkotnak 

a DA-bentonitban, a benzol gyűrűk síkja merőlegesen orientálódik a szilikát felületre (WOLFE 

et al. 1935). 

Benzol gőzének környezeti levegőből (RH=45±5%) való gőzfelvételi izotermáit 

vizsgálták néhány organoclay-en és természetes bentoniton 0 és 25°C-on ZHU és Su (2002) . A 

használt organoclay-ek cetil-trimetil-ammónium-bromid (a továbbiakban CTMAB)-bentonit 

és hexadecil-trimetil-ammónium-bromid (a továbbiakban HDTMAB)-bentonit voltak. Az 

organoclay-ek szerves szén tartalma és rétegközi távolsága jelentősen nagyobb volt a 

természetes bentoniténál. A viszonylag nagy szerves kationokkal kitöltött rétegközi terek és 

finompórusok lecsökkentették az organoclay-ek fajlagos felületét és a mikropórusok 

mennyiségét. E megfigyeléseik alapján a módosított bentonitok felületi adszorpciója csökken 

a kicserélt szerves kationok mennyiségének növelésével. A szorpciós izotermák szerint a 

természetes bentonit gőzszorpciója nemlineáris, míg az organobentonitoké nagyjából lineáris. 

A nemlineáris izoterma alakon túl, a természetes bentonit benzol szorpciós kapacitása 

lényegesen kisebb az organobentonitokénál. 

SLABAUGH és VASOFSKY (1975) xilolok adszorpcióját vizsgálta két organoclay-en, 

dimetildioktadekilammóniummal kezelt montmorilloniton és hektoriton. A kezelt agyagokon 

a xilol gőz szorpció következtében nagyobb mértékű tágulás volt megfigyelhető, mint a 
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kezeletlen minták esetében. A xilol-organoclay interakció intenzitása az alábbi sorrendet 

mutatta: orto>meta>para. 

PEREIRA et al. (2005) organobentonit és természetes bentonit duzzadását vizsgálták toluol, 

dízel tüzelőanyag, kerozin és gazolin esetében. A szorpciós kapacitások vizsgálatához a 

szerzők által is használt szabványok (ASTM F716-82 és ASTM F726-99) idealizált 

laboratóriumi adatokat szolgáltatnak, melyekkel összehasonlítható egymással a különböző 

adszorbensek olaj adszorpciós kapacitása, további előnyük, hogy viszonylag 

költséghatékonyak. A tesztek a maximálisan lehetséges kapacitás adatait adják meg, idealizált 

idejű átitatás mellett. 

PEREIRA et al. (2005) a kationcserélt és a természetes bentonitot is 60°C-on szárították a 

kísérleteket megelőzően. Az adszorpciós kapacitás az organoclay esetében az alábbi sorrendet 

mutatta: toluol>gazolin>dízel>kerozin, ugyanakkor a természetes agyag adszorpciós 

kapacitása kerozin>dízel>gazolin>toluol sorrendben alakult. A természetes agyag adszorpciós 

értékei 1,72 és 2,22 mg szénhidrogén/g agyag között változtak. Az organoclay adszorpciós 

kapacitása magasabb volt, mint a természetes agyagé. Az adatok alapján az organoclay több 

toluolt (437,2 %-kal), gazolint (319,8%-kal), dízelt (65,3%-kal) és kerozint (44,1%-kal) 

adszorbeált a természetes agyaghoz képest. 

RAMOS VIANNA et al. (2005) olaj szennyeződés szorpcióját vizsgálták organoclay-eken és 

egy szén/ásvány komplexen. Az adszorpciós izotermákat batch módszerrel határozták meg, és 

a Freundlich izotermákat találták alkalmazhatónak az adszorpciós egyensúlyi adatokra. Az 

adszorbeálódott fenol mennyiségét a kezdeti és az egyensúlyi koncentrációk különbségeként 

adták meg. Az organoclay-ek kicsi (5ml/g) vagy közepes (6-8 ml/g) értékeket mutattak a 

szerves vegyületekben való duzzadásra. A szerzők szerint az X R D vizsgálatok igazolták a 

bázistávolságok változása alapján, hogy a kationos negyedrendű ammónium molekulák 

közberétegződnek az agyagok rétegei közé. 

Könnyű szénhidrogének (C1-C4 gázok és Cs-Cg folyadékok) kromatográfiás szeparációját 

végezte makroporózus organoszmektiteken LAO és DETELLIER (1994), munkájukban egy, a 

munkám szempontjából igen fontos következtetést vontak le. Vizsgálataik szerint a Na-

montmorillonit esetében nem volt kimutatható a szénhidrogének szeparációja. Ennek okaként 

valószínűsítették, hogy nem csak a rétegközi terek hidrofilek, hanem a rétegközi távolságok is 

olyan kicsik (2,8 Á), hogy a szénhidrogén molekulák nem tudnak belépni az aluminoszilikát 

rétegek közé. Ezért a szénhidrogének kromatográfiás útja csak az agyagrészecskék között 

lehetséges, így a különböző diffúziós arányok közötti különbségek nem elég nagyok a 

szeparációhoz. A szerves kationok belépése az agyagok rétegközi terébe megnöveli a 
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rétegközi távolságot, aminek következtében az elérhetővé válik a szénhidrogének 

adszorpciója számára (LAO és DETELLIER 1994). 

6.4.3. A szénhidrogének szorpciója egyéb anyagokon 

K I M et al. ( 1997) vizsgálatai szerint a Na-szilikát magadiit a szmektitekhez hasonlóan 

könnyen közberétegezhető nagy szerves kationokkal, például HDTMA-val vagy HDP-vel. A 

magadiit kation cserére való nagy hajlama alapján feltételezhető, hogy a szmektitek példájára 

ez az ásvány is alkalmazható a NOC-ok szorpciójára. A magdaiitba közberétegzett szerves 

kationok jelentősen megnövelték a benzol vizes oldatból való szorpcióját. A HDP-magadiit 

sokkal több benzolt szorbeált (35,33 mg/g), mint a HDTMA-magadiit (21,9 mg/g). A 

természetes magadiit kötötte meg a legkevesebb benzolt (7 ,61 mg/g). 

BTX-ek biodegradációja következtében megváltozott geokémiai feltételeket vizsgálták 

laboratóriumi tanulmányukban KELLY et al. (1996) . A három szilárd fázis, amit használtak, 

kvarchomok, kalcit szemcsék és Fe3+-al bevont kvarchomok voltak. A szerves vegyületeket 

folyadék fázisban adták hozzájuk és HPLC-vel elemezték őket. A redox körülményekben, 

pH-ban, oldott C02-ben és N kémiában gyorsan bekövetkeztek a változások a BTX 

biodegradációjának következtében. 

BASILA ( 1 9 6 1 ) p-xilol, toluol, benzol, metilénklorid és t-butilalkohol adszorpció kötési 

természetét tanulmányozta amorf szilícium-dioxidon, infravörös spektroszkópia 

használatával. A frekvencia emelkedések erősségének összehasonlítása alapján a 

kölcsönhatások csökkenő sorrendje a következő volt: p-xilol, toluol, benzol. A szerző szerint 

a kölcsönhatások típusa hidrogénkötés volt a felület szilanol csoportjai és az oldószerek gőzei 

között. GALKIN et al. (1964) hasonló sorrendet találtak amorf szilícium-dioxidon végzett 

infravörös spektroszkópiás tanulmányaik folyamán, a sorrend szintén p-xilol, toluol, benzol 

volt. Véleményük szerint az adszorpció fő helyei a felületek szabad OH csoportjai voltak. 

Számos szerző (pl. WILHELMS et al. 1996, SCHWARK et al. 1997, PAN és YANG 2000, VAN 

DUIN és LARTER 2 0 0 1 , PAN et al. 2005) vizsgálta rezervoár kőzetekben a szénhidrogén 

vegyületek és az ásványi felületek közötti kölcsönhatásokat, ugyanakkor az interakciók 

számos kérdése eddig megoldatlan maradt. FEDOR F. (2003) szerint viszonylag kevés ismeret 

áll rendelkezésre a gázok migráció közbeni szorpciójáról az agyagásványok szerkezetében, 

felületén, mely akár számottevő mértékben is befolyásolhatja a migrációban résztvevő 

fluidumok molekuláris összetételét. 
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Li et al. (2001) szerint mivel sem a n-hexán, sem a benzol nem adszorbeálódik erősen az 

ásványi felszínekhez, az arányuk változása a növekvő migrációval főként az olaj és víz 

közötti megoszlás által kontroliaknak tűnik, az olaj-gáz egyensúlyt nem feltételezik 

fontosnak. 

Az első munka, melyben többkomponensű keverékből származó gőz fázisú 

szénhidrogének talajon való adszorpciójával foglalkoztak, YARON et al. (1989) tanulmánya. A 

szerzők szerint a megelőző publikációkban a talajokon gőz fázisú szorpciót csak egyedi 

szénhidrogén vegyületek esetében végeztek. YARON et al. (1989) kerozin gőz fázisú 

szénhidrogénjeinek adszorpcióját és deszorpcióját vizsgálták különböző, ásványtanilag 

montmorillonit dominanciájú talajokon. A kísérlet során 5g talajt helyeztek 4,5 cm 2 

evaporációs felületű, 5 cm hosszú fiolákba, amiket 1 literes főzőpoharakba helyeztek. Gőz 

forrásként a főzőpoharak közepébe egy-egy 5ml kerozint tartalmazó fiolát tettek. Az 

adszorpció érdekében 3 hétig lezárva tartották a főzőpoharakat, majd a deszorpció elérésére 4 

hétig nyitva hagyták őket. A kindulási folyadék fázisú kerozinban a m-xilol mennyisége 6,7% 

volt. A gáz fázisban 1 nap elteltével a m-xilol 74%-nyi volt, 50 nap alatt 42%-ra csökkent. A 

n-Cn aránya a folyadék fázis kiindulási összetételében 40%, 1 nap után a gáz fázisban 1%, 50 

nap múlva 9% volt. 50 nap elteltével a m-xilol és n-Ci2 mennyisége a folyadék fázisban 3,7%-

re, illetve 47,3%-re csökkent. Az alacsony szerves anyag tartalmú talajokban a vízzel való 

telítés gátolta a tanulmányozott gőz fázisú szénhidrogének adszorpcióját. A nagyobb 

gőznyomású komponensek, például a m-xilol és n-Cio nagyobb mennyiségben szorbeálódtak, 

mint az alacsonyabb gőznyomású vegyületek és elérték a talajtelítettséget. 

CURTISS et al. (1998) zeolitokon vizsgálták etán és metán adszorpcióját, elméleti 

számításaik szerint a vizsgált szénhidrogéneknek kisebb az adszorpciós energiája, mint azt a 

kísérleti mérések mutatják. 

CHOREN et al. (1997a, 1997b) olefinek adszorpcióját-kondenzációját vizsgálták 7 

különböző adszorbensen: 2 kereskedelmi agyagon, egy természetes agyagon és annak kezelt 

változatain. A vizsgált vegyületek a következők voltak: 1-butén, cisz-2-2butén, ciklohexán, 

ciklohexén, 2,2-dimetilbután és 2,3-dimetil-2-butén. Szerintük az olefinek adszorpciója

kondenzációja gyors folyamat, melyet diffúzió irányít. Az agyagokon a paraffinek 

reverzibilisen adszorbeálódnak, de kondenzációt nem tapasztaltak. Véleményük szerint a 

paraffinok adszorpciója a természetben teljesen fizikai. 
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6.5. A gazolin típusú szénhidrogének illékonyságának előzetes ismeretei 

A gazolin típusú szénhidrogének gyakran előforduló szennyezők a talajban és a felszín 

alatti vizekben. Sokszor komoly problémákat jelentenek a felszín alatti földtani közegekben, 

amit nagy mobilitásuk és a bennük előforduló emberi egészségügyi kockázatot jelentő 

vegyületek okoznak. Mivel a szénhidrogének számos eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal 

rendelkező vegyületet tartalmaznak, természetes koncentráció csökkenési folyamataikat nehéz 

előre jelezni. A különböző összetevők megoszlásai eltérőek a fázisok között, mivel 

különböznek az illékonyságaik, a szorpciós tulajdonságaik, akárcsak az oldékonyságuk vagy a 

biodegradálhatóságuk. 

A könnyű szénhidrogének fizikai tulajdonságaiknak és molekuláris dimenzióiknak 

köszönhetően azok közé a szénhidrogének közé tartoznak, melyek a legkönnyebben 

migrálnak a felszín alatt egyik helyről a másikra. Gyakorlatilag ezeknek van a legnagyobb 

kapacitásuk az eredeti helyükről a litoszférán belül felfelé migrálni, és végső soron kikerülni 

az atmoszférába (LEYTHAEUSER et al. 1979). 

Az illékonyság fontos természetes koncentrációcsökkentő mechanizmus lehet az illékony 

szerves szennyezők felszín alatti szabad termékként, felszín alatti vízben és a vadózus 

zónában való megjelenése esetében. A frissen kiömlött szénhidrogén termékek, például a 

gazolin típusú szénhidrogének nagyfokú illékonyságot mutatnak a szabad fázisból vagy oldott 

fázisból (MULLIGAN és YONG (2004) . Mivel a gazolin tartományú szénhidrogének nagyon 

illékonyak, gőz fázisban tudnak transzportálódni. Ezért a talaj gáz szerves összetételének 

monitoringja fontos része lehet a telítetlen zóna tanulmányozásának vagy a remediációs 

folyamatnak, ahol illékony szénhidrogének fordulnak elő (BAKER et al. 1991). 

Számos publikáció foglalkozik gazolin szennyeződésekkel (pl. LAHVIS et al. 1999, 

CUNHA és LEITE 2000 , SMALLWOOD et al. 2002) de a szakirodalom nem egységes azt illetően, 

hogy mit értenek gazolin alatt. ODERMATT (1994) szerint a gazolin számos szerves vegyület 

komplex keveréke, beleértve az alkánokat (normál, elágazó és ciklo-), alkéneket (normál, 

elágazó és ciklo-), alkilbenzolokat, policiklikus aromás szénhidrogéneket és adalékanyagokat. 

A gazolin kifejezés a szerves geokémiában a szénhidrogének egy adott tartományát is jelenti. 

Leggyakrabban a C 5-C 8 közötti (WHITICAR és SNOWDON 1999), vagy az iC 5-C 8 közötti 

(OBERMAJER et al. 2000 ) tartományt értik alatta, de előfordulnak szélesebb spektrumú, C5-C10 

(HARRIS et al. 1999), vagy C5-C12 komponenseket tartalmazó WILLIAMS et al. 2006) 

meghatározások is. 
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Brazíliában például a gazolin egy komplex keveréket jelent, melyet néhány száz 

folyékony, illékony és gyúlékony szénhidrogén származék alkot, melyek C4-C12 

szénatomszám közöttiek és forráspont tartományuk 30-225 ° C közötti. A „brazil" gazolin 

lehet „A" vagy „ C " típusú. Az „A" gazolin közvetlenül a finomítóból származik, míg a „ C " 

típus egy „A" típusú gazolin, melyhez 24±1% etanolt (% v/v) adnak hozzá. A legfontosabb 

oldószerek, melyeket a módosításokra használnak, a következők: könnyű alifás 

szénhidrogének (C4-C8), nehéz alifás szénhidrogének (C13-C15) és aromás szénhidrogének 

(WIEDEMANN et al. 2005). A latin-amerikai definíció azért is fontos a kutatási téma 

szempontjából, mert a vonatkozó szakirodalom nagy részét e térség kutatói publikálják. 

A hazai olajipari gyakorlatban gazolin alatt speciális nyerskondenzátumot, 

földgázbázisú szénhidrogének cseppfolyósításából származó keveréket értenek, melynek 

nincsenek telítetlen alkotói. Tekintve, hogy nem csak a gazolin fogalom nem egységes a 

szakirodalomban, hanem eltérők a gazolin tartomány figyelembe vett pontos határai is, ezért a 

továbbiakban, adott szerzők első említésekor jelezni fogom, hogy milyen szénatomszámú 

vegyületekre vontakoztatták a gazolin tartományt. A félreértések elkerülése érdekében 

disszertációmban (és a témához kapcsolódó publikációimban) a gazolin kifejezést 

következetesen a speciális szénhidrogén keverékre, a gazolin tartományt pedig a C5-C8 

komponensekre használtam/használom. Az általam választott gazolin tartomány 

lehatárolásának indoklása az eredmények fejezetben található. 

Kondenzátumnak, könnyű olajnak, gázcsapadéknak, párlatnak az olyan keveréket 

nevezik, mely nagyobb mélységekből nyert, olykor víztiszta vagy világosbarna, kicsiny 

(0,739-0,779 g/cm3) sűrűségű, csekély viszkozitású, <7-9 szétatomszámú folyékony 

szénhidrogénekből áll, amelyek a tárolókőzet magas hőmérséklet- és nyomásviszonyai között 

még gáz állapotúak (SOMFAI et al. 1992). A természetes gázkondenzátumok elsősorban alifás 

szénhidrogénekből állnak, habár jelentős mennyiségű BTEX-et tartalmaznak. WILLIAMS et al. 

(2006) szerint a gazolin tartományú szerves vegyületek (GRO-k) a C5-C12 közötti, a dízel 

tartományú szerves vegyületek (DRO-k) a C9-C36 közötti szénhidrogéneket tartalmazzák. Az 

illékony szénhidrogének (VPH-k) a C5-C12 közötti alifás, BTEX, MTBE, naftalin és C9-C10 

aromásokat, az extrahálható szénhidrogének (EPH) a C9-C36 alifásokat és a C11-C22 

aromásokat tartalmazzák. 

A gazolin tartományú szénhidrogének (C5-C10) a legtöbb nyersolajnak tipikusan a 20-

40%-át alkotják, ez által a leggyakoribb alkotókká válnak. A természetben előforduló 

gazolinokon túl ráadásul számos magasabb szénatomszámú szénhidrogén frakciót (kerozin 
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Cn-Ci3, dízel C14-C18, nehéz gáz C19-C25, kenőolaj C26-C4o) finomítanak gazolin tartományú 

alkotókká, a nagyobb molekulák széttördelésével (HARRIS et al. 1999). 

Az egyes szénhidrogének szénizotóp arányai a C2-C8 tartományban megbízható és egyedi 

információkat nyújtanak olajkorreláció számára (WHITICAR és SNOWDON 1999). Míg a két 

különböző tartályból származó gazolin típusú szénhidrogén gázkromatogramja lehet hasonló, 

az egyes komponensek szénizotópos ujjlenyomata különbözhet, ha a szénhidrogén más 

forrásból származik (SMALLWOOD et al. 2002). Ezért a geokémikusok előtérbe helyezik a 

folyadék és szilárd fázisú minták izotópos jellegzetességeinek az elemzéseit, míg az elillanó 

fázis komponenseit kevésbé vizsgálják. Ebből kifolyólag nehéz a szakirodalomban 

információhoz jutni ezekről a szénhidrogén vegyületekről, különösen azok szorpciós 

tulajdonságait illetően. 

A könnyű szénhidrogének izotópos frakcionálódásával sokan foglalkoztak, de elsősorban 

azok mélyebb földtani közegekből való távozását és kevésbé a szennyezett területekről 

elillanó szénhidrogén komponenseket helyezték figyelmük középpontjába. BJOR0Y et al. 

(1994) szerint a könnyű szénhidrogének elillanása nem eredményezi azok jelentős izotópos 

frakcionálódását. CARPENTIER et al. (1996) szerint megfigyelhető nagyon csekély 

szénizotópos emelkedés (0,l-0,5%o) a CÖ-CS komponensek elillanásakor, és elhanyagolható 

értékben a C 8 felettiek esetében. KORY és WHITICAR (1999) , illetve WHITICAR és SNOWDON 

(1999) részletes vizsgálataik alapján egyetértenek ezzel, de némi izotópos emelkedés 

tapasztaltak az i - és n-pentánok esetében, ha nem végeztek megfelelő mintaelőkészítést. Ezért 

az elillanás izotópos hatását a gazolin tartományba eső szénhidrogének esetében 

jelentéktelennek tartják, hacsak nem nagyon kicsi a mintamennyiség (<cl), nyitott a tárolója, 

vagy melegen van tartva hosszabb ideig (napokon át). Szerintük leginkább a n-Cs és Í-C5, 

legkevésbé pedig a C6-C12 komponensekre jellemző az izotópos emelkedés. 

Az aromás vegyületek a gazolin típusú szénhidrogének fontos alkotói. Ezért is tartom 

fontosnak többek közt ODERMATT (1994) munkáját, amelyben táblázatos formában 

összefoglalta a legfontosabb egyszerű aromás szénhidrogének, a benzol, toluol és xilolok (a 

továbbiakban BTX-ek) legfontosabb fizikai és kémiai tulajdonságait (gőznyomás, oldhatóság, 

log KQ W , K o c , Henry-állandó). Publikációja tartalmazza a legfontosabb paraméterek definícióit 

és azt, hogy azok mit befolyásolnak. Az összesítés fontossága mellett kiemelném azt is, hogy 

az ismertetett egyenletek nem veszik figyelembe a természetben előforduló, mobilizáción és 

ahhoz kapcsolódókon kívüli egyéb folyamatokat (pl. biodegradáció, elillanás a talajból, stb.). 

Közepes távolságok esetén a legvízoldékonyabb és legmobilisabb könnyű 

szénhidrogének, konkrétan a gáz komponensek, valamint a benzol és toluol diffúziója 
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ezeknek a vegyületeknek az erős feldúsulását eredményezi a kevésbé mobilis gazolin 

tartományú vegyületekhez képest (THOMPSON 1979). 

BAKER at el. ( 1 9 9 1 ) matematikai összefüggést kerestek a gazolin típusú szénhidrogének 

GC retenciós idői és forráspontjaik, valamint a szénhidrogének szénatomszámai és 

forráspontjai között. A retenciós idők és a forráspontok között log-lineáris kapcsolatot 

mutattak ki. Szerintük a szénatomszám és a forráspont közötti összefüggés nem olyan döntő, 

mint a forráspont és retenciós idő közötti. 

A gazolin típusú szénhidrogének esetében az alacsony szénatomszámú és magas 

szénatomszámú vegyületek relatív mennyisége a szénhidrogén lebomlásának mértékét jelzi. A 

különböző forrásból, vagy azonos forrásból, de különböző időpontból származó minták 

félkvantitatívan összehasonlíthatók (BAKER et al. 1991). 

A gazolin tartomány illékonyságának laboratóriumi kísérleteivel viszonylag kevesen 

foglalkoztak. Az irodalomban található vizsgálatok is többnyire igen rövid időtartamra 

vonatkoznak. SMALLWOOD et al. (2002) például 3 különböző gazolin típusú szénhidrogént 

hagytak főzőpohárból elillanni 24, 48, 120 és 168 órán át, valamint egy napon át az egyik 

szénhidrogén vizes oldatát. A gazolin típusú szénhidrogént és a víz headspace-ét IRGC-MS 

segítségével vizsgálták. Eredményeik szerint egy hét elteltével csak a naftalin, valamint a 2-

és 1-metilnaftalin volt kimutatható a három szénhidrogén párolgási maradékából, ezek 

izotóposán változatlanok maradtak a friss szénhidrogénnel összehasonlítva. 

Szintén nagyon rövid időtartamú kísérletet végzett CANIPA-MORALES et al. (2003) . A 

szerzők két olajmintát, egy 28 és egy 54 API sűrűségű olajat, 20°C-on 2 6 órán át hagytak 

elillanni. A maradék mintából óránként készítettek kromatogramot (GC-FID-del). Minden 

egyes vegyület evaporációs rátáját indirekt módon határozták meg úgy, hogy az adott idő alatt 

legnagyobb evaporatív veszteséget szenvedő vegyületet tartották a leggyorsabb evaporációs 

rátájúnak. A legillékonyabb komponensek esetében gyorsított veszteség, míg a kevésbé illók 

esetében relatív koncentrálódás volt megfigyelhető. A szerzők azt tapasztalták, hogy a 2,2,3-

trimetilbután, 2,2-dimetilpentán, 3,3-dimetilpentán, 1,1-dimetilciklopentán és 2,4-

dimetilpentán nagyobb illékonysággal rendelkezik és gyorsabban evaporál, ami a kevésbé 

illékony vegyületek, például a toluol, metilciklohexán, metilciklopentán és n-C7 relatív 

feldúsulását okozza. Míg a metilhexánok relatíve feldúsultak az evaporáció folyamán a 

könnyen illó C7 szénhidrogének között, a 2-metilhexán/3-metilhexán arány szintén gyorsan 

változott az evaporáció folyamán. 

ARTHURS et al. ( 1995) laboratóriumi vizsgálatokat végeztek szintetikus gazolin típusú 

szénhidrogénnel, melyet toluol, etilbenzol, m-xilol, n-C?, n-Cg és n-Ci6 alkotott. Háromféle 
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talajt használtak, homokot, vályogtalajt és kőzetlisztes vályogot. A kísérleti apparátus egy 

fémmel bevont, 2 5 0 mm élhosszúságú kocka alakú acéldoboz volt, amelybe a folyadék fázisú 

szénhidrogénnel szennyezett talajokat helyezték. Összehasonlításként egy tálcáról hagytak 

önállóan szénhidrogént illanni, aminél a vegyületek illékonysági sorrendje a legnagyobb 

gőznyomású komponenssel, a n-Cyel kezdődött, amit a toluol, n-Cs, etilbenzol, m-xilol és 

végül a n-Ci6 követett. A talajokból való elillanást több mint százszor nagyobbnak találták. 

Ennek okai, a talaj kísérletben használt nagyobb mennyiségű szénhidrogén (a tálcás esethez 

képest), illetve a talaj szerkezetén belüli tömegtranszport korlátozások. Az illékonyságok 

szisztematikusan követték a talaj szerkezetének és hidraulikai konduktivitásának változásait. 

A szemcseméret csökkenésével (alacsonyabb hidraulikus konduktivitás) és az agyag- illetve 

szervesanyag tartalom növekedésével az illékonysági arány csökkent. Az illékonysági arány 

csökkenést mutatott a talajszennyeződés mélységének növekedésével. Az elillanás 

leggyorsabban a homokos (6 óra), utána a vályogtalaj (160 óra), majd a kőzetlisztes (240 óra) 

talajok esetében következett be. 

A szénhidrogének felszín alatti közegben való transzportjára számos modellt dolgoztak 

ki, ugyanakkor közülük kevés veszi figyelembe a szénhidrogének sokkomponensű 

viselkedését. FAGERLUND és NlEMi (2003) a T 2 V O C numerikus szimulátort alkalmazták egy 

gazolin típusú szennyeződés többkomponensű modellezésére. Az eltérő fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal rendelkező vegyületek jelenlétéből adódó modellezési probléma megoldása 

érdekében a hasonló tulajdonságokkal rendelkező összetevőket nyolc frakcióra osztották, 

melyeknek arculatait és transzport tulajdonságait becsülték. A csoportba sorolás alapját a 

szénatomszám jelentette, különbséget tettek az alifás és aromás szénhidrogének között. A 

szimulációt úgy végezték, hogy mindegyik frakció kiszivárgásának és szabadfázisú gazolin 

transzportjának tulajdonságai azonosak voltak. Az illékonyság, oldhatóság és szorpciós 

paraméterek ugyanakkor specifikusak voltak és a frakció becsült átlagos tulajdonságaitól 

függtek, akárcsak a frakció szabadfázisban megjelenő mennyisége. A szimuláció folyamán az 

oldhatóságot és az illékonyságot állandónak tekintették, habár valójában a kiindulási anyag 

mol-frakciója változik, ahogy a számos frakció oldódik és elillan. 

Szintén hiányos a szakirodalom a száraz, vagy csak kis nedvességtartalmú földtani 

képződményekben történt megfigyeléseket, modellezéseket, laboratóriumi kísérleteket 

illetően, különösen a gazolin típusú szennyeződések tekintetében. A talajvízben oldott, illetve 

talajvíz közelében elhelyezkedő szénhidrogének illékonyságával, transzportjával ugyanakkor 

számos szerző foglalkozott. 

74 



Az aerob biodegradáció és illékonyság arányának becslésére szolgáló alternatív 

megközelítésről olvashatunk L A H V I S et al. ( 1999) munkájában. Módszerük egy matematikai 

modellt kalibrál a szénhidrogén, oxigén és széndioxid telítetlen zónában való elemzésére, egy 

gazolin típusú terepi szennyeződés területén. Monitoring hálózatukat a telítetlen zónából való 

gáz és sekély felszín alatti vízből származó minták vételére telepítették, melyekből számos 

gazolin tartományú komponenst is mértek. A legnagyobb szénhidrogén tömegvesztés a 

kapilláris zónában volt. Az illékonysági ráta legmagasabb értékét a toluol, utána a xilolok, 

ciklohexén, etilbenzol végül a benzol mutatta. Ezen komponensek illékonysági rátáinak 

különbségei, a ciklohexén kivételével, főként a felszín alatti vízben való koncentrációjukhoz 

kapcsolódik. A ciklohexénnek és egyéb C6-C9 alifás komponenseknek van a legnagyobb 

talajvízből való illékonysági tendenciájuk a nagy reakciós rátájuknak és a viszonylag alacsony 

Henry-állandójuknak köszönhetően ( L A H V I S et al. 1999). Ez a szelektív eltávolítási folyamat 

idővel az aromás frakció dúsulásának növekedését okozza, ahogy azt elméletileg B A E H R 

(1987) is előre jelezte. 

Különböző tényezők, például a molekula tömeg, izomer szerkezet, osztályozás (egyenes, 

elágazó, ciklikus, aromás) és az olaj teljes összetétele játszik szerepet a számos C7 szerkezeti 

izomer evaporációs rátájának alakulásában ( T H O M P S O N 1983). 

T H O M P S O N (1987) szerint néhány vegyület, mint például a toluol és cikloalkánok relatíve 

feldúsulnak a maradék olajban, míg más vegyületek, például a heptán elsősorban oldódik a 

gázfázisban és elszökik. Bemutatta, hogy a toluol/heptán és metilciklohexán/heptán arányok 

szisztematikusan nőnek a növekvő könnyű szénhidrogén veszteséggel. 

6.6. A gazolin típusú szénhidrogének szorpciójának előzetes ismeretei 

A tanulmányoknak csak kis része foglalkozik gazolin típusú szénhidrogének megkötődési 

jelenségeivel, és még kevesebben vizsgálták azok agyagokon történő szorpcióját (pl. Ll É S 

G U P T A 1994). így azon túl, hogy a gazolin szorpciós tanulmányok rendszerint folyadék fázis 

komponenseinek megkötődési jelenségeivel foglalkoznak, jelentősen leszűkítette a témámmal 

kapcsolatos szakirodalom elérhetőségét az is, hogy többnyire organoclay-eket (pl. S M I T H et al. 

2003) alkalmaznak méréseikhez adszorbensként. 

Bár az egyedi szénhidrogén vegyületek szorpciós tulajdonságai jól dokumentáltak, nagy 

hiányossága a szakirodalomnak, hogy nem találhatók többkomponensű gazolin típusú 

szénhidrogén szorpciós tanulmányok. Továbbá az is, hogy a munkák többsége 1%-nál 

nagyobb szerves széntartalmú mintákon történt vizsgálatokkal foglalkozik, holott a 
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szennyeződések által érintett földtani közegek szerves szén tartalma rendszerint 1% alatti. 

Arra már Ll és G U P T A (1994) is felhívta a figyelmet, hogy a gazolin típusú szénhidrogének 

agyagásványokon való adszorpciójának vizsgálatait szerves anyag nélkül szükséges végezni 

annak érdekében, hogy megértsük tartályból szivárgó szénhidrogén komponensek 

viselkedését az altalajban. 

A korábbi gazolin adszorpciós tanulmányok XRD elemzést használtak az agyag minták 

rétegközi távolsága növekedésének illusztrálására. Ezeknek a tanulmányoknak a többsége 

nem mutatott azonos kölcsönhatásokat az agyagok és szénhidrogének valamint az organoclay-

ek és szénhidrogének között. Például, XRD elemzések drasztikus bázistávolságok növekedést 

mutattak természetes bentonit esetében vízzel való interakció következményeként, 

ugyanakkor az eredmények nem mutattak ilyen jelentős interlamináris növekedést a 

gazolinnal kevert természetes bentonit esetében. Ez a bentonit és a gazolin közötti interakció 

hiányát jelzi (GlTlPOUR et al. 2006). 

G I T I P O U R et al. (2006) kutatásának célja a permeabilitás és az adszorpció vizsgálata volt, 

hagyományos és módosított bentonitok használatával. Meghatározásuk szerint „gazolint" 

alkalmaztak szénhidrogénként, ugyanakkor az a publikációból sajnos nem derül ki , hogy ez 

alatt üzemanyagtípust, vagy a szénhidrogén gazolin tartományát értették-e. Mindenesetre 

fontos megfigyelés, hogy a módosított bentonit minták esetében közepes növekedés (44,45%) 

volt megfigyelhető az elemi cella vastagságban (bázistávolságban) az agyagszemcsékben, a 

gazolinnal való kölcsönhatást követően. Ez támogatja azt az elképzelést, miszerint az 

organobentonitok hatékonyan közbeiktatják a szénhidrogéneket a szemcséikbe, megnövelve 

ezáltal a szemcsék méretét és egyúttal lecsökkentve a talaj permeábilitását. 

Ll és G U P T A (1994) gazolin típusú szénhidrogénből származó vegyületek (BTEX-ek) 

adszorpcióját vizsgálták 3 agyagásványon (montmorilloniton, illiten és kaoliniten), a batch 

egyensúlyi módszerrel. Az agyagokat használat előtt a szerves anyag eltávolítása érdekében 

kezelések alá vetették. Négyféle gazolin koncentrációt (10, 50, 100 és 150 (0,1/1) használtak a 

BTEX koncentrációk tartományainak beállításához (0,22-10,65 ul/1). A Freundlich 

adszorpciós koefficiens (K) mindegyik szénhidrogén esetében következetesen magasabb volt 

a montmorillonitnál, mint az illitnél és kaolinitnál, a következő sorrendet mutatva: 

montmorillonit>illit>kaolinit. A szerzők magyarázata az, hogy a montmorillonit egy 2:1 

típusú duzzadó cellájú agyag, nagy fajlagos felülettel (körülbelül 800 000 m2/kg), míg az illit 

nem duzzadó 2:1 típusú agyag és a kaolinit nem duzzadó 1:1 típusú agyag, 100 000 és 30 000 

m /kg fajlagos felülettel. A pórusméretnek és a szerkezetnek a vizsgálati feltételek mellett 

kicsi hatása volt az adszorpciós folyamatokra. 

76 



S M I T H et al. (2003) két organobentoniton vizsgálták folyadék fázisú gazolin típusú 

szénhidrogének szorpcióját, és az organoclay-ek permeábilitását. A két organobentonit 

HDTMA- és BTEA-bentonit volt. Eredményeik szerint a permeábilitási értékek mindkét 

organoclay esetében megnőttek, ha a szénhidrogént vízre cserélték, ezért szerintük a porózus 

közeg fizikai szerkezete megváltozik a különböző folyadékokra. Ennek alapján feltételezték, 

hogy a szénhidrogének belépnek a rétegközi térbe, ezek a szénhidrogének hatékonyabban 

nedvesítik az ásványok külső felületét a víznél, valószínűleg a szerves kationnal cserélt 

ásvány felületek organofil természete miatt. A benzol szorpciós izotermák mindegyik 

HDTMA-bentonit esetében közel egyenesek voltak. Amikor a szénhidrogén egyes alkotói 

(például a benzol) vizes fázisban oldottak, az organobentonitok a szénhidrogéneket 

hatékonyan szorbeálták. A benzol BTEA-bentoniton való szorpciója lecsökkent, amikor a 

BTEA kation cserét a CEC értékének 40%-áról 120%-ára növelték. Ezért a szerzők szerint 

néhány organobentonit sokkal hatékonyabb szennyező szorbens lehet, amikor a szerves kation 

kevesebb a CEC-nél. 

A toluol agyagokon való adszorpciója további szénhidrogének jelenlétében lecsökken (Li 

és G U P T A 1994). A xilolnak nincsen nettó töltése, alacsony a vízoldhatósága és kicsi a 

polaritása, ami miatt versengeni tud a vízzel adszorpciós helyekért az agyagásványok és 

szerves anyagok felületén ( B A R B E E és B R O W N 1986). 

Könnyű szénhidrogéneket generáló kőzetek evaporációs kísérletei kapcsán J O N A T H A N et 

al. (1975) feljegyezték az etán anomális viselkedését, ami nem mutatott egyezést a magasabb 

szénatomszámú n-aíkén homológok diffúziós trendjével. Magyarázatuk szerint a metán és az 

etán (az utóbbi kisebb mértékben) sokkal erősebben adszorbeálódnak az agyagásványok 

felületein, mint a nehezebb homológok, például a propántól heptánig terjedő sor esetében. 

6.7. A Kiscelli Agyag Formációra vonatkozó előzetes irodalom 

A budai kiscelli agyagot rendkívül sokan, sokféle megközelítésből vizsgálták. Budapest 

környékén egyrészt középső-oligocén, másrészt felső-pannóniai agyagra települve jelentős 

tégla- és cserépipar alakult k i , melyeknek nyersanyag szükségletét közeli agyagbányákból 

fedezik. Ezért már igen régről vannak róla földtani ismereteink, első leírásai még az 1870-es 

évekhez kötődnek. Vendl Aladár munkája alapján ( V E N D L 1932) legkorábbi kutatói közé 

sorolhatjuk Hofmann Károlyt, Szabó Józsefet, Horusitzky Henriket, Schafarzik Ferencet. 
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Ezek a munkák az ásványtani-kőzettani vonatkozásokról keveset közölnek, az első 

jelentősebb mű Vendl említett publikációja, amelyben foglalkozik az észak budai 

előfordulások kőzettani jellemzésével is, melyeket kékesszürke agyagokként írt le. 

A formációról a legtöbb előzetes információval a főváros metrónyomvonalainak tervezése 

és kiépítése folyamán mélyített fúrások, valamint a téglaipari agyagkutatások adatai 

szolgáltak. Az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 1966-1980 között, az épülő 

budapesti metró-vonalak kutatására kb. 500 db, 30-200 m közötti mélységű fúrást mélyített, 

valamint további több 100 műszaki fúrást az építkezésekhez ( H E G Y I et al. 1981). A Budapest 

4. számú metrónyomvonal-alternatívák és közvetlen környezetük földtani ismeretét kb. 260 

darab, 30-300 méter (többségében 60 méter) mélységű fúrás rétegsora és anyagvizsgálati 

eredménye alapozza meg. Az 1973-1999 között mélyült fúrások mintaanyagából részletes 

földtani és talajmechanikai-kőzetfizikai anyagvizsgálat készült ( R A I N C S Á K 2000). 

A 4. számú metró budai nyomvonalszakaszán a tervezett metróalagút végig az alsó 

oligocén Kiscelli Agyag Formációban fog haladni, ezért a hozzá kapcsolódó metró-fúrások 

számos hasznos előzetes információt nyújtottak. Adataik alapján a formáció vastagsága, 

tektonikus helyzetének függvényében változó. 

A Kiscelli Agyag Formáció egy 250-400 m vastag, kinézetre homogén, finomszemcsés, 

kőzetlisztes, agyagos-karbonátos rétegösszlet, üde állapotban jellegzetes szürke színű, 

vastagpados, gyakran rétegzetlen. Az összlet felső harmadában vékony, maximum 0,5 

méteres vastagságú, homokos betelepülések, finoman rétegzett kőzetlisztes szintek jelennek 

meg ( K A L M Á R et al. 2003). 

B Á L D I (1998) szerint a Kiscelli Agyag Formáció többnyire vastag, batiális, tengeri 

agyagmárgás aleuritból és meszes aleuritos agyagból áll. Fő tömegében nem-lemezes, alig 

vagy nem rétegzett, bioturbált. Alsó 100-150 m vastag szinttájában 40-50%-ot tesz ki az 

agyag-frakció és csak 6-7%-ot a finom homok, a többi aleurit. Magasabb szintjeiben az aleurit 

mennyisége megnő 70-80%-ra is az agyag rovására. Agyagásványai sorában az illit és az illit-

klorit uralkodó, szemben a Tardi Agyag Formációval és a Hárshegyi Homokkő Formációval, 

melyekben a kaolinit domináns ( B Á L D I 1998). 

A formáció a tervezett nyomvonalon zömében típusos kifej lődésű: szürke vagy oxidáltan 

sárga színű, tömeges-rétegzetlen-vastagpados, közepes karbonáttartalmú, erősen pirites, a 

repedések mentén gipszes. A fúrási minták alapján domináns agyagásványa az illit és a 

montmorillonit, nehézásványai közül az üledékes pirit (bontott pirit, limonit) az uralkodó. 

Gyakori epigén ásványa a gipsz, amely repedések mentén 4-6 cm-es nagyságot is elérhet 

( R A I N C S Á K 2000). 
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A solymári téglagyári agyagbánya és közvetlen környezete földtani ismeretét megalapozó 

agyagkutató fúrásokat 1966 és 1967 évben mélyítették a téglagyártól 1,5 km távolságra fekvő 

területen. Összesen 21, átlagosan 30 m mélységű fúrást létesítettek, melyekből 13 esik az 

agyagtelepülés területére ( A L B E R T 1968). A területen ezt megelőzően kutatófúrások nem 

mélyültek. 

A fúrásokkal feltárt legidősebb képződmény az alsó-oligocén Hárshegyi Homokkő 

Formáció, mely a pannon szerkezeti mozgások következtében kiemelkedett, s a kutatási 

területen kelet és dél felől fogja közre a Kiscelli Agyag Formációt. A Hárshegyi Homokkő 

Formáció felszíni kibúvásban is megtalálható a kutatási területtől délkeletre körülbelül 300 m 

távolságra ( K Ö R T V É L Y E S S Y et al. 1968). A Kiscelli Agyag Formációt itt pleisztocén korú 

homokból, kvarckavicsból, löszből és mészkőből, valamint márgakavicsos és mészkonkréciós 

agyagból álló összlet fedi, 1,8 és 14,6 m közötti vastagságban ( A L B E R T 1968). 

A Tégla- és Cserépipari Laboratórium a különböző helyekről származó fúrásminták 

alapján megállapította a településben részt vevő két agyagfajta, a laza szerkezetű morzsalékos 

sárga agyag és a tömöttebb településű kék agyag minőségi jellemzőinek szélső értékszámait 

( A L B E R T 1968). A modellezés szempontjából fontos adatokat a 3 táblázatban összesítettem. 

3. táblázat A solymári agyagbánya sárga és kék agyagtípusai minőségi jellemzőinek szélső 
értékei (Albert 1968 adatai alapján, saját szerk.) 

Vizsgált paraméter Sárga agyag Kék agyag 
Kalciumkarbonát-tartalom (%) 14,3-15,9 12,9-17,9 
Szemcseeloszlás (%) 

>60 um 7-10 5-11 
60-25 um 9-10 7-15 
25-10 um 13 10-15 
< 10 um 67-71 65-70 

Vákuum présen formázott idomok 
megmunkálási víztartalma (%) 23,6-25,2 19,8-24,6 

S C H O L T Z (1966) szerint a kiscelli agyagok nagy képlékenységűek, képlékenyek és 

közepesen képlékenyek, sok agyagásványt tartalmaznak és bennük a lOu-nál kisebb 

alkotórészek mennyisége 50%-nál nagyobb. Az áttekintett agyagkutatási adatok is 

megerősítik ezt. 

Bár a jelentés nagyszámú fúrás mintáinak részletes vizsgálatán alapult, az agyagok 

ásványos és kémiai összetételét nem vizsgálták. 

A téglaiparban a produktív összletet (vagyis a Kiscelli Agyag Formációt) kőzettanilag két 

részre tagolják: kék agyagra és sárga agyag-agyagmárgára. 
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A téglaiparban „kék agyag" néven különítik el a szürke, kékesszürke, tömör, tömött, 

közepes keménységű, agyag-agyagmárga és sárgás agyag rétegek együttesét, illetve alsó, 

dominánsan szürke színű részét „szürke palás agyag" elnevezéssel illetik. Nedves állapotban 

képlékeny, változóan meszes, általában finomrétegzett. Vastagsága a kutatás mélységszintjéig 

15,0-55,20 m között változik, de átlagosan 38 m ( K U D E L K A et al. 1971). 

A téglaiparban „sárga agyag" néven megkülönböztetett sárga agyag-agyagmárga 

kőzettanilag a kékesszürke rétegektől alig különbözik, ahhoz zöldesszürke sárgafoltos-sávos 

átmenettel kapcsolódik. Tulajdonképpen fentinek felszínközeli, oxidált része, ahol a finom 

pirit elbomlott és a ferrovas ferrivassá oxidálódott. Kőzettanilag agyag-agyagmárga rétegek 

váltakozása, tetején az egykori felszíni részen szögletes törmelékével, agyagkavicsokkal, 

melyek a keletkezés és kőzettéválás utáni kiemelkedést és lepusztulást igazolják. 

Rétegzettsége az utólagos elváltozás folytán nem annyira határozott, mint a kékesszürke 

színűeké. A sárga agyag vastagsága rapszodikusan változik, aszerint, hogy kiemeltebb, vagy 

mélyebbre süllyedt tektonikai rögben harántolták. Átlagos vastagsága 4,7 m ( K U D E L K A et al. 

1971). 

Az agyagbánya felső régiójában, az oxidációs zónában található a sárga, sárgásbarna színű 

agyag, ez alatt szürkéssárga árnyalatú képződmény települ, amely térben lefelé kék, 

szürkéskék módosulatba megy át. A mintavételezéskor mindkét módosulatból sikerült mintát 

venni. 

Az agyagbánya jellemző rétegsorát az 1966/2l-es jelű fúrás alapján a 4. táblázatban 

ismertetem, mely a talajvizet 11,60 méterben ütötte meg: 

4 . táblázat. A solymári agyagbánya jellemző rétegsora 

Mélység Litológia 
0,00 - 9,50 m homokos, mészkonkréciós lösz 
9 , 5 0 - 1 2 , 7 0 m sárga agyag 

1 2 , 7 0 - 16,00 m szürkéssárga agyag 
1 6 , 0 0 - 3 5 , 0 0 m kékesszürke agyag 

Tekintettel arra, hogy bármelyik agyag előfordulásban, az ásványtársulás természete és az 

egyedi agyagásványok összetétele néhány cm-ben belül radikálisan tud változni ( M O L L 2 0 0 1 ) , 

az előzetes irodalmi adatokat saját mérésekkel egészítettük ki (melyeket az értekezés 5.2.3. 

fejezete mutatja be). 
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a. A modellezésre használt speciális 
üvegcsövek közül a 100, 150 és 200 cm-esek 
láthatók a képen. Jobb oldalon figyelhetők 
meg az agyagos zárótöltetűek, bal oldalon 
pedig a homogén homok töltettel rendelkezők. 
A 2. mellékleten látható csövet piros nyíllal is 
jelöltem. 

b. A 100 cm-es, agyagos fedőréteggel 
rendelkező cső felső szakasza. A jelölések 
a töltetek mintavételi helyeit jelzik. A 
mintavételi helyek minden cső esetében 
azonos ponton lettek kijelölve. Jól látszik a 
képen az agyag és a homok töltetek határa, 
melyet piros nyíllal is jelöltem. 
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c. A kép a folyadék és a gőztér minták 
lehetséges mintázási helyeit mutatja. Az alsó 
szeptumon keresztül tudtunk folyadék mintát 
venni, míg a felső szeptum a gőztér 
elemzésekhez szükséges mintákhoz nyújtott 
hozzáférhetőséget. 

d. Légtérminta vétele a 100 cm-es agyagos 
zárótöltetű cső feletti légtérből. A 
mintavevőhöz csatlakoztatott szorbenscső 
ismertetése megtalálható a disszertációban. 
A vett légtérminták minden esetben 
azonnal elemzésekre kerültek. 
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