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Tudományos elızmények és célkitőzések 
 
 

A földtani környezetben elıforduló szénhidrogén szennyezıdések rendkívül komplexek, 
mivel a szénhidrogének a felszín alatti közegekben számos változáson mennek keresztül. A 
szennyezıdés lehetséges forrásának azonosítása az idı elırehaladtával egyre nehezebbé válik 
a különbözı természetes koncentrációcsökkentı folyamatok következtében, melyekre a 
szennyezıanyagok terjedését befolyásoló folyamatok függvényében számos tényezı hat. A 
lezajló változások mértéke jelentısen függ a szénhidrogén összetételétıl és a környezeti 
viszonyoktól. A szennyezıdés kezdete óta eltelt idı és a forrástól való távolság alapvetıen 
meghatározza a szénhidrogének komponenseinek koncentrációjában, mobilitásában és 
mennyiségében bekövetkezı változásokat. 

A szénhidrogének nyersanyagkutatási szempontú vizsgálataival rendkívül sokan 
foglalkoztak, ugyanakkor a többségében olajipari (kitermelési, szállítási, stb.) tevékenységbıl 
eredı szennyezıdések geokémiai és környezetföldtani szempontú kutatásával már lényegesen 
kevesebben. Értekezésemben áttekintésre kerülnek a szennyezıdések vizsgálatának szerves 
geokémiai módszerei, a könnyő szénhidrogén elemzések alkalmazási lehetıségei, illetve a 
szénhidrogénekkel szennyezett területek felmérésének hazai gyakorlati módszerei. Kiemelt 
figyelmet fordítottam a munkám szempontjából meghatározó természetes 
koncentrációcsökkenési folyamatokra vonatkozó elızetes ismeretek, nevezetesen a szerves 
vegyületek, a szénhidrogének, végül a gazolin típusú szénhidrogének illékonyságára, illetve 
szorpciójára vonatkozó szakirodalmi elızmények rendszerezésére. 

A szakirodalomban fellelhetı tanulmányok többsége nem a természetes koncentráció 
csökkenési folyamatokat hivatott modellezni, hanem egyszerően a szennyezı anyag 
transzportját kívánta csak nyomon követni, többségük rövid idıtartamú és a biodegradáció 
megfigyelésére irányul. A természetes koncentrációcsökkenési folyamatokat általában 
természetes körülmények között szokták megfigyelni, lényegesen kevesebb laboratóriumi 
kísérletrıl található információ, mivel a telítetlen zóna szennyezıdés transzportját nehézkes 
laboratóriumi körülmények között szimulálni. A laboratóriumi kísérletek fontos elınye a 
terepi modellezésekkel szemben, hogy ismerhetjük a kiindulási szénhidrogén keverék 
összetételét, ami megkönnyíti a pontosabb, megbízhatóbb következtetések levonását. 

A VOC-ok illékonysága és a gáz fázisú komponensek transzportja számos remediációs 
technológiának az alapját képezi, például a talaj gız extrakciónak, talajlevegıztetésnek (KIM  
et al. 2005), ezért is fontos a felszín alatti földtani közegekbe kikerült szerves szennyezık 
illékonyságának ismerete. A gáz fázisú szénhidrogének migrációja komoly veszélyt jelenthet 
a felszín alatti földtani közegekre, mivel a vízbeli diffúziójukhoz viszonyítva több 
nagyságrenddel nagyobb a levegıbeli 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 illetıen, 
különösen a többkomponenső szénhidrogén szennyezıdések tekintetében. A 
koncentrációcsökkentı folyamatok közül a legkevesebb információ a szénhidrogének 
illékonyságával kapcsolatban található, annak ellenére, hogy a biodegradációval együtt a 
szénhidrogének koncentráció csökkenéséért ez az egyik leginkább felelıs tényezı.  

A felszín alatti földtani közegekbe kikerült gazolin típusú szénhidrogének gyakran 
komoly problémákat jelentenek, nagy mobilitásuk és a bennük elıforduló számos emberi 
egészségügyi kockázatot jelentı vegyület következtében. Az állapotfelmérések, 
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kármentesítések kapcsán felmerülı problémák és a szennyezett területek természetes 
koncentrációcsökkenési folyamatairól rendelkezésre álló elızetes ismeretek alapján 
indokoltnak tőnt egy olyan laboratóriumi modellezés kidolgozása, amely új, részletes 
információkat tud szolgáltatni a vonatkozó szakirodalom hiányosságait, a gazolin típusú 
szénhidrogének természetes koncentráció csökkenési folyamatait illetıen. 

Figyelembe véve az illékonyságnak a természetben végbe menı folyamatokban való 
fontosságát, valamint a vele kapcsolatos hosszú lebomlási idıtartamra vonatkozó szegényes 
ismereteket, a disszertáció fı kutatási céljának tekintetten a gazolin típusú szénhidrogének 
illékonyságával kapcsolatos új eredmények kimutatását. Különös tekintettel törekedtem 
továbbá a szorpciós jelenségekre vonatkozó új információk szolgáltatására is, hozzájárulva 
így a könnyő szénhidrogénekkel szennyezett földtani közegek állapotfelméréseinél és 
kármentesítéseinél felmerülı problémák megoldási lehetıségeihez.  
 
A disszertáció tárgyának legfontosabb célkitőzései voltak: 
 

� Egy hosszú idıtávra szóló speciális oszlopkísérlet megtervezése és kivitelezése, mely 
lehetıvé 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 gıztér, légtér és töltet minták 
vételét. 

� A folyadék fázisból eltávozó összes szénhidrogén mennyiségének számszerősítése az 
idı, valamint az adott kísérleti üvegcsıben elhelyezkedı töltet minısége, mennyisége 
függvényében. 

� Trend kidolgozása minden egyes szénhidrogén komponens illékonyságára 
vonatkozóan, mely a kiindulási folyadékfázisban mérhetı vagy a késıbbiekben 
relatíve feldúsulása végett kimutatása várható. 

� Információkat nyerni arra vonatkozóan, hogy a választott szénhidrogén típus 
összetétele hogyan változik a folyadékfázisban az idı függvényében. 

� A szorpciós jelenségek nyomon követése érdekében a szénhidrogén komponensek 
kétféle anyagon történı megkötıdése lehetıségének biztosítása és a megkötıdött 
szénhidrogének mennyiségi mérésének kidolgozása. 

� A szorbeált szénhidrogének mennyiségének meghatározása és értékelése az idı és az 
adott kísérleti üvegcsıben elhelyezkedı töltet minısége, mennyisége függvényében. 

� A folyadékfázis felett elhelyezkedı töltetek által szorbeált komponensek rétegenkénti 
mennyiségi meghatározása és összefüggéseinek vizsgálata. 

� Azon komponensek kimutatása és mennyiségi meghatározása, melyek a 
folyadékfázisból távoznak és nem kötıdnek meg a tölteteken. 

� A folyadékfázis felett elhelyezkedı töltetek rétegenkénti szabad gáz fázisú 
szénhidrogénjeinek mennyiségi meghatározása és összefüggéseinek vizsgálata. 

� A különbözı fázisú (folyadék, gáz, szilárd) minták méréseibıl származó eredmények 
összehasonlító értékelése. 
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Kísérleti anyagok és kutatási módszerek 
 
 

A közel két éves idıtartamú speciális oszlopkísérlet megtervezése és kivitelezése során 
cél volt a szénhidrogén illó komponenseinek folyamatos távozását lehetıvé tenni anélkül, 
hogy a folyadékfázis változását egyéb koncentrációcsökkenési folyamat befolyásolja. Ennek 
érdekében speciális üvegcsöveket terveztünk.  

Töltetek céljára a Kiscelli Agyag Formációból származó agyagot és kereskedelmi 
forgalomban kapható homokot alkalmaztunk. A modellezett szennyezı anyag gazolin típusú 
szénhidrogén volt. A speciális üvegcsöveket zárt térben helyeztük el, ahol a modellezés 
állandó nyomás és konstans szobahımérsékleti viszonyok között zajlott. 
 
Az alkalmazott földtani kutatási és anyagvizsgálati módszerek az alábbiak voltak: 
 

� terepi földtani felvételezés, mintagyőjtés a modellezés számára 
� tesztmérések a legmegfelelıbb kísérleti anyagok kiválasztása érdekében 
� gázkromatográfiás elemzések (GC-FID és ATD-GC-MS) 
� röntgenpordiffrakciós vizsgálatok 
� pirolízis elemzések 
� termikus vizsgálatok 
� karbonát-tartalom meghatározások (autokalciméterrel) 
� mangán-tartalom meghatározások (MSZ-21470-50 szabvány szerinti elıkészítést 

követıen, MSZ-1484-3: 2006 szabvány alapján, F-AAS technikával) 
� adszorpciós kapacitás mérések (módosított Mehlich eljárással az MSZ-08-0215-78 

szabvány szerint) 
� szemcseeloszlás elemzések  
� sztereomikroszkópos és polarizációs mikroszkópos vizsgálatok 
� TPH vizsgálatok (az MSZ-214070-105:2004, az MSZ-21470-92:1998, valamint az 

MSZ-21470-94:2001 szabványok szerint) 
� folyadék fázisú minták sőrőségének meghatározása (areométeres módszerrel az MSZ 

AN ISO 3675:2000 szabvány alapján) 
� desztillációs jellemzık meghatározása (automata desztilláló berendezéssel az MSZ EN 

ISO 3405:2000 szabvány szerint) 
� összes kéntartalom meghatározása (az MSZ-12697-2002 szabvány alapján). 

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

a modellezés teljes idıtartama alatt azonosak voltak. A légtérbıl 500 ml, a gıztérbıl 100 µl, a 
folyadék fázisból 0,3 µl, a töltetekbıl 0,4 g mennyiségeket vettem elemzésre.  

A kísérlet 640 napos idıtartama alatt folyamatosan feljegyeztem a folyadék szintjét. 
Folyadékminták vételére az elsı idıszakban hetente, majd havi több alkalommal, végül az 
eredmények alakulása alapján havonta került sor. Gıztér, légtér és töltet mintákat félévente 
vettem, valamint a modellezés befejezésekor a légtért és a tölteteket rétegenként is mintáztam. 
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Új tudományos eredmények  
 

 
1. Sikerült olyan speciális oszlopkísérletet tervezni és kivitelezni, mely által közel két 
éves idıtartam alatt lehetıség volt egy gazolin típusú szénhidrogén illó komponenseinek 
folyamatos távozását lehetıvé tenni. A folyadék fázis változását az elillanáson kívül egyéb 
koncentrációcsökkenési folyamat nem befolyásolta. Az oszlopkísérlet számára az alábbi 
talajmodellek 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 homok, 150 cm-es 
homok agyag záróréteggel, 200 cm-es homok, valamint 200 cm-es homok agyag záróréteggel. 
A töltetek alá behelyezett szénhidrogén illó komponensei csak egy irányban (felfelé, a 
behelyezett tölteteken át) tudtak transzportálódni, ezért lehetıvé vált a komponensek 
megkötıdésének vizsgálata is. A modellezés, melynek folyamán sikerült biztosítani a 
rendszeres, a lehetı legkisebb anyagveszteség melletti mintavételezéseket, állandó légköri 
nyomás és konstans szobahımérsékleti viszonyok között zajlott.  
 
2.  A folyadékszint változásából térfogatszámítással meghatároztam az illékonyság által 
eltávozott, valamint a maradék szénhidrogén mennyiségeket. Megállapítottam, hogy a 
folyadék fázisok felett elhelyezkedı töltetek mennyisége (vagyis az adott réteg „vastagsága”) 
volt jelentısebb hatással az illékonyságra és csak kisebb mértékben a töltetek anyagi 
jellemzıi. Kimutattam, hogy a modellezés végére az eredeti szénhidrogén több mint fele 
eltávozott az egyedi alkotók illékonyságának köszönhetıen. Az illékonyságot az elsı egy év 
folyamán tapasztaltam igen hatékonynak, különösen az elsı negyedévben volt megfigyelhetı 
a folyadék fázis erıteljes vesztesége. A teljes veszteség több mint fele az elsı hat hónap 
folyamán bekövetkezett, ekkorra az eltérı töltetek által okozott különbségek csökkentek, a 
csövek hosszúsága (vagyis a különbözı töltetek vastagsága) egyre meghatározóbb tényezıvé 
vált az illékonyságban. Az erısebben illékony vegyületek mennyiségének csökkenése jelentıs 
hatással volt a teljes veszteségre. 
 
3. A modellezés idıtartama alatt összegyőjtött 29 016 GC-FID elemzési adat statisztikai 
feldolgozása által illékonysági veszteségi értékeket és illékonysági trendeket dolgoztam ki. 
Az egyes vegyületekre vonatkozó illékonysági értékeket CAÑIPA-MORALES et al. (2003) 
kísérletében bemutatott képlettel számoltam. Eredményeim alapján az illékonysági 
veszteségeknek negyedéves gyakoriságra ritkított adatai is már jelentıs információval 
szolgálnak. Az illékonysági veszteségek értékei és a folyadék fázisú összetétel változásának 
grafikus ábrázolásával is három csoportot lehetett elkülöníteni. Az illékonysági veszteségek 
és az egyes komponensekre jellemzı trendek alapján a töltetek hosszúsága (vagyis terepi 
körülmények között a szennyezıdés mélysége) igen fontos a tiszta illékonysági folyamatban, 
míg a töltetek (a geológiai anyagok) minıségi jellemzıi kevésbé bizonyultak meghatározó 
tényezınek, a veszteségek alakulását elsısorban az alkotó vegyületek egyedi tulajdonságai 
irányították. 
 
4. Új adatokat mutattam ki a modellezett szénhidrogén típus összetételének idıbeli 
változásáról. A kizárólag illékonyság általi változás a szénhidrogén alkotók csoportjai közül 
elsısorban a naftén tartalomra volt hatással, az aromás és paraffin mennyiség kismértékben, 
folyamatosan relatíve dúsult (az aromások mennyisége a paraffinokéhoz képest állandóbbnak 
bizonyult). A gazolin tartományú komponensek közül a legjelentısebb változás az oktánt, 
illetve az aromás vegyületeket érte.  
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5. 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 idıhöz 
kapcsolódnak. A kisebb szénatomszámú szénhidrogének illékonysága egy új irányt jelöl ki a 
diagramon, melyen az evaporatív frakcionáció, érettség, aromások extrakciója és 
biodegradáció miatt bekövetkezı változásokat ismert vektorokkal különítik el. A 
legkönnyebben elillanó komponensek távozása után már a várt evaporációs frakcionálódási 
vektornak megfelelıen helyezkedtek el többnyire aránypárok. Az eredmények alapján 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. A toluol/heptán és metilciklohexán/heptán arányok növekvı könnyő 
szénhidrogén veszteséggel való szisztematikus növekedése (THOMPSON 1987) csak mintegy 
másfél éves idıtartamú illékonysági folyamat után volt megfigyelhetı, amikorra a pentánnál 
könnyebb vegyületek a folyadék fázisból már eltávoztak.  
 
6. Az illékonyság hatását sikerült megállapítanom a szénhidrogén fı paramétereinek 
(sőrőség, kezdı és végsı forrpont) megváltozásában is. A folyadék fázis vizsgálatai alapján a 
felezési idık alkalmazása a kármentesítések tervezésekor félrevezetı lehet, és helytelen 
irányba befolyásolhatja a szennyezıdés terjedésének modellezését is.  
 
7. A töltet minták szénhidrogén tartalmának vizsgálatára sikerült kidolgozni egy új 
mérési módszert, ATD-GC-MS alkalmazásával. Erre azért volt szükség, mivel korábban csak 
szorbens anyagra vett gáz fázisú minták vizsgálata történt és a minták agyagásvány tartalma 
jelentıs problémákat okozhat a méréseknél. A kidolgozott új mérési módszer alkalmazásával 
elkerülhettük a minták szerves oldószeres extrahálását és egyúttal a C9-nél kisebb 
szénatomszám tartományba esı komponenseket is sikerült meghatározni, ami nagy elınyt 
jelent a TPH mérésekhez képest. 
 
8. Sikerült meghatározni a szorbeált fázis szénhidrogén komponenseit és értékelni 
eloszlásukat a modellezési idı, valamint a töltetek tulajdonságai függvényében. Ehhez 12 870 
ATD-GC-MS adatot, valamint 36 minta pirolízis, 92 minta kation adszorpciós kapacitás, 
XRD és TPH elemzésének eredményeit dolgoztam fel. Az eredmények alapján a töltetek 
vastagságával egyenesen arányos a legfelsı rétegek által megkötött szénhidrogén mennyisége. 
A teljes szorbeált szénhidrogén mennyiségek alakulása megerısíti 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.  

 
9. Eredményeim szerint a megkötött vegyületek döntıen paraffinok és aromások, 
naftének ritkán fordulnak elı. Fél év elteltével a legkönnyebb kimutatható alkotó a n-C7, a 
legnagyobb szénatomszámú a C11 volt. A tartomány folyamatosan szélesedett, egy év 
elteltével n-C6-ot és C12-t, a modellek szétszedésekor helyenként már n-C5-öt és C15-öt is 
sikerült kimutatni az agyagokból. Fél év elteltével még szinte kizárólag az agyag rétegekbıl, a 
szétszedéskor pedig már minden minta esetében sikerült kimutatni szénhidrogéneket. A 
szénatomszám növekedésével csökken a szorbeált mennyiség. Az agyagréteget tartalmazó 
modellek a mélyebb szintekben is nagyobb szénhidrogén mennyiségeket tartalmaztak 
homokos párjaikhoz képest (összesítve háromszor-hatszor nagyobb mennyiségeket). Ennek 
oka feltételezhetıen az agyag jó záró tulajdonsága, melynek következtében az elillant 
komponensek nagy része megrekedt a homok szemcsék közötti terekben, illetve az egyes 
alkotókhoz kötıdve. A megkötött szénhidrogének mennyisége a folyadék fázis közelében 
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nagyobb. Leginkább a ciklohexán, benzol, illetve a kissé nagyobb szénatomszámú 
komponensek (pl. C10, C11, C12 és C13) esetében láthatók szép mélység függı tendenciák, 
melyek egyértelmően a kisebb illékonyság hatását mutatják.  
 
10. A pirolízis vizsgálatok alapján, a különbözı mélységekbıl származó minták az 
agyagrétegeken kívül nem mutattak értékelhetı mennyiségő szénhidrogén potenciált. Az S1 
és S2 csúcsok csak az agyagok mérésekor jelentkeztek, ami egyúttal azok 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 különbözı módszerekkel mért szénhidrogén tartalom, illetve a 
CEC és a szénhidrogén tartalom között összefüggés volt megfigyelhetı.  
 
11. Az elvégzett részletes elemzések eredményeinek összehasonlítása alapján az agyag és 
a homok elsısorban felületileg köti meg a gáz fázisú szénhidrogén komponenseket, 
abszorpciót a röntgen pordiffrakciós vizsgálatok nem igazoltak.  
 
12. Légtérminták elemzése által sikerült kimutatni azon komponenseket, melyek 
eltávoztak a folyadékfázisból, de nem kötıdtek meg a tölteteken. A szabad gáz fázis 
eredményeinek értelmezése érdekében 12 402 ATD-GC-MS adatot dolgoztam fel. A szabad 
gáz minták esetében is egyenesen arányosnak mutatkozott a töltetek vastagságával a legfelsı 
rétegek mért szénhidrogének mennyisége. Az agyagrétegek felett általában nagyobb szabad 
gáz koncentrációt lehetett mérni, ami az agyagok feletti erıteljesebb kapilláris hatással 
magyarázható. Eredményeim szerint a töltetek vastagságának növekedésével egyenes 
arányban nı a szabad gázok összes mennyisége.  

 
13. A szabad gáz fázisban a kiindulási összetételhez viszonyítva kevesebbnek találtam a 
paraffinok arányát, ugyanakkor az aromások és a naftének mennyiségét kissé nagyobbnak. A 
modellezés elırehaladtával növekedést tapasztaltam a nagyobb szénatomszámú 
szénhidrogének arányában, ami elsısorban annak tulajdonítható, hogy a mérsékeltebb 
illékonyságú vegyületek késıbb kerültek csak ki a minták póruslevegıjébe. A legkisebb 
szénatomszámú szabad gáz fázisú szénhidrogén a modellezés teljes idıtartama alatt a n-
pentán, a kimutatható legnagyobb szénatomszámú komponens hat hónap elteltével a C9, egy 
év múlva a C12, a szétszedéskor pedig a C14 volt. Az egyes szénhidrogének koncentrációi a 
modellezés elırehaladtával és a szennyezı forrás irányába folyamatos növekedést mutatnak.   
 
14. A különbözı paraméterekkel rendelkezı csövek szabad gáz fázisú komponenseinek 
eloszlásai és koncentrációi között jó egyezést találtam. A rétegenkénti összetételek is 
megegyeznek, a komponensek a C5 és C13 közötti tartományba esnek. A minták ujjlenyomata 
alapján következtetni lehet a kiindulási folyadék fázis összetételére. Kismértékő eltérés a 
töltetek hosszúsága, vagyis a szennyezıdés forrásától mérhetı távolság függvényében 
figyelhetı meg, azaz az eredmények alapján a mérhetı szabad gáz fázis mennyiségét 
befolyásolja az adott szennyezıdés mélysége és a szennyezı forrástól való távolság.  
 
15. Elvégeztem a különbözı fázisú (folyadék, gáz, szilárd) minták méréseibıl származó 
eredmények összehasonlító értékelését, mely alapján egy adott gazolin típusú szennyezıdés 
forrásának azonosítására a talajminták szorbeált és szabad gáz fázisú szénhidrogénjeinek 
együttes elemzése, egy szennyezıdés monitoringja érdekében a szabad gáz fázis 
komponenseinek nyomon követése mutatkozik jobb lehetıségként. A szabad gáz fázisból a 
kiindulási folyadék fázisnak más tartománya mutatható ki, mint a szorbeált szénhidrogének 
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esetében, ezért érdemes ıket együttesen alkalmazni. A legkönnyebb szénhidrogéneknek a 
teljes szénhidrogén mennyiséghez viszonyított arányából lehetséges a szennyezıdés 
fennállásának idejére következtetni. 
 
 

Az eredmények hasznosításának lehetıségei 
 
 
Az értekezésben bemutatott eredmények egyrészt alapkutatási jellegőek, másrészt közvetlenül 
ipari célokra is hasznosíthatók, mivel új szempontokat adnak a könnyő szénhidrogénekkel 
szennyezett talajok kutatásához. Hozzájárulhatnak a szénhidrogénekkel szennyezett 
talajokban lezajló anyagforgalmi folyamatok értelmezéséhez, a kármentesítések tervezéséhez. 
Az eredmények konkrét ipari hasznosítási lehetıségei szerteágazóak, ezért azokat célszerő 
felsorolásszerően bemutatni. 
 
1. A gazolin típusú szénhidrogénekkel szennyezett talajok esetében az ATD-GC-MS 

kapcsolt technika alkalmazható minıségi és mennyiségi elemzésre. Különösen ajánlható a 
részletes környezeti tényfeltárás és/vagy kármentesítések folyamatának gyorsítása 
érdekében, hiszen a minták azonnali mérési lehetısége idıt (és egyúttal költséget) 
csökkent a laboratóriumok számára. A mérési eredmények nemcsak gyorsak, hanem 
pontosak, megbízhatóak és fıként a szabad gáz fázisú vizsgálatok esetében jól 
összehasonlíthatóak.  

2. A disszertációban bemutatott eredmények alapján a szorbens csıre vett levegı minták 
szénhidrogén összetételébıl jó következtetést lehet levonni a szennyezı anyag 
összetételére vonatkozóan.  

3. Vezetéklyukadás mentén, ahol elméletileg ismerhetjük a szennyezı anyag kiindulási 
összetételét, a szennyezıdés fennállásának idıtartamát tudjuk a szorbeált és szabad gáz 
fázisú minták mérése által becsülni. 

4. A felszín alatt elhelyezkedı vezetékekbıl szivárgó gazolin típusú szénhidrogének illó 
komponenseinek felszín közeli szabad gáz mintákból való elemzésével következtetni lehet 
a szennyezı anyag kibocsátásának helyére is.  

5. A gáz halmazállapotú illékony vegyületek talajok általi felvétele egy szivárgás közelében 
sokkal nagyobb lehet, mint azt az egyszerő modellek feltételezik, ezért a transzport 
modellezések input adatainak finomítására is érdemes lenne alkalmazni a modellezési 
eredményeket. 

6. A gázfázisban lejátszódó folyamatokhoz kapcsolódó eredmények nem csak az illékony 
szerves vegyületek terjedésének elırejelzésében, a passzív illékony hasznosításában, 
hanem a levegıztetéssel való eltávolítás tervezésében is segítséget nyújthatnak.  

7. A bemutatott módszer lehetıséget nyújthat a könnyő szénhidrogének felszíni/felszín 
közeli mintákból való detektálására, akár jelentıs mennyiségő agyagot tartalmazó 
mintákból is.  

8. Az elvégzett laboratóriumi modellezés jelentıs mennyiségő adatot tud biztosítani a 
különbözı fázisok szennyezettségének korrelációjára és a talajlevegıben található egyes 
szénhidrogén komponensek határértékének kidolgozásához. 
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