
Sorb FTE 

BIOREMEDIÁCIÓ 
 

Környezetünk vegyi-, és olajszennyezésének veszélye fokozódó és költséges probléma, mely-
re sürgıs megoldásokat kell találni. A legújabb tanulmányok szerint csak Hollandiában több 
mint 600 ezer olyan szennyezés található, aminek a rehabilitációját az elkövetkezı 30 évben 
meg kell oldani! Milyen állapotok uralkodhatnak Európa többi országában – így hazánkban is -, 
ha a környezetvédelemben élenjáró Hollandiában ilyen súlyos a helyzet? 
 
Egyre több kutatás foglalkozik a szennyezések talajcsere és talajártalmatlanítás nélküli alter-
natív kezelésével. Ezeket a kíméletes, környezetbarát és gazdaságos megoldásokat a világ 
számos országában már sikerrel alkalmazzák a gyakorlatban. Az új eljárások elınye különö-
sen szembetőnı a hagyományos módszerekkel szemben, ha a hagyományos eljárás költsége-
ire gondolunk: nagy mennyiségő föld kitermelése, elszállítása, elkülönítése, tárolása, ártalmat-
lanítása, a kitermelt föld pótlása. 
 
A bioremediáció lényege: élı mikroorganizmusok alkalmazása a szennyezett közeg vagy terü-
let megtisztításához, a szennyezés ártalmatlanításához. Az egyik legjobb példa a 
bioremediációra a kommunális szennyvíz megtisztítása és visszaalakítása ártalmatlan, fo-
gyasztható vízzé mikroorganizmusok segítségével. Az eljárás régóta alkalmazott, jól ismert. 
 
A talajszennyezések alternatív kezelése bioremediációs technikák segítségével szintén egyre 
elterjedtebb a világban. Az alkalmazott ártalmatlan mikroorganizmusok az olajszennyezés 
anyagait szén-dioxiddá és vízzé bontják.  
 
Az ásványi olaj eredető szennyezések ártalmatlanítása hagyományos módon különösen nehéz 
és költséges feladat. Az érintett talajt ki kell termelni, el kell szállítani, ártalmatlanítani kell, to-
vábbá gondoskodni kell a föld pótlásáról is. A bioremediációs technikák ismeretében a hagyo-
mányos módszerek elavultak és drágák.  
 
Fentieken túlmenıen a bioremediációs technikák sikerrel alkalmazhatók különféle szerves za-
gyok (szennyvíziszap, hígtrágya, stb.), valamint más, szerves vegyületeket tartalmazó veszé-
lyes hulladékok, szennyezések kezelésére is (olaj alapú festékek, gépek üzemanyag és olaj 
elfolyásai, stb.). 
 
A bioremediációban alkalmazott mikroorganizmusok (baktériumok, enzimek) a szennyezı ve-
gyületeket ártalmatlan anyagokká bontják. Nemcsak arra képesek, hogy biológiailag megtisz-
títsák az érintett területet, de visszaállítják annak természetes mikrobiális, és tápanyag egyen-
súlyát is. 
 
A korszerő technikák elıretörésével nem meglepı, hogy a hatóságok és a gazdaság szereplıi 
is kezdik felfedezni a bioremediációban rejlı hatalmas lehetıségeket. 
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TERMÉKLEÍRÁS 
 

A Sorb-FTE termékek 100 %-ban természetes alapú, biológiailag bontható anyagokból állnak. 
A fı nyersanyag a gyapot iparból származik, ahol gyapot cellulóz vagy gyapotlepény néven 
ismert. A gyapotmag héja olyan természetes baktériumokat tartalmaz, melyek képesek a mag-
ban lévı olajokat lebontani. Ez akkor következik be, amikor még a magon lévı gyapotot ned-
vesség éri, és ez a mikroorganizmusokat mobilizálja. 
 
A Sorb-FTE szabadalommal védett gyártási folyamatában a gyapotmagot hántolják, majd a 
magból kipréselik az olajat. A lepényt ezután hexánnal nedvesítik, és újra sajtolják a maximális 
olaj kihozatal érdekében. A hexán nem pusztítja el a baktériumokat, amelyek ezután is aktívak 
maradnak. Ez a szabadalmaztatott eljárás nagy elınye a kénsavas eljárásokkal szemben, me-
lyek a baktériumokat elpusztítják. 
 
A gyapotlepény sajtolás és ırlés után is megırzi szivacsos struktúráját, mely nagyon könnyen 
felszívja a szénhidrogéneket vagy más folyékony anyagokat, képes azokat abszorbálni és tá-
rolni (mikro enkapszuláció). A gyártási eljárás és a jó minıségő gyapotlepény együtt biztosítja 
a Sorb-FTE termékek hatékonyságát és kiváló minıségét. 
 
A termékek alapanyagát természetes körülmények között termesztett, nem génkezelt gyapot 
adja. Ez a fajta gyapot szárazanyag grammonként több mint 330 000 természetes mikroorga-
nizmust tartalmaz, melyek között nyolcféle különbözı szénhidrogén faló baktérium csoport ta-
lálható. Ezek a mikroorganizmusok osztódásuk és szaporodásuk alatt szén-hidrogén lebontó 
enzimeket termelnek. Az enzimek a baktériumok által felvehetı formára redukálják a tápanya-
got, aminek köszönhetıen a szénhidrogén tartalmú közegben a csíraszám 20-50 percenként 
megduplázódik (függ a környezet klimatikus körülményeitıl). Ez a szénhidrogén lebomlás fo-
lyamata. A lebomlás melléktermékei szén-dioxid és víz. 
 

A Sorb-FTE termékek ártalmatlanok az élı szervezetekre, toxikus, karcinogén és patogén 
mikroorganizmusokat nem tartalmaznak. 

A HASZNÁLAT ELİNYEI 
 

A Sorb-FTE termékek használata rendkívül elınyös napjainkban, amikor a környezet védelme, 
a hatékonyság, a minıség és a gazdaságosság mindennél fontosabb: 
• A Sorb-FTE termékek természet azonos, környezetbarát, hatékony és költségkímélı pro-

duktumok. 
• A Sorb-FTE gyorsabban szívja fel a szennyezést, mint bármely más termék. Ez lehetıvé 

teszi, hogy a vegyi/olaj kiömléseket gyorsan felitassuk, és minimalizáljuk a szennyezıdés 
nagyságát. 

• Más termékekkel összehasonlítva a Sorb-FTE termékek abszorbciós képessége az egyik 
legjobb. 

• A termékek természetes anyagai, bioremediációs képessége garantálja a szennyezett tala-
jok gyors, egyszerő és olcsó kezelését, ahol a kezelt terület gyorsan, nyom nélkül regene-
rálódik.  

• Maga a gyapotlepény is gyorsan lebomlik, komposztálódik. 
 
Az elhasznált felitató anyag esetleges égetımőbe szállítása gazdaságos, mivel az anyag 
könnyő, főtıértéke nagy (hozzávetıleg 9-10 MJ/kg). 
 
A Sorb-FTE termékek kiválóan alkalmazhatók ipari üzemekben és csarnokokban is, mivel: 
• Nem síkosítják a padozatot. 
• Nem tesznek kárt a berendezésekben (nem abrazívak).  
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TERMÉKEK 
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Sorb-F 
 

Minden folyadék és folyékony anyag felitatására alkalmas a savak és a folyékony nehézfémek 
(higany) kivételével. Különösen hatékony az olajszármazékokkal (szén-hidrogének) szennye-
zett talajok kezelésénél (pl. olajszivárgás vagy olajömlés). A Sorb-F saját tömegének 4,5-
szörösét képes felvenni szén-hidrogénekbıl. A felitatott anyag könnyen szállítható és könnyen 
megsemmisíthetı. Ha az olaj a talajba beivódott, a Sorb-F-et a szennyezıdés lebontására 
használjuk. A terület kármentesítése (remediálása) általában 30-150 napot vesz igénybe. Ter-
mészetesen a klimatikus körülmények befolyásolják a folyamatot. A Sorb-F használata a 
szennyezıdés gyors felitatásával és a szennyezett talaj megtisztításával kiváltja a bonyolult és 
költséges gépi kármentesítést. A Sorb-F képes lebontani a PCB (poliklórozott bifenil) és PAK 
típusú olajszármazékokat is, és biztonságos, vízoldhatatlan formában köti meg a legtöbb ne-
hézfémet. Ezen anyagok lebontása általában háromszor annyi idıt vesz igénybe, mint a nor-
mál szénhidrogéneké. 
 
A Sorb-F képes megkötni mindenféle folyékony vagy fél-folyékony vegyi anyagot, továbbá a 
vért, a hányadékot, a vizeletet és a bélsarat is. Kiváló párolgás gátló képessége révén alkal-
mazása feltétlenül javasolt olyan esetekben, ahol gyúlékony vagy mérgezı gızök kipárolgása 
veszélyeztetné a dolgozók vagy a környezet biztonságát. 
 
Alkalmazási példák: 
• Olajkiömlések padozatokon (üzemek, autószervizek, stb.) 
• Olajfoltok feltisztítása utakon 
• Olajfoltok feltisztítása vasúti sínek környezetében 
• Olajok vizes emulzióinak lebontása 
• Olajszennyezések kármentesítése, szennyezett talajok helyszíni kezelése 
• Olajtartályok preventív védelme védıágyazat telepítésével 

Sorb-A 
 
Vízfelszíni olajszennyezések feltisztítására szolgál. A Sorb-A kiváló abszorbciós képességek-
kel rendelkezik. Megköti az olajat, így az könnyen eltávolítható a vízbıl. Ha a Sorb-A olajjal 
érintkezik víztaszítóvá válik, és nem vesz fel vizet. A Sorb-A saját tömegénél 13-szor több 
anyagot képes felszívni. A Sorb-A nem engedi vissza a felszívott olajat a környezetbe. Ugyan-
akkor az olaj centrifugálással visszanyerhetı, vagy megfelelı klimatikus körülmények között a 
deponált anyagban lévı olajat a Sorb-A baktériumai 30-150 nap alatt lebontják. 
 
A Sorb-A használata különösen elınyös olyan területeken (pl. mocsaras, lápos területek, táj-
védelmi körzetek, stb.), ahol a mechanikus kármentesítés sértené az érzékeny ökoszisztémát. 
 
Alkalmazási példák: 
• Vízfelszíni olajszennyezések lokalizálása, eltávolítása 
• Higiéniai olajmentesítés 
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Sorb-C 
 

Savas anyagok kiömlésekor használjuk. A Sorb-C a savat gyorsan felszívja és semlegesíti, 
ezzel megakadályozva a szennyezés szétterülését. Amint a Sorb-C érintkezik a savval, a pá-
rolgás lehetısége, ezzel pedig a veszélyes kémiai reakciók veszélye lecsökken. Miután a 
Sorb-C megkötötte a savat, az könnyen elszállítható és megsemmisíthetı. A Sorb-C védı-
paplant képez a kiömlött szennyezı anyag fölött, ami megvéd a sav semlegesítésénél esetleg 
fellépı fröccsenésektıl. 
 
Alkalmazási példák: 
• Sav kiömlések lokalizálása, feltisztítása 
• Sav szennyezések egészségügyi és környezeti kockázatainak minimalizálása 

GYAKORI KÉRDÉSEK 
 

A Sorb-FTE termékek olyan válogatott baktériumokat tartalmaznak, amelyek a természetben 
is megtalálhatók. Válogatásuk a különbözı szén-hidrogénekhez való viszonyuk alapján törté-
nik. A mikrobiális hatóanyag keverék az olajiszapokban található különféle szén-hidrogén mo-
lekulák gyors lebontását szolgáló optimalizált keverék. 
 
Lebontják-e a mikróbák az olajtartályokban tárolt olajat, vagy a kıolaj lelıhelyeken a kı-
olajat? 

Nem, mert a lebontáshoz a mikróbáknak oxigénre és vízre van szükségük, és az olajban nem 
található elég oxigén és víz. 
 
Genetikailag módosítva vannak-e a Sorb-FTE termékekben jelenlévı mikróbák, és jelen-
tenek-e számunkra bármilyen veszélyt, kockázatot? 

Nem. A Sorb-FTE keverékek nem tartalmaznak genetikailag módosított szervezeteket, ezért 
használatuk biztonságos. 
 
Mi a bioremediáció mőködési elve? 

A bioremediáció mőködési elve a biológiai lebomlás, ami egy természetes folyamat. Ebben a 
folyamatban bizonyos mikróbák „felfalják” az olyan vegyületeket, mint pl. a ásványi eredető 
szén-hidrogének. Amikor a folyamatot optimalizáljuk - azaz a mikróbák szervesanyag lebontási 
képességét fokozzuk annak érdekében, hogy a környezetet károsító szennyezıdéseket haté-
konyan kezeljük -, azt nevezzük bioremediációnak. 
 
Mennyi ideig tart egy hatékony bioremediációs kezelés? 

Ez függ a klimatikus viszonyoktól, az ásványi szén-hidrogén szennyezés fajtájától, mértékétıl 
és koncentrációjától, a talaj jellemzıitıl és az érintett területhez való hozzáféréstıl. Általános-
ságban 2-8 hónapba telik a kívánt eredmény elérése, de ez függ a fenti feltételektıl. 
 
Hatással van a szennyezés koncentrációja a bioremediációra? 

Igen, az alábbi tényezık befolyásolják a bioremediációt: 
• Az olaj összetétele. Sőrőbb olaj lassabban bomlik le. 
• A talajba került olaj mennyisége. Ha az olaj túl nagy koncentrációban van jelen, a talaj 

„olajnedvessé” válik, ami gátolja a biológiai lebomlást, hiszen nincsen jelen elég víz. Ezért 
egyes esetekben a talaj olaj koncentrációját meg kell változtatni, figyelembe véve az olaj és 
a talaj jellemzıit, valamint az elérni kívánt tisztítási fokot. 
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Mi történik a mikróbákkal az olajiszap bioremediációját követıen? 

Miután elvégezték munkájukat, a mikróba sejttömeg hibernált állapotban, mint biomassza ma-
rad hátra, egész addig, míg újra nem kapnak „táplálékot”. Ez a biomassza kiváló talajerı visz-
szapótló, talajjavító anyagként is felhasználható (szerves trágya). 
 
Melyik évszakban érdemes a bioremediációt elkezdeni? 

Bármelyikben, de érdemes a lehetséges évszaki jellemzıket figyelembe venni: pl. túl sok esı 
kimoshatja a hasznos mikroorganizmusokat, szélsıségesen száraz idıszakban fokozottan fi-
gyelni kell az érintett terület nedvesen tartására. Nagyon hideg idıszakban lelassulnak a bioló-
giai folyamatok. 
 
A Sorb-FTE felszívja az olajat, vagy lebontja? 

Mindkettıt. 
 
Hogyan hat a Sorb-FTE a PAK és a PCB (poliklórozott bifenil) származékokra? 

A Sorb-FTE képes ezeket az anyagokat lebontani, de ez 2-3-szor hosszabb idıt vesz igénybe. 
 

Hány százaléka az olajszennyezésnek nem abszorbálódik és nem bontódik le? 

Minden felszívott szén-hidrogén lebontásra kerül, remediálódik.  
 
Hogyan használjuk a Sorb-FTE készítményeket néhány méter mélységő talajszennyezé-
seknél? 

Négyzetméterenként 3-4kg Sorb-FTE kezelıanyagot 75 mm vastag rétegben egyenletesen 
elterítünk, és hat héten keresztül hetente kétszer belocsoljuk. Ez a dózis elegendı a 444 000 
ppm mértékő szennyezések kezelésére.  
 
Hogyan használjuk a Sorb-FTE készítményeket kitermelt talaj kezelésekor? 

Kitermelt föld kezelésekor 100 mm vastag földrétegre rétegen négyzetméterenként 1 kg Sorb-
FTE kezelıanyagot terítünk, amit újabb föld, majd Sorb-FTE követ. Így folytatjuk, míg tart a 
föld. A fedı réteg Sorb-FTE legyen. Az eljárást általában mőanyag ponyván végezzük. A 
ponyva széleit felhajtjuk, a kupacot belocsoljuk, és a kupacot nedvesen tartjuk 4-5 hétig. Ez 
általában elegendı idı a teljes remediációhoz. 
 
Összhangban van-e a Sorb-FTE kezelés végterméke az európai elıírásokkal? 

Igen, a szennyezıdésbıl szén marad vissza. Ez természetes elem és jelenléte összhangban 
van a vonatkozó szabványokkal. A Sorb-FTE maradványai elkomposztálódnak, mivel termé-
szet azonos anyagról van szó.  

5. 

SZAKMAI SEGÍTSÉG 
 

A KEB Bt. szívesen nyújt szakmai segítséget, és határozza meg a szükséges technológiát. 


