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Összefoglalás
A biodízelgyártás melléktermékeként glicerin keletkezik. Az elválasztás során a glicerines
fázisba kerülnek a növényi olajban található nem zsiradék anyagok (pl.: fehérjék), a
metanol egy része és a katalizátorként alkalmazott kálium-hidroxid is. Ezek nehezítik a
melléktermék kozmetikai, illetve vegyipari alkalmazását. Talajba juttatás esetén viszont
hasznosulhat az anyag növényi tápanyagtartalma. A glicerin aktív szervesanyag-tartalma
befolyásolja a talaj szervesanyag-készletét és nitrogénforgalmát.
Kulcsszavak: biodízel, melléktermék-hasznosítás, talaj ásványi nitrogén
Summary
Glycerine is a by-product of biodiesel production. Non-fat compounds located in plant oil
(for example proteins), a part of methanol and potassium-hydroxide used as catalysator
get into the glycerine phase during the separation. These materials are hardening the
usage of glycerine for cosmetic or chemical industries. Allocating it into the soil, the plant
nutrient contents can be availabled. The soil’s organic matter contents and nitrate
circulation can be influenced by the glycerine active organic compound contents.
Keywords: biodiesel, utilisation by-product, soil mineral nitrogen
Bevezetés
A biodízelgyártás melléktermékeként glicerin keletkezik. Az elválasztás során a glicerines
fázisba kerülnek a növényi olajban található nem zsiradék anyagok (pl.: fehérjék), az
átészterezéshez használt metanol egy része és a katalizátorként alkalmazott
káliumhidroxid is. Ezek megnehezítik a melléktermék kozmetikai, illetve vegyipari
alkalmazását. Talajba juttatás esetén viszont hasznosulhat növényi tápanyagtartalma. A
glicerin aktív szervesanyag-készlete befolyásolja a talaj szervesanyag-tartalmát és
nitrogénforgalmát.
Tartamkísérletek talajainak vizsgálatával igazolható, hogy a talajok szerves szén- és
ásványi nitrogéntartalma egymással összefügg, de talajtípusonként eltérı módon: a tartós
nitrogéntrágyázás réti talajon csökkenti, míg mészlepedékes csernozjomon fokozza a
szerves széntartalmat (Vágó et al., 2005). A különbségek a talajok mikrobiológiai
aktivitásában is tükrözıdnek (Kátai et al., 2005). Liziméter kísérletekben a szerves
termésmaradványok bedolgozása a talajba csökkentette a nitrátkimosódás mértékét
(Grüner et al., 2007). Cellulóz és mőtrágya nitrogén kölcsönhatását tanulmányozták a
mikrobiális bontás során keletkezı széndioxid kinetikájának vizsgálatával (Szegi 1988).
Jelen munka célja, hogy megállapítsuk, hogy a biodízel gyártási folyamat során keletkezı
metanol tartalmú glicerin fázis, milyen hatást gyakorol a talaj ásványi nitrogén tartalmára.
110 /119

Anyag és módszer
A vizsgálatokat egy Fótról származó homokos váztalajjal végeztük. A talaj fı jellemzıi a
következık: Arany-féle kötöttség (KA): 28,33, mésztartalom (CaCO3 %): 8 %,
humusztartalom (H %)=1,4 %, pH(H2O)=8.2, AL-P2O5=95 µg/g, AL-K2O=120 µg/g.
A kísérlet során négy hétig tartó talajinkubációs vizsgálatot végeztünk. Ezt négy
ismétlésben különbözı nitrogén és glicerin adagokkal hajtottuk végre.
A talajérlelési kísérletet cserépformájú mőanyag edényekben végeztük, mely során
minden cserépbe 200 g légszáraz talajminta került. A következı kezeléseket alkalmaztuk:
- 0 vagy 500 ppm nitrogénkezelés ammóniumnitrát (NH4NO3) formájában
- 0 vagy 1 % C kezelés glicerin formájában
- konstans foszfor (P2O5) és káliumkezelés (K2O) 500 ppm értékben, kálium-dihidrogénfoszfát illetve káliumszulfát formájában,
- konstans desztillált víz az KA 60 %-nak megfelelıen.
Az edényekbıl hetente kivett 50-50 g talajmintákból 1%-os KCl-oldattal kivonatot
készítettünk. Parnass-Wagner vízgızdesztilláló berendezés segítségével meghatároztuk a
kivonatok NH4+-N és ásványi-N (NH4+-N + NO3--N) tartalmát. A nitrát tartalmat a két
vizsgálat különbségével számítottuk.
Varianciaanalízis számításához a Tolner László által Excel Makróban megírt programot
használtuk. A program Sváb János (1981) által leírt algoritmus alapján készült, és már
több publikáció (Tolner 2008, Vágó 2008) elkészítéséhez is használták.
Eredmények és értékelésük
2 tényezıs varianciaanalízissel értékeltük a talajminták összes ásványi-N, NO3--N és
NH4+-N tartalmának alakulását az érlelési idı és a kezelések függvényében.
Az összes ásványi-N a kezeletlen talajmintán az érlelési idı elıre haladtával nı, jelezve,
hogy a kedvezı nedvességtartalom hatására folyamatos a szerves nitrogénformák
ásványosodása (1. ábra).
1. ábra
A talajminták összes ásványi nitrogéntartalma az érlelési idı és a kezelések
függvényében
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Nitrogéntrágyázás hatására jelentısen megnı az összes ásványi-N tartalom. Idıbeli
változása nem mutat határozott tendenciát. Ha nitrogénmentes szénforrást is adagolunk a
nitrogéntrágyázás mellett, akkor látható, hogy a mőtrágya-N és részben a talaj ásványi-N
tartalma is immobilizálódik. A két, 1%-os szénforrást kapott kezelés esetén látható, hogy a
laborvegyszer tiszta glicerinhatás gyorsabb, már egy hét alatt gyakorlatilag 0-ra csökkenti
a minta ásványi-N tartalmát. Késıbb ennek egy része fokozatosan felszabadul hasonló
ütemben, mint ahogyan a kezeletlen talajban is ásványosodik a nitrogén. A biodízel
melléktermékeként képzıdött glicerin hatása lassabb, mind az immobilizáció, mind az azt
követı mobilizáció tekintetében. Ez lehetséges, hogy a benne levı szennyezıanyagok
(metanol) mikrobaszaporodás-gátló hatása miatt van. Ezt a hatást érdemes a jövıben
újabb kísérletekkel alaposabban megvizsgálni. A féladagú melléktermék adagolás a 3.
héttıl kezdve intenzívebb N mobilizációt mutat. Ebbıl következik, hogy megfelelı
mennyiségő glicerin adagolással szabályozható a mőtrágya nitrogén immobilizációja, és
az azt követı mobilizálódása.
A nitrát-N eredmények értékelése hasonló eredményre vezet, mint amit az összes
ásványi-N esetében tapasztaltak (2. ábra).
2. ábra
A talajminták nitrát-N tartalma az érlelési idı és a kezelések függvényében.
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Ez abból következik, hogy az összes ásványi-N tartalom meghatározó része a nitrát-N.
Ebben az esetben az elsı héten mindhárom glicerinkezelés hatására a teljes nitrát-N
tartalom immobilizálódik. A nitrát-N képzıdése a késıbbiekben is lassabb ütemő. A
különbség az egyre nagyobb arányban ammónia-N formában marad (3. ábra).
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3. ábra
A talajminták ammónium-N tartalma az érlelési idı és a kezelések függvényében.
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Az ammónia-N formában maradás különösen a melléktermék glicerin esetében jelentıs.
Ez azt mutatja, hogy a melléktermékben levı szennyezés nagyobb mértékben gátolja a
nitrifikációt, mint az ammonifikációt. Az ammónia-N formában felhalmozódás különösen a
féladagú melléktermék glicerin esetében jelentıs.
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