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A hulladéklerakás célja:

A hulladékok lerakással történő ártalmatlanításának
célja, hogy minimalizálja a hulladék környezetre
gyakorolt hatását olyan módon, hogy a hulladékot
biztonságos és ellenőrizhető módon elválasztja a
környezet elemeitől.



A hulladéklerakás kockázata:

A hulladékból szivárgó csurgalékvíz különféle
szerves- és szervetlen szennyezőanyagokat tartalmaz,
amik jelentős környezeti- és egészségügyi kockázatot
jelentenek, ha eljutnak a környező felszíni- és felszín
alatti vizekbe.



Lerakók környezeti hatásának ellenőrzése:

A szivárgás és a szivárgó rendszer ellenőrzése (fizikai,
geofizikai módszerekkel).

Felszíni- és felszín alatti vizek monitoringja a lerakó
környezetében.



A monitoring nehézségei(1):

A lerakott hulladékok heterogenitása és többnyire

ismeretlen összetétele miatt nehéz meghatározni

azt, hogy melyek azok a jellemző komponensek,

amik megjelenése vagy hiánya alapján egyértelműen

eldönthető, hogy a lerakó működése veszélyezteti-e

a felszín alatti vagy felszíni vizeket.



A monitoring nehézségei(2):

Bizonyos komponensek természetes módon is

előfordulhatnak magasabb koncentrációban a lerakó

környezetében előforduló vizekben, ilyen esetben

nehéz (vagy csak hosszabb idő elteltével lehetséges)

eldönteni, hogy a detektált koncentrációk, ill.

változások a természetes ingadozás részeként, vagy a

lerakó működésével összefüggésben alakultak ki.



A vizsgált eset:

Működő hulladéklerakó, ahol korábbi események

következményeként a hagyományos komponensek

(klorid, bromid, szulfát, ammónium, fémek, stb.)

koncentrációja egyes mintavételi pontokon

meghaladja a szennyezettségi határértéket.



Tisztázandó kérdések:

A magas koncentrációk csak a korábbi események

következményei, vagy feltételezhető a medencék

szivárgása?

A háttér kutakban természetes módon is magas

koncentrációjú szulfát megkülönböztethető-e a

monitoring kutakban megjelenőtől?



A vizsgálat helyszíne:



Topográfiai jellemzők:



Földtani jellemzők:

A felszín közelében különféle agyagos (sovány, közepes,
kövér) képződmények találhatók jelentős vastagságban.
Az agyagkőzetek egymással minimális hidraulikai
kapcsolatban lévő, szeszélyesen települt finom homokos,
homoklisztes lencsékkel, erekkel tarkítottak, ezért valódi,
egységes talajvíztükörről nem lehet beszélni a területen.



Vízföldtani jellemzők:

A talajvíz a pannóniai rétegsorozatban elhelyezkedő,
közbetelepült üledékekben mutatkozik. A területre a
pontszerűen elhelyezkedő, eltérő mélységű és
utánpótlódási viszonyokkal rendelkező vízadó sávok, vagy
víztározásra alkalmas kőzettestek előfordulása jellemző,
melyek nincsenek, vagy csak minimális hidraulikai
kapcsolatban vannak egymással, amit az egymáshoz közeli
feltárásokban jelentkező, igen eltérő talajvízszintek is
jeleznek.



Monitoring rendszer:



Vízkémiai jellemzők:



Vízkémiai jellemzők:



Vízkémiai jellemzők:



Vízkémiai jellemzők:



Tisztázandó kérdések:

A magas koncentrációk csak a korábbi események
következményei, vagy feltételezhető a medencék
szivárgása?

A háttér kutakban természetes módon is magas
koncentrációjú szulfát megkülönböztethető-e a
monitoring kutakban megjelenőtől?



Ötlet:

Sajátosságaik és stabilitásuk miatt a környezeti
izotópok – elsősorban a könnyű elemek izotópjai
(hidrogén, szén, nitrogén, oxigén, kén) – régóta
használatosak a globális elemi ciklusok
vizsgálatában, a hidrológiában, az élelmiszerek
eredetének vizsgálatában, az orvosi kutatásokban
és a környezet szennyezettségének vizsgálatában.



Izotópok – környezeti izotópok – stabil izotópok

Izotópoknak nevezzük azokat a kémiai elemeket, amelyek atomjai
azonos számú protonból és elektronból, de eltérő számú neutronból
épülnek fel. Egy elem izotópjainak kémiai tulajdonságai gyakorlatilag
azonosak, csupán tömegükben térnek el egymástól.

Környezeti izotópok mindazok a stabil és radioaktív izotópok, amelyek
természetes módon előfordulnak a környezetben, függetlenül attól,
hogy keletkezésük természetes vagy mesterséges folyamatok
következménye.

Azokat az izotópokat, amelyek nem mutatnak radioaktív bomlást, stabil
izotópoknak nevezik.



Stabil izotóp arány

X=
𝑹𝒎𝒊𝒏𝒕𝒂−𝑹𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅

𝑹𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 Τ𝟎 𝟎𝟎

A természetben ezek az izotópok kis koncentrációkban
fordulnak elő (2H 0,015%, 18O 2%, 13C 1,1%, 34S 4,21%).

Mennyiségük jellemzésére az izotóp arányukat, illetve
annak adott standardhoz viszonyított eltérését
használják:



Az alkalmazhatóság alapja

Izotópok frakcionálódása:
A kémiailag azonos, de eltérő tömegű izotópokat
tartalmazó molekulák eltérő módon viselkednek a
tisztán fizikai folyamatokban, a heterogén kémiai
egyensúlyokban és a reakciók kinetikájában (azaz
minden folyamatban, ami a szennyezők mozgását és
környezeti sorsát alakítja, beleértve a párolgást,
oldódást, párologtatást, szorpciót és lebontást).



Az alkalmazhatóság alapja

A tömegkülönbség miatt valamennyi energiaigényes
fizikai és kémiai folyamatban (pl. párolgás, diffúzió)
a könnyebb izotópot tartalmazó molekulák
„megelőzik” a nehezebb izotópot tartalmazó
molekulákat, így bekövetkezik az izotópok
szétválása, frakcionálódása. Ez fordítva is igaz, az
energia felszabadulással járó fizikai- és kémiai
folyamatokban a nehezebb izotópok dúsulása
figyelhető meg.



Mintavételi pontok



18OVSMOW DVSMOW δ13CVPDB 34SVCDT 18OVSMOW

‰ ‰ ‰ ‰ ‰
Vizsgált alkotó H2O H2O HCO3

- SO4
2- SO4

2-

Csurgalékvíz -2.98 -45.2 -18.55 3.4 8.3

S-3 -10.10 -68.5 -3.5 -6.4 7.7

S-5 -9.79 -65.5 -21.18 10.6 9.6

S-9 -8.94 -63.5 -14.95 7.9 7.3

S-10 -9.41 -68.2 -13.94 11.1 6.9

SZ-4 -10.75 -76.3 -13.39 10.7 13.0

Vizsgálatok és eredmények
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Eredmények értékelése (δD és δ18O)



Eredmények értékelése (δ13C)

Szélső értékek:    S-3 = -3,5‰,    S-5 = -21,18‰

Korreláció a HCO3 tartalommal.

S-3 hidrokarbonátja elsősorban talajmész eredetű.

Többi kút hidrokarbonátja inkább növényi eredetű.

A csurgalékvíz hidrokarbonátja sem tengeri eredetű.



Eredmények értékelése (δ34S és δ18O-SO4)
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Eredmények értékelése (δ34S és δ18O-SO4)

Az S-3 kút szulfátja valószínűleg biogén eredetű
(szulfidok bakteriális oxidációja).
A többi minta eredménye inkább a gipsz és az anhidritek
oldódásából származó szulfátot jelez.
Az SZ-4, S-5, S-10 kutak szulfátjának eredete feltehetően
azonos.
A csurgalékvíz szulfátjának izotópösszetétele leginkább
gipszre jellemző.
Az S-9 kútban a korábbi csurgalékvíz szivárgás szulfátja a
mai napig jelen van.



Eredmények összegzése:

• A figyelőkutak vize nem tartalmaz kimutatható 
mennyiségben csurgalékvizet.

• Az S-3 kút vizének stabil izotóp összetétele a többiektől 
eltérő földtani környezetet jelez, ami oka lehet a kút 
vizében mérhető magasabb fém tartalomnak.

• Az S-9 kút szulfátjának izotóp összetétele egy korábbi 
(ismert) szennyezésre utal.

• A monitoring vizsgálatok stabil izotóp mérésekkel való 
kibővítése javasolható. 



Köszönjük a figyelmet !


