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Szennyezett terület kármentesítése

Kármentesítés: Az elmúlt évszázadban hátrahagyott 
szennyezések (felszín alatti közegben, és vizekben) 
megismerése, a károsodások mérséklése, megszüntetése

Legnagyobb veszély: az emberi szem elől rejtve maradnak, a 
talajban, és vizekben károsító hatásuk időben eltolva 
jelenhet meg, gyakran már csak akkor válik ismertté 
amikor közvetlen veszélyt jelent az élővilágra, emberekre.

Eljárási módokat a jelenleg hatályos 
219/2004 (VI1.21.) Korm. rendelet
határozza meg
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Mit örököltünk?

Gyakori példák:
 hely vagy berendezés, ahol kőolajat,

kőolajszármazékokat tárolnak: repülőterek,
olajfinomítók, vasútállomások,
üzemanyagtöltő állomások, 

 Vegyi üzemek: tartályok az üzem területén,
felszín alatti csővezetékek,

 Salakdombok, meddőhányók, zagytározók
az üzemek, erőművek és bányák
környezetében, 

 Katonai létesítmények: garázsok,
javítóüzemek, vegyianyag-tartályok,

 Vasútállomások: a folyékony üzemanyag
tárolók mellett javítóüzemek, 

 Folyékony- és szilárd hulladékok működő,
vagy sokszor már elfelejtett lerakóhelyei…
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Mit tehetünk? (tenni kell!!!)

 Tisztába kell jönni a veszélyhelyzet nagyságával
(Hazánkban például a több tízezerre becsülhető szennyezett 
területnek csak egy töredékéről van tudomása a környezetvédelmi 
hatóságoknak)

 A szennyezett területek számbavétele
(nyilvántartásba vétel egységes tartalmú adatlapok kitöltésével) 

 A helyszínek rangsorolása sürgősség alapján
(kockázatbecslésre támaszkodva az egyes helyszínek prioritási 
számokat kapnak. A prioritási lista fontossági-sürgősségi rendbe 
sorolja a helyszíneket)

 Az egyes esetek vizsgálata egyenként - tényfeltárás
(meg kell határozni az ott található anyagokat, körül kell határolni 
elterjedésüket és azt, hogy mekkora területen következett már be a 
környezet elszennyeződése) 

 Megkezdeni a szükségessé váló műszaki beavatkozásokat
 Utolsó szakaszban utóellenőrzés
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Az OKKP-ről

OKKP: Országos Környezeti Kármentesítési Program
Az OKKP szakaszai:
 Rövid távú szakasz (1996-1997.) 
 Középtávú szakasz (1998-2002.) 
 Hosszú távú szakasz (2003-2030.)
Célja: a felszín alatti vizek, a földtani közeg veszélyeztetésének, 

szennyezettségének, károsodásának megismerése, csökkentetésének 
vagy megszüntetésének elősegítése.

További feladatok:
 a szükséges jogszabályok kidolgozása,
 műszaki szabályozások (szabványok, irányelvek) kidolgozása,
 kutatási-fejlesztési tevékenység,
 az OKKP finanszírozási rendszerének kidolgozása,
 kiadványok, információs- és segédanyagok kidolgozása.
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Hol tartunk most? (1)

• Kialakult az OKKP szervezési-irányítási rendszere: 
- 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét 

érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról
- 10/2000 (VI.2) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín 

alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükésges
határértékekről

- 219/2004 (VII.21) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek 
védelméről

• Elkészültek az egységességet biztosító alapvető műszaki szabályozások 
(szabványok, útmutatók): eddig 15 kiadvány jelent meg és nyolcnak az 
előkészítése van folyamatban

6
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Hol tartunk most? (2)

• Megtörtént az ország területének
érzékenységi kategóriákba történő
besorolása,
• Megkezdődött a Nemzeti 
Kármentesítési Prioritási Lista 
kialakítása.

7
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Hol tartunk most? (3)

- Az eddig ismert szennyezett területek, szennyező források 
száma: 30-40 ezer.

- A felszámolás költségigénye: > 1 000 milliárd Ft

- A felszámoláshoz szükséges időtartam: 30-40 év

- Közel 20 000 szennyezett terület, illetve potenciális 
szennyezőforrás adatai szerepelnek a központi 
nyilvántartásban
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MeH - ÁPV Rt - volt szovjet ingatlanok Alprogram:
8 terület (37 projekt) 3 333 millió Ft

PM - ÁPV Rt - Társasági Privatizációs Alprogram
59 terület 17 218 millió Ft

GKM - MÁV Alprogram
141 terület 8 604 millió Ft

GKM - Szilárdásványbányászati Alprogram
Mecseki Uránbánya rekultiváció          17 263 millió Ft
Volt állami szénbányák (12 terület) 18 245 millió Ft

HM - Honvédelmi Alprogram
99 terület 7 120 millió Ft 9

Ki fizet?

A “szennyező fizet” elve alapján: annak kell megfizetnie a kárt, aki 
okozta azt.

A károkozó személyek kiderítése a hatósági eljárás egyik legfontosabb 
feladata.

Ha nem állapítható meg az elkövető személye, akkor az egyetemleges 
felelősségre vonatkozó szabályok alapján az ingatlantulajdonos, 
illetve birtokos felelőssége lép be.

A tulajdonos csak akkor mentesül, ha az ingatlan tényleges használóját
megnevezi, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt 
terheli. 

Ha a tevékenység folytatója ismeretlen, vagy jogutód nélkül megszűnt, és 
ha a tevékenység a Kt. hatálybalépését megelőzően történt, akkor a 
Magyar Állam nevében a felelős miniszter, a környezetvédelemért 
felelős miniszter által kijelölt szervezet kötelezett a kármentesítésre.

Egy adott terület adás-vétele esetén, ha a szennyezést okozó létesítmény 
vagy művelet felhagyása még folyamatban van, még fennáll a környezet 
veszélyeztetésének ténye, úgy a terület új tulajdonosa, mint a 
tevékenység jogutódja a kármentesítés kötelezettje. 10
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Kármentesítés

A kármentesítés három fő szakaszát különbözteti 
meg a rendelet: 

 tényfeltárás, (amely felderítő és részletes vizsgálatból 
állhat) 

 beavatkozás, (korábban műszaki beavatkozás) 

 kármentesítési monitoring, 

azzal a megjegyzéssel, hogy ezek a szakaszok 
felcserélhetők és szükség szerint megismételhetők. 
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A tényfeltárás

A (részletes) tényfeltárás fő célja:
 információk szolgáltatása az érintett terület környezet-

szennyezettségi állapotáról

 az adott területen meg lévő szennyezőforrások azonosítása

 a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezettségének a 
megismerése, lehatárolása, készletezése

 a szennyezés-terjedés modellezése

 a szennyezés környezeti, egészségügyi, ökológiai kockázatainak a 
feltárása, bemutatása

 szükség esetén javaslattétel a kármentesítés további szakaszainak 
megindítására

 a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 7. számú melléklete szerint 
elkészített tényfeltárási záródokumentációban kell 
összefoglalni

12
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A (műszaki) beavatkozási szakasz

A (műszaki) beavatkozási szakasz célja

 a földtani közeg és a felszín alatti víz (D) kármentesítési 
célállapot határértékre való tisztítása. 

 Ezt a szakaszt a rendelet 9. számú melléklete szerint 
elkészített (műszaki) beavatkozási záródokumentáció
elfogadása után lehet befejezni.
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A kármentesítési monitoring

A kármentesítési monitoring fő célja: 

 a tényfeltárás és a (műszaki) beavatkozás szakaszaiban folytatott 
tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának folyamatos nyomon 
követése, eredményességüknek a mérése. 

 A rendelet szerint a kármentesítési monitoringot a (D) kármentesítési 
célállapot határérték elérését követően legalább még 4 évig 
(utómonitoring), ill. a tartós környezetkárosodás teljes időtartama 
alatt folytatni kell. (Tartós környezetkárosodás: a földtani közeg, ill. a 
felszín alatti víz olyan szennyezettsége, amely a természeti folyamatok 
vagy a beavatkozás révén a tényfeltárási záródokumentáció
elfogadásától számított öt éven belül sem csökken a (D) 
kármentesítési célállapot határérték alá.] 

 A kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján dönt a 
területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség a kármentesítés 
befejezéséről vagy további folytatásáról.

14
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A kármentesítés első lépése - Tényfeltárás

Eszközök:
Információgyűjtés
Mintavétel, 
Laboratóriumi 
vizsgálatok
Adatfeldolgozás

A tényfeltárás

A tényfeltárás fontosabb fázisait az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
 Az adott területen meg lévő szennyezőforrások, szennyezések feltárása és lehatárolása 

(B) szennyezettségi határértékre mintavételezésekkel és minta-vizsgálatokkal, 
 Az adott területen a természetes és mesterséges környezeti elemek (és ezek rendszerei) 

állapotminőségének bemutatása, értékelése. 
 A szennyezés lehetséges hatásainak, hatásviselőinek (amely lehet pl. a földtani közeg, a 

felszín alatti víz, levegő, stb.) a megjelölése, a hatásviselők érzékenységének a 
bemutatása. 

 A szennyezés terjedésének modellezése. 
 A szennyezésből adódó környezeti, egészségügyi, ökológiai kockázatok értékelése, a 

területhasználatok és költség-haszon elemzés alapján javaslattétel a (D) kármentesítési 
célállapot határértékre. 

 A tényfeltárás során megszerzett információk rendszerzése, dokumentálása, 
alátámasztása (pl. mintavételi és fúrási jegyzőkönyvek, vizsgáló laboratóriumok 
jelentései, a mintavételi pontokat, a hidrogeológiai viszonyokat, a szennyezés eloszlását, 
a szennyezés várható terjedését feltüntető térképek, stb.) 

 A költség-haszon és költség-hatékonyság elemzések figyelembe vételévei javaslattétel a 
feltárt környezeti károk felszámolásának módszereire (legjobb elérhető technika - BAT 
kiválasztása), tényfeltárási záródokumentáció készítése. 

16
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A tényfeltárás

A tényfeltárás elvégzése alábbi esetekben lehet 
szükségszerű, ill. kötelező: 
 Valamely környezet igénybevételével, környezetterheléssel, 

környezet-szennyezéssel járó tevékenység, szennyezőforrás 
környezeti elemekre gyakorolt hatásának megítéléséhez. 

 A környezetkárosodás mértékének, fokának megállapításához, a 
háttér szennyezettség felméréséhez. A környezetvédelmi 
kármentesítési munkák megalapozásához, tervezéséhez, a 
kármentesítés kezdetén meg lévő szennyezettségi állapot 
rögzítéséhez, hatásainak értékeléséhez. 

 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek megindítása előtt 
[20/2001 (II. 14.) Korm. rendelet ]. 

 Környezetvédelmi felülvizsgálatok készítésének megalapozásához 
[12/1996 (VII A.) KTM rendelet]. 

 Felszámolási eljárás és a végelszámolás esetében [106/199 (XII.8.) 
KTM rendelet]. 17

A tényfeltárás

 Magyarországon a kármentesítésekkel összefüggő kérdésekben, 
feladatokban az első fokú engedélyező hatóságok megyei 
illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely 
szerinti járási hivatala jár el. 

 Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő 
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi 
és természetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala jár 
el. 

 A környezetvédelemben a másodfokú engedélyező hatóság az 
országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként - a Pest 
Megyei Kormányhivatal jár el. 

18
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Tényfeltárási munkafázisok

1.  Előmunkálatok
 Engedélyek beszerzése

 Feltárások helyét a terület tulajdonosával hatósággal közüzemi 
szolgáltatókkal egyeztetni kell

 Feltárások pontos koordináta helyes

2. Geodéziai munkálatok

A szennyezett területek feltárásakor a geodéziai 
felmérésekre a következők miatt van szükség:

 a terület geodéziai azonosítása, kiterjedés paramétereinek 
megadása,

 a felméréshez és a kármentesítés megtervezéséhez alapadatok 
szolgáltatása,

 a mintavételi helyek rögzítése,

 egységes nyilvántartási rendszerhez azonosító adatok 
szolgáltatása.

3. Nyílt feltárás
 Természetes feltárást ad a:

 vízmosás, patakmeder, vízpart,
 hegyomlás, kidőlt fák gyökérzete helyén maradt üreg, stb. 
 A felszínre kibukkanó kőzetrétegeket, lepusztult karsztos felszíneket, 

barlangokat is fel lehet használni a rétegdőlés stb. mérésére, mintavételre.

 Mesterséges feltárás a:
 külfejtés, 
 bevágás rézsűje, 
 alagút, 
 pince, 
 épület alapozás, 
 kút, stb.
 Létesíthetők kis mélységű feltárások: lekaparással, tisztítással, kutatógödör, 

bevágás készítésével. 
 Ide tartoznak még a talaj felső szintjéből kézi fúróval, szondával vett felszíni 

minták is. 
 Speciális nyílt feltárási módszer lehet a szennyeződés feltárása gépi markolóval.

Tényfeltárási munkafázisok
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Pontszerű feltárás 

 Szondázás

 Statikus

 Dinamikus

 Fúrások

Tényfeltárási munkafázisok
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Szondázás

 A statikus kúpbehatolási vizsgálatok 
 CPT, cone penetration test, hazánkban statikus szondázásnak 

is szokták nevezni

 elsősorban a geotechnikában, az alapozások tervezéséhez 
használják előszeretettel, azonban alkalmazása a 
környezetvédelemben is egyre elterjedtebb az utóbbi években
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 Régen csak egy mechanikai 
szondának a besajtolása történ

 a napjainkban használatos 
CPT szondák egyidejűleg 
három paraméter mérését 
teszik lehetővé.:
 csúcsellenállás qc, 
 palástsúrlódás fs, 
 behatolás közbeni 

pórusvíznyomás u

 A pórusvíznyomás mérésére 
használt szűrőket korábban a 
szondafej különböző részein 
helyezték el (u1, u2, u3), mára 
azonban a szondacsúcs 
mögötti pórusvíznyomás 
mérés (u2) vált a leginkább 
elfogadott és javasolt 
megoldássá

Szondázás

Mérés

 a szondafejet egy hidraulikus sajtó segítségével, állandó 
sebességgel (2,0 cm/sec) a talajba sajtolják, miközben 
mérik a szondacsúcsra adódó nyomást (qc-csúcsellenállás), 
a paláston ébredő súrlódást (fs-palástsúrlódás) és a porózus 
szűrőgyűrűn keresztül átadódó pórusvíznyomást (u-
pórusvíznyomás). 

 Újabban a szondákba elhajlásmérőket is beépítenek, így 
lehetőség van arra, hogy meghatározzuk a szonda 
lenyomása közben a függőlegestől való eltérés nagyságát is. 
Az elhajlás pontos irányát azonban csak azoknál a 
szondafejeknél tudjuk meghatározni, melyekbe kétirányú 
(x,y) elhajlásmérő van beépítve.

Szondázás
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Nyomógépek

 Az egyik csoportba azok a gépek tartoznak, melyeket 
nem szükséges lehorgonyozni 

Szondázás

Nyomógépek

 A másik csoportba azok a gépek tartoznak, melyeket le 
kell horgonyozni vagy csavarral rögzíteni

Szondázás
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Sleeve area [cm2]: 150
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Cone No: C10CFIIP.F10
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SPT szondázás felhasználási terület
 A szondázási eredményekből jó megbízhatósággal  

határozható meg a: 
 talajtípus (mintavétellel)

 közepes megbízhatósággal határozhat meg a:
 talajrétegződés, s,
 a szemcsés talajok (relatív) tömörsége

 A szondázás jól alkalmazható:
 homokban
 iszapban
 agyagban
 tőzegben

 A szondázás közepes megbízhatósággal alkalmazható:
 kavicsban
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 Kismélységű kézi, vagy gépi fúróberendezés 10-20 m 
mélységig, 110 mm átmérő

 Állványos fúróberendezés 20-100 m mélységig, 150 mm 
átmérőnél nagyobb

Hagyományos fúrásos feltárások

Hagyományos fúrásos feltárások

Célja 

 reprezentatív minták begyűjtése vizsgálati célokra, 

 továbbá a fúrások kiképzése a többszöri mintavétel 
biztosítására alkalmas monitoring kutakká.

A környezetvédelmi célú fúrásos feltárások 

 laza törmelékes üledékekben általában száraz fúrási 
eljárással létesülnek,

 konszolidált képződményekben (mélységi magmás 
kőzetek, vulkanitok, metamorf képződmények, 
diagenizált üledékek) iszap-, víz-, hab- vagy 
légöblítéses eljárással, illetve újabban nagyenergiájú 
szónikus fúrással. 
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Mintavétel, mintavizsgálat

A mintavételi vagy feltáró pontok számának és helyének 
meghatározását alapvetően

 a szennyeződés jellege (pl. légköri ülepedés, pont-, vonalszerű, 
diffúz, felszíni vagy felszín alatti szennyezőforrás, stb.),

 a szennyezőanyag minősége (pl. vízoldékonyság, sűrűség), 

 a környezetérzékenységi inhomogenitások (szigetelő- vízzáró 
rétegek vastagsága, kiterjedése) és 

 a kockázatos, veszélyeztetett objektumok, receptorok, 
expozíciós útvonalak, elhelyezkedése, talajvízáramlás iránya. 

A tényfeltárás során mintavételezéseket csak arra akkreditált 
szervezet végezhet! 

39

Mintavétel, mintavizsgálat

A földtani közeg mintázásánál a mélységi mintavételek:

 történhetnek előre meghatározott mélységi horizontokból 
pl. méterenként, félméterenként, rétegváltásonként vagy a 
felszíni, a kapilláris és a kétfázisú zónából, ill. 

 ezek mindegyike kiegészíthető annak a fúrással harántolt
rétegnek a mintázásával, amelyben nyilvánvaló szennyezést 
(pl. kőolajszármazékot) észlelünk érzékszervi úton

A talajvíz mintázása történhet 

 ideiglenes csövezésű fúrásokból, talajvíz mintavételezésre 
alkalmas ideiglenes csövezésű védett furatokból, vagy

 kiépített monitoring kutakból
40
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Mintavétel, mintavizsgálat

 A mintatároló edények térfogatának, anyagának, 
zárhatóságának és a minta helyszíni kezelésének (pl. 
szűrés, tartósítás) meg kell felelnie a vizsgáló laboratórium 
akkreditációjában foglalt előírásoknak. 

 A tényfeltárás során mintavizsgálatokat csak arra 
akkreditált szervezet végezhet! 

 A szennyezések lehatárolásánál, az újabb feltárási pontok 
kijelölésénél nagy segítséget jelenthetnek az ún. terepi 
gyors tesztek, amelyek alkalmazásával rövid idő alatt (5-20 
perc), egyszerű vizuális értékeléssel (pl. színreakció 
erősségének megítélésévei), megbecsülhetjük a földtani 
közegben, ill. a felszín alatti vízben a keresett szeny-
nyezőanyag koncentrációját.

42
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ÉRZÉKENYSÉGI BESOROLÁS
TERJEDÉSI MODELLEZÉS

 A kárhely besorolása a felszín alatti víz állapota 
szempontjából meghatározott érzékenységi kategóriákba

 Szükség esetén a felszín alatti szennyeződés térbeli és 
időbeli terjedését leíró vízmozgás és szennyezőanyag-
transzport modellezés elvégzése. A· modellezéshez 
leggyakrabban:
 Processing Modflow for Windows (áramlási modellek 

felállítása), 
 SURFER for Windows (geostatisztikai számítások, 

interpolációk elvégzése), 
 GRAPHER for Windows (idősorok elemzése és 

megjelenítése), 
 DIDGER (digitalizálás, koordináta-rendszer transzformáció, 

raszteres képállományok koordinátákhoz rendelése) 
programokat használják

43
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KOCKÁZATELEMZÉS

 A kockázat a szennyező anyag hatásának kitett 
ökoszisztéma állapota, ill. az emberi egészség romlásának, 
károsodásának várható mértékeként és bekövetkezési 
valószínűségeként értelmezhető. 

Részei:

 Az egészségkockázat felmérés

 Veszélyazonosítás, dózis-válasz összefüggés 
megállapítása

 Az expozíció felmérése  

 Kockázatszámítás, a kockázati mérőszámok 
értékelése

45

ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

 A szennyezőanyagok általában nem önmagukban, hanem 
más szennyezőanyagokkal együtt, ún. kevert szennyezések 
formájában jelennek meg a kárhelyek túlnyomó 
többségében, így a tényleges környezeti kockázat ill. 
kármentesítési célállapot pontosabb megítéléséhez egyre 
fontosabb kérdéssé válik összegzett biológiai hatásaik 
kimutatása

46
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A TÉNYFELTÁRÁS FOLYAMATÁNAK ÉS 

EREDMÉNYEINEK DOKUMENTÁLÁSA 

 A tényfeltárást és annak eredményeit dokumentálni kell. 

 A tényfeltárási záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) 
Kormányrendelet 7. számú melléklete szerint kell összeállítani és 
be kell nyújtani a területileg illetékes felügyelőséghez 
(Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)

 A felügyelőség a tényfeltárási záródokumentáció, a szakhatóságok 
állásfoglalása - illetőleg a területhasználat tekintetében szükség 
esetén az érintett önkormányzat bevonásával, az érvényben lévő, 
illetve a tervezett településrendezési terv - figyelembevételével 
határozattal dönt a záródokumentáció elbírálásáról, valamint a 
szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos további 
feladatokról

47

A TÉNYFELTÁRÁS FOLYAMATÁNAK ÉS EREDMÉNYEINEK 
DOKUMENTÁLÁSA

A felügyelőség dönt szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos 
további feladatokról, így: 

 a tényfeltárás folytatásáról; 

 az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetőleg a (D) 
kármentesítési célállapot határérték megállapításáról; 

 a műszaki beavatkozás elvégzésének szükségességéről, illetve a 
műszaki beavatkozás megvalósítási tervének elkészítéséről és 
benyújtásáról, amennyiben a szennyezettség meghaladja a (D) 
kármentesítési célállapot határértéket; 

 a tényfeltárást követő kármentesítési monitoring elrendeléséről; 

 a kármentesítés befejezéséről, ha minden körülmény együttes 
mérlegelése azt mutatja, hogya további kármentesítési munkára 
nincs szükség.

48
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Monitoring kutak

Hagyományos fúrt kutak

 A fúrásos feltárásokat követő rendszeres 
vízmintavételezés, továbbá folyadékszint észlelés 
céljából megfigyelőkutak kialakítása szükséges.

 A kút tervezése során fel kell használni az előzetes 
feltárásokkal kapott eredményeket, megfigyeléseket.

 A csövek és a szűrők kiválasztásánál a fúrástechnikai 
előírások mellett a használandó anyag és a megfigyelt 
kockázatos anyagot tartalmazó felszín alatti víz kémiai 
reakcióképességét is figyelembe kell venni.

 A figyelő kút fúrásánál különösen nagy gondot kell 
fordítani a felszíni víz, illetve a megfigyelésbe nem 
vont rétegek vizének a kizárására.

Monitoring kutak
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DNAPL fázison áthatoló fúrás növelheti a szennyezettség kiterjedését 

A kívülről befelé haladó vizsgálati eljárás alkalmazása 



2019. 04. 25.

27

Monitoring kutak

Kis átmérőjű kutak

 Kútcsoportoknak nevezzük azokat a kutakat, amelyek 
egymáshoz közel, külön-külön fúrólyukakba kerülnek 
telepítésre eltérő mélységű szűrőzéssel

Védőcső nélkül telepített monitoring kút  (ASTM

D6724-04)

54

Monitoring kutak
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Monitoring kutak

Waterloo típusú kutak

 A Waterloo típusú kutak használatával több 
mélységből nyílik lehetőség mintavételre a felszín 
alatti vízből és vízszintmérésre egy furaton belül.

 A Waterloo típusú kút különálló, egymáshoz vízzáró 
kötésekkel kapcsolható elemekből áll, így minden 
alkalmazáshoz igény szerint alakítható. 

 A rendszer több rozsdamentes acél mintavevő 
egységet tartalmazhat, ami tetszőleges távolságokban 
2”-os PVC csövekhez csatlakozatható. 

Monitoring kutak
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Monitoring kutak

 A több mélységbe elhelyezhető mintavevő egységeket 
(ideiglenes vagy állandó) kitágítható elválasztó 
elemekkel (pakkerekkel) vagy homok és bentonit 
rétegzésével lehet elkülöníteni egymástól. Az 
elválasztó elemek gumi borítású táguló anyagból 
készülnek, amelyek a telepítés után benyomott víz 
hatására kitágulnak és biztosítják a megfelelő 
vízzárást. 

 A mintavevő csövek és kábelek rendszerezésére, 
elkülönítésére és azonosítására a felszínen található 
speciális kútfej szolgál.
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Monitoring kutak

Telepítés szemcsés üledékben Telepítés kőzetben, bennmaradó kútcsővel Telepítés szűrőzött kútcsőrakaton belül

Monitoring kutak

CMT típusú kutak

 A CMT típusú kutakból egy fúrólyukon belül 
többcsatornás csőből történhet mintavételezés akár hét 
különböző, egymástól elszigetelt mélységből.

 A CMT kutak telepítése gyors és költséghatékony, mivel 
három vagy hét fúrólyuk helyett elegendő egy kialakítása.

 Egy hét csatornás rendszer telepítését két ember 3 óra alatt 
elvégezheti, a három csatornás rendszer pedig még 
gyorsabban telepíthető. 
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Monitoring kutak

Monitoring kutak

 A CMT kutakban a csatornák kis átmérője miatt csak 
kis átmérőjű mintavételi eszközök (inerciaszivattyú, 
perisztaltikus szivattyú, dupla szelepes szivattyú) 
használhatók, melyek azonban ma már könnyen 
beszerezhetők. 

Hólyagszivattyú és duplaszelepes szivattyú
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Monitoring kutak

FLUTe kutak

 A FLUTe (Flexible Liner Underground Technology) kutak 
flexibilis vízálló poliuretán bevonatú nylon anyagú 
béléscső segítségével több mint 20 különböző mélységű 
zóna megcsapolására alkalmasak.

 A rendszer 2-20” (leggyakrabban 4-10”) átmérőjű 
furatokban alkalmazható.

 A kutak csövezése minden esetben egyedi megrendelésre 
a megbízó előírásai alapján készül. Készítéskor a gyárban a 
kívánt mélységekben mintavételi pontokat helyeznek el a 
béléscső falán és ezekhez a mintavételi pontokhoz kis 
átmérőjű (0.17-0.5”-os) csöveket csatlakoztatnak.

 Az előregyártott kész rendszert dobra tekerve szállítják a 
felhasználás helyszínére. 

Monitoring kutak
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Monitoring kutak

A (műszaki) beavatkozási szakasz

A kívánt mértékű kármentesítés technológiái a helyszín szerint, alapvetően 
két csoportba sorolhatók:
 in situ(= eredeti helyzetben) megoldások
 ex situ(= nem eredeti helyzetben) megoldások. Az ebbe a csoportba 

tartozó technológiákat további két alcsoportba lehet osztani, úgymint
 ex situ on site a tisztítást nem a földtani közeg kifejlődésének természetes 

helyzetében végzik, hanem kitermelik. A kitermelt szennyezett talajt 
és/vagy felszín alatti vizet nem szállítják el a munkaterületről, hanem 
azon belül bioágyakon, termikusan, vagy talajmosással tisztítják stb. 
(remediáció), majd a kívánt mértékben megtisztított földtani közeget 
és/vagy felszín alatti vizet a tervnek megfelelően visszahelyezik a 
munkagödörbe. 

 ex situ off site az idetartozó technológiák megegyeznek az ex situ on site 
megoldásokkal. Az alapvető különbség, az hogy a szennyezett talajt, és a 
felszín alatti vizet nem a munkaterületen belül kezelik, hanem egy 
távolabbi tisztító telepre szállítják, majd a kezelt talajt visszaszállítják az 
eredeti munkagödörbe. A megtisztított felszín alatti vizet élővízbe vagy 
közcsatornába vezetik.
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Kármentesítési módszerek
A kármentesítési módszereket lehet a tisztítási elv szerint csoportosítani így:
 fizikai, 
 kémiai, 
 termikus, 
 biológiai, 
 illetve egyéb. 

A beavatkozás sürgősségét a terület érzékenysége és a kockázatos anyag(ok) 
veszélyessége (toxicitás, mobilitás stb.) együttesen határozzák meg. Több szennyezett 
terület esetén fontossági sorrendet (prioritási rendet) kell felállítani, pl. a következő 
szempontok szerint:
 emberi környezet veszélyeztetése, 
 üzemelő és távlati vízbázisok veszélyeztetettsége, 
 a szennyezőanyag gyors terjedése, 
 felszíni befogadó közelsége, 
 vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi szempontból megkülönböztetett 

területek közelsége, 
 műemléki terület.

67
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Kármentesítési módszerek

A feldolgozásban a szennyezőanyagok az alábbi csoportra 
oszthatók:

 1. Nem halogénezett illékony szénhidrogének (NHVOCs)

 2. Halogénezett illékony szénhidrogének (HVOCs)

 3. Nem halogénezett közepesen illékony szénhidrogének 
(NHSVOCs)

 4. Halogénezett közepesen illékony szénhidrogének 
(HSVOCs)

 5. Üzemanyagok

 6. Szervetlen szennyezők

 7. Radioaktív anyagok

 8. Robbanóanyagok.

70
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Talaj, üledék, iszap (In situ)

 Bioventilláció
• a biológiai lebontási folyamatot 

oxigénbevitellel serkentik. 
• az aerob úton lebontható szennyezők 

eltávolításának sebessége fokozható

Alkalmazási korlátok:

• a magas talajvízállás (1-2 m), telített talajlencsék és kis áteresztőképességű közeg; 
• kivételesen alacsony nedvességtartalom; 
• a talajfelszínen eltávozó gázok megfigyelése szükséges lehet; 
• számos klórozott komponens aerob bioremediációja sok esetben csak akkor lehetséges 

ha ko-metabolit van jelen és/vagy anaerob folyamatok is lezajlanak; 
• az alacsony hőmérséklet csökkenti a remediáció sebességét. 71
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Talaj, üledék, iszap (In situ)

Intenzifikált bioremediáció
 A szerves szennyezők mikrobák általi 

eltávolításának, vagy a szervetlen 
szennyezők immobilissá tétele 
érdekében vizes oldatot cirkuláltatnak a 
szennyezett közegen keresztül. A vizes 
oldatban lévő tápanyag, oxigén a talajban 
jelenlévő mikrobák aktivitását növeli, 
ezáltal a szennyezőanyag lebontási 
folyamat felgyorsul.

Alkalmazási korlátok:
• a vizes oldat cirkuláltatása következtében a szennyezők mobilitása növekedhet, amely 

a mélyebb rétegek vizének tisztítását is szükségessé teheti; 
• számítani lehet a beszivárogtató kutak mikrobák általi eltömődésére; 
• nem alkalmazható agyag, erősen rétegzett vagy heterogén közeg esetén
• nagy koncentrációjú nehéz fémek, hosszú láncú szénhidrogének, vagy szervetlen sók 

mérgezőek lehetnek a mikroorganizmusok számára; 
• a talaj szerkezete és összetétele megakadályozhatja a szennyezőanyag és a 

mikroorganizmusok érintkezését.
73
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Talaj, üledék, iszap (In situ)

 Elektrokinetikus szétválasztás

Az elektrokinetikus szétválasztás eltávolítja a 
fémeket és a szerves szennyezőket a rossz 
áteresztő képességű talajokból, iszapból, 
elektrokémiai és elektrokinetikus folyamatok 
segítségével deszorbeálja, majd eltávolítja a 
fémeket és a poláris szerves szennyezőket.

Alkalmazási korlátok:
• a hatékonyság jelentősen lecsökken, ha a szennyezett közeg nedvességtartalma  10% alatt 

van (a legnagyobb hatékonyság 14-18%); 
• semleges elektródákat mint pl. szén, grafit, platina kell használni, hogy maradék 

szennyezés ne kerüljön vissza a talajba. 
• a módszer leghatásosabb agyagban, vagy agyagos talajban, az agyagásványok negatív 

felületi töltése miatt; 
• oxidáció/redukció következtében nem kívánatos melléktermékek is keletkezhetnek (pl. 

klórgáz) 
• föld alatti fémtárgyak, szigetelőanyagok a vízáteresztő képességet erősen befolyásolják.75
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Talaj, üledék, iszap (In situ)

 Talajmosatás
Vizet, vagy egyéb adalékokat is tartalmazó 
vizes oldatot juttatnak a szennyezett 
közegbe (talajba) a szennyezések 
kioldásának fokozása érdekében. Ezt 
közvetően a szennyezett talajvíz 
kitermelése, majd tisztítása következik

Alkalmazási korlátok:
• alacsony áteresztő képességű vagy heterogén közeg mentesítése nehézkes; 
• a mosó folyadék és a talaj kölcsönhatása következtében a porozitás, ezáltal a szennyezés 

mobilitása csökkenhet; 
• csak abban az esetben használható, ha a kimosott szennyezés és a mosó folyadék 

kinyerése lehetséges; 
• a mentesítés gazdaságosságát erősen befolyásolja az, hogy a kitermelt mosófolyadék 

milyen mértékű kezelése szükséges.
77
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Talaj, üledék, iszap (Ex situ)

 Komposztálás
A szennyezett talajt térfogatnövelő és 
szerves anyagokkal (mint pl. fakéreg, szén, 
szerves trágya és egyéb zöld hulladékok) 
keverik. Megfelelő javító adalékok 
kiválasztásával olyan porozitás, szén- és 
nitrogén tartalom állítható be, amely 
elősegíti a hőtermeléssel járó mikrobiológia 
lebontást.

Alkalmazási korlátok:
• jelentős területigény; 
• a szennyezett talaj kitermelése szükséges, amely során az illékony komponensek 

ellenőrzés nélkül kerülhetnek a légtérbe; 
• a keletkező komposzt térfogata a segédanyagok bevitele miatt jelentősen megnövekszik; 
• nehézfémek nem kezelhetők ezzel a technológiával. Magas nehézfém koncentráció a 

mikroorganizmusok számára toxikus is lehet.
79

80



2019. 04. 25.

41

 Átlevegőztetés

Talaj, üledék, iszap (Ex situ)

A kitermelt talajt a felszínen elhelyezett 
perforált csőrendszer fölé deponálják. A 
csövekben létrehozott vákuum elősegíti az 
illékony komponensek távozását. 
Egyebekben a technológia azonos az in situ 
talajgáz kitermeléssel.

Alkalmazási korlátok:
• a talaj kitermelése során az illékony szennyezők egy része kipárolog; 
• magas nedvesség vagy humusztartalom ill. erősen tömörödött talaj meggátolja a 

kipárolgást; 
• nagy területre van szükség; 
• a gázok kezelésén túl a keletkező maradék folyadék és a használt aktív szén is kezelendő 

növelve a mentesítés költségét
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 Forrógázos tisztítás

Talaj, üledék, iszap (Ex situ)

A szennyezett talajt kb. 260 o C-ra melegítik. A keletkező gázok utóégetőre kerülnek, 
ahol az illékony szennyezők elégnek. Az eljárás után a keletkező, már nem veszélyes 
hulladék lerakható vagy újrahasználható.

Alkalmazási korlátok:
• drágább mint a nyílt terű égetés;
• lassabb, mint az égetés nyílt térben.
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Talaj, üledék, iszap (egyéb)

 Felső lezárás

 Felső lezárás, vízelvezetés, rekultiváció

 Kitermelés, elszállítás és deponálás talajcserével

85

Talajvíz, felszíni víz, csurgalékvíz (In situ)

 Intenzifikált bioremediáció
A szerves szennyezők biológiai lebontása. Az aerob 
biológia lebontás fő elektron akceptora az oxigén. 
A nitrát alternatív elektron akceptor anaerob 
körülmények között. A talajban természetesen 
jelenlévő, vagy oda mesterségesen bevitt (beoltott) 
mikroorganizmusok lebontják a számukra 
tápanyagul szolgáló szerves szenynyezőket.

Alkalmazási korlátok:
• heterogén közegben nagyon nehéz az oxigén/nitrát, vagy hidrogén-peroxid egyenletes 

bevitele, ezért a bioremediáció sebessége is helytől függő lesz; 
• a hidrogén-peroxid kezelése elővigyázatosságot igényel; 
• 100-200 mg/l feletti H2O2tartalom (talajvízben) gátolja a mikroorganizmusok működését; 
• mikrobiális enzimek és magas vastartalom nagyon gyorsan lecsökkentik a H2O2-tartalmat 

ezáltal lecsökkentik a hatásterületet; 
• számos helyen a nitrát talajvízbe (felszín alatti vizekbe) juttatása nem engedélyezett; 
• a kitermelt talajvíz kezelése visszajuttatás, vagy befogadóba vezetés előtt szükséges lehet; 
• a besajtolás túlnyomása miatt a gázok/gőzök épületek pincéibe, alapfalaiba juthatnak.86
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 Légbekeverés (air sparging)

Talajvíz, felszíni víz, csurgalékvíz (In situ)

Az illékony komponensek eltávolítása 
érdekében a telített talajvíztérbe levegőt 
fújnak be.

Alkalmazási korlátok:
• a levegő egyenletes bejuttatása a telített zónába nem mindig lehetséges, ezért a 

veszélyes gázok mozgása nem mindig számítható ki; 
• a szennyezés mélysége és a geológiai felépítés alapos mérlegelése szükséges; 
• a légbefúvó kutakat a helyi adottságoknak megfelelően kell tervezni; 
• a talaj heterogenitása miatt maradhatnak nem érintett területek.
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 Passzív/aktív falak

Talajvíz, felszíni víz, csurgalékvíz (In situ)

A szennyezett felszín alatti víz áramlási 
irányára merőlegesen kiépített 
kötényfallal, szádfallal, vagy résfallal 
visszatartják a szennyezett felszín alatti 
vizet

Alkalmazási korlátok:

a reaktív falak kimeríthetik regeneráló képességüket, tehát a reaktív anyag utánpótlása 
szükséges lehet; 
fémsók kicsapódásának következtében a fal vízáteresztő képessége csökkenhet; 
a fal szükséges mélysége és/vagy vastagsága; 
biológiai aktivitás, vagy kémiai csapadékok képződése ugyancsak csökkentheti a fal 
vízáteresztő-képességét; 
olyan, folytonos vízáteresztő rétegre korlátozott, amely az árkoló berendezés 
határmélységén belül van.
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 Mesterséges vizenyős területek

Talajvíz, felszíni víz, csurgalékvíz (Ex situ)

Mesterségesen kialakított vizenyős 
területeken természetes geokémiai, 
biológiai folyamatok révén a fémek, és 
egyéb, vizekben jelenlévő szennyezések 
megkötődnek, vagy lebomlanak.

Alkalmazási korlátok:
• a technológia hosszú távú 

alkalmazhatósága még nem ismert; 
• a területek kialakítása nagyon hely-

specifikus, és sok esetben gazdaságilag 
nem kifizetődő.
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 Folyadék levegőztetés (air stripping)

Talajvíz, felszíni víz, csurgalékvíz (Ex situ)

A kitermelt szennyezett talajvizet aktívszenet 
tartalmazó szűrőn szivárogtatjuk át. Az aktívszén-
szűrő időszakos regenerációja szükséges (az 
adszorbeáló felület telítődik). Robbanóanyag 
és/vagy fémekkel szennyezett talajvizek esetén a 
szűrő regenerálása valószínűleg nem lehetséges, 
ezért az aktívszén réteg cseréje szükséges. A 
használt töltet megfelelő lerakóra szállítandó.

Alkalmazási korlátok:
• az eltömődés veszélye fennáll (50 mg/l feletti lebegőanyag tartalom, 10 mg/l feletti olaj 

vagy zsírtartalom), ilyenkor előkezelésre lehet szükség; 
• sokféle szennyező egyidejű jelenléte csökkentheti a rendszer hatásfokát; 
• elsődleges tisztításként alkalmazva drága; 
• az aktívszén minősége és a pórusok mérete, valamint a működési hőmérséklet 

befolyásolja a hatásfokot; 
• a vízben oldott komponensek, valamint a kis molekulák nem adszorbeálódnak jól; 
• a kimerült aktívszén ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 93
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Talajvíz, felszíni víz, csurgalékvíz (egyéb)

 Talajvíz-kitermelés
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Talajvíz, felszíni víz, csurgalékvíz (egyéb)

 Résfalak
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Köszönöm a figyelmet !!!
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