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6.5.1. A HULLADÉKLERAKÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE
A hulladéklerakásra vonatkozóan átfogó jogi szabályozás 2001-ig nem volt. Az
1995. évi LIII., a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény meghatározza a
hulladék fogalmát, de nem rendelkezik a lerakókról.
A hulladékokkal kapcsolatos szabályozást – a környezetvédelmi törvény általános szabályai
mellett – a hulladékgazdálkodásról szóló, 2001. január 1-jén hatályba lépett 2000. évi XLIII.
törvény alapozza meg. A törvény általánosan fogalmazza meg a minden hulladékra és
hulladékgazdálkodási tevékenységre érvényes általános viselkedési normákat, a
hulladékgazdálkodás alapfogalmait, elveit, céljait és prioritásait, a nyilvántartási, bejelentési,
tájékoztatási, tervezési és ellenőrzési kötelezettségeket és felelősségi rendszert, valamint a
hatósági engedélyezési és ellenőrzési rendszert. Az átfogó szabályok mellett azonban
bizonyos általános, a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat is megállapít a
törvény.
A törvény 2001. január 1-jei hatályba lépésével alapvetően megváltoztak a
hulladékgazdálkodás szabályozási és gyakorlati megvalósítási feltételei. A törvény
megteremtette az egységes hulladékgazdálkodási szabályozási rendszer kereteit, biztosítva
egyúttal az Európai Unióhoz történő csatlakozás előfeltételének, a szakterületi
jogharmonizációnak a kereteit is.
A hazai hulladéklerakókra vonatkozó törvényi szabályozás alapja a 31/1999 EK irányelv és a
A lerakás szabályait a hulladéklerakókról szóló 31/1999 EK irányelv (az ún. landfill
directive), míg a hulladékok hulladéklerakóban történő átvételének kritériumairól és
eljárásairól a 31/1999 EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján 33/2003 EK tanácsi
határozat (az ún. council decision) határozza meg, amely irányelvek és tanácsi határozat
alapjául szolgáltak a hazai hulladéklerakással foglakozó törvényeknek is.
A lerakó direktívának megfelelő lerakási lehetőségek diagramját a 6.5.1.1 ábra mutatja be, a
33/2003 EK tanácsi határozat szerinti hulladék osztályok áttekintését és az alkategóriákra
vonatkozó példákat a 6.5.1.1. táblázat mutatja be. A hazai jogszabályba a nem veszélyes
szerves hulladékok lerakója (B2) és a felszín alatti veszélyeshulladék-tárolóhely (D) fogalma
nem került be, így ezek kialakítása hazánkban nem engedélyezett.
Az irányelvek valamennyi új és működésben lévő lerakóhelyre vonatkoznak. A
hulladéklerakókat a következő csoportokba soroljuk: veszélyes hulladéklerakók,
nemveszélyes hulladéklerakók, inert hulladéklerakók A hulladékokat lerakás előtt kezelni
kell. Az inert hulladéklerakókat nem szabad más hulladékfajták lerakására használni, a
veszélyes hulladéklerakókra csak veszélyes hulladékokat szabad lerakni. Folyékony
hulladékokat, kórházi hulladékot, gumiabroncsokat és robbanóanyagokat, korrozív vagy
gyúlékony anyagokat egyáltalán nem szabad lerakással ártalmatlanítani. A következő években
a biológiailag lebomló települési hulladékok lerakását évről évre növekvő mértékben
csökkenteni kell. Az Irányelv részletesen szabályozza a hulladékok átvételének folyamatát, a
mérésről és ellenőrzésről szóló rendelkezéseket, valamint a rendkívüli esetben szükségessé
váló intézkedéseket.

6.5.1.1. ábra
A lerakó direktívának megfelelő lerakási lehetőségek diagramja

A HULLADÉK OSZTÁLYOK ÁTTEKINTÉSE ÉS PÉLDÁK AZ ALKATEGÓRIÁKRA A
33/2003 EK TANÁCSI HATÁROZAT ALAPJÁN
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EU
szinten
meghatározott
(2.1.2 rész) kioldódási és szerves
komponens tartalomra vonatkozó
követelmények.
Szervetlen
komponens tartalomra vonatkozó
kritériumok
tagállami
szinten
meghatározhatók.

Inert hulladékok lerakója

Lerakó olyan szervetlen, nem veszélyes
hulladékok fogadására, amelyeknek kicsi a
szerves/biológiailag lebontható anyagtartalma.
Azonban a hulladék nem teljesíti a 2.2.2.
részben megjelölt feltételeket, amelyek azokra
a szervetlen, nem veszélyes hulladékokra
vonatkoznak, amelyeket le lehet rakni a stabil,
nem reaktív veszélyes hulladékokkal együtt.

Nem-veszélyes
hulladék lerakó

Lerakó szervetlen, nem veszélyes, kis
szerves/biológiailag
lebontható
anyagtartalommal rendelkező hulladékok
részére. (A hulladék teljesíti a 2.2.2 részben
megjelölt követelményeket.)

Lerakó nem veszélyes szerves hulladékok
részére
Lerakó olyan kevert nem veszélyes hulladékok
részére,
amelyek
nagy
mennyiségben
tartalmaznak szerves/biológiailag lebontható
és szervetlen hulladékot is

Felszíni lerakó veszélyes hulladék
részére

Kioldódási
és
össztartalomra
vonatkozó kritériumok nincsenek
EU szinten meghatározva.
B1a

B1b

B2

Kioldódási
és
össztartalomra
vonatkozó követelmények nincsenek
EU szinten meghatározva.

B3

Kioldódási
és
össztartalomra
vonatkozó kritériumok nincsenek
EU szinten meghatározva.

C

Veszélyes
hulladék lerakó

Felszín alatti tárolóhely
DHAZ

6.5.1.1. táblázat

Kioldódási
és
szervesanyag
tartalomra (TOC), illetve más
tulajdonságokra
vonatkozó
kritériumok
EU
szinten
meghatározottak, ezek azonosak
szemcsés nem veszélyes hulladékokra
és stabil, nem reaktív veszélyes
hulladékokra (2.2. rész). Utóbbiakra
kiegészítő
stabilitási
feltételeket
tagállami szinten határoznak meg. A
monolit hulladékokra vonatkozó
követelményeket tagállami szinten
kell meghatározni.

Szemcsés veszélyes hulladékokra
vonatkozó kioldódási követelmények
és
bizonyos
komponensek
össztartalmára
vonatkozó
követelmények
EU
szinten
meghatározottak
(2.4.
rész).
Monolit hulladékokra vonatkozó
követelményeket tagállami szinten
kell meghatározni. A tagállamok más
szennyezőanyag
tartalmakra
vonatkozó
követelményeket
is
állíthatnak.
EU szintű speciális követelmények az
A függelékben vannak felsorolva.

6.5.1.2.táblázat

Rendezett lerakóhely létesítésére vonatkozó jogszabályok, eljárási rend
Eljárási fázis/jogszabály
I. HELYKIJELÖLÉSI ELJÁRÁS
Eseti, megtartásáról jogszabályi
rendelkezés nincs, összehívója jogi előírás
hiányában a beruházó, vagy képviselője
Lényegében itt tájékozódunk a II.-IV.
fázisban kötelezően figyelembe veendő
jogszabályok teljesítésének lehetőségéről
A kizáró/korlátozó kritériumokra már
itt különös figyelmet kell fordítani.
Figyelembe veendő jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített
környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet
az országos településrendezési és építési
követelményekről

1994. évi LV. törvény a termőföldről
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
1995. évi LIII. törvény a
környezetvédelem általános szabályairól
22/2001.(X.10.) KÖM rendelet a
hulladéklerakás, valamint a
hulladéklerakók lezárásának és
utógondozásának szabályairól és egyes
feltételeiről
123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet a
vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az
ivóvíz ellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről

A jogszabály tárgya

12. §: a beépítésre szánt és beépítésre nem
szánt területek fogalma
19. §: beépítésre szánt területen építmény
létesítése
26. §: kisajátítás
24. §: a különleges területek definiálása,
beépítési előírásai
26-30. §: beépítésre nem szánt területek
beépíthetősége
38. §: a terhelést okozó és védendő
objektumokhoz kapcsolódó védőterület
kialakítás
49. §: hulladék elhelyezés, hulladéklerakók
elhelyezése
44. § (1)-(3) bek: termőföld más célú
hasznosítással járó beruházás számára volt
igénybevétele
58. §: ingatlan kisajátítás
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
létesítmény elhelyezése céljából
29. §: védőtávolság kijelölése a
környezetveszélyeztetéssel járó technológiák
alkalmazásakor
1. melléklet A hulladéklerakó kialakításának
követelményei

5. melléklet: a védőterületek és védőidomok
övezeteire vonatkozó korlátozások

6.5.1.2.táblázat folyt.

Rendezett lerakóhely létesítésére vonatkozó jogszabályok, eljárási rend 2.
Eljárási fázis/jogszabály
II. KÖRNYEZETVÉDELMI
ENGEDÉLYEZÉS
Az I. fázisban felsorolt jogszabályok
előírásait az engedélyezés során
kötelezően figyelembe kell venni.
További betartandó jogszabályok:
1995. évi LIII. törvény a
környezetvédelem általános szabályairól

20/2001. (II.14.) Kormány rendelet a
környezeti hatásvizsgálatról

172/1999. (XII.6.) Kormány rendelet a
152/1995. (XII.12.) Kormányrendelet
módosításáról
22/2001.(X.10.) KÖM rendelet a
hulladéklerakás, valamint a
hulladéklerakók lezárásának és
utógondozásának szabályairól és egyes
feltételeiről
193/2001. (X.19.) Kormány rendelet az
egységes környezethasználati eljárás
részletes szabályairól

213/2001. Kormány rendelet a települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről

A jogszabály tárgya

67. §: a környezeti hatásvizsgálat végzésének
előírása
69. §: (1) bek.: a hatósági eljárás indítása
.
(2) bek.: az előzetes kht. tartalmi
követelménye
71. §: a részletes környezeti hatástanulmány
72. §: a környezetvédelmi engedély tartalma
93. §: (1) bek.: a közmeghallgatás
5. §: a kérelem beadásának formai
követelményei
6. §: az előzetes környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményei
14. §: (2) – (6) bek.: a 15. §: a részletes kht
tartalmi követelményei
20. §: (2) bek.: több területet érintő
tevékenységnél az eljáró hatóság kijelölése
30. §: (1) bek.: közmeghallgatás, tájékoztatás
19. §: a környezetvédelmi engedélybe
foglalható további követelmények
melléklet: a környezeti hatásvizsgálat-köteles
tevékenységek listája
1. melléklet 3. pont A hulladéklerakó
kialakítása
1-3. sz. függelékek: A szigetelési rendszerek
felépítése
1. melléklet: Az egységes környezethasználati
engedélyhez kötött tevékenységek listája
3. melléklet: a kérelem tartalmi
követelményei
4. melléklet: az engedélyezési eljárásban
közreműködők
5. melléklet: az engedély tartalmi
követelményei
Melléklet a rendelethez: A települési
hulladékkal kapcsolatos engedélyezési
eljárásban közreműködő szakhatóságok

6.5.1.2.táblázat folyt.

Rendezett lerakóhely létesítésére vonatkozó jogszabályok, eljárási rend 3.
Eljárási fázis/jogszabály
III. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS
1997. évi LXXVIII. törvény az épített
környezet alakításáról és védelméről

46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az
egyes építményekkel, építési munkákkal
és építési tevékenységekkel kapcsolatos
építésügyi, hatósági eljárásról

45/1997. (XII.29.) KTM rendelet az
építészeti-műszaki tervdokumentáció
tartalmi követelményeiről

A jogszabály tárgya
általában: az építési eljárás során
beszerzendő különböző engedélyek
34-35. §: az építési munkák hatósági
engedélyezése
36. §: az építésügyi hatósági engedély
megadása
44. §: a használatbavételi engedély
3. §: az építésügyi hatósági engedélyek
fajtái
9. §: az építésügyi hatósági engedélyhez
kötött építési tevékenységek
11. §: az elvi építési engedélyezési eljárás
12. §: a kérelemhez csatolandó mellékletek
(e) pont: a környezetvédelmi engedély
16. §: az építési engedélyezési eljárás
17. §: a kérelemhez csatolandó mellékletek
(e) pont: a környezetvédelmi engedély
(f) pont: földhivatali engedély
18-25. §: az építési engedély iránti kérelem
elbírálása, megadása, érvényesítése
28-34. §: a használatbavételi engedélyezési
eljárás

6.5.1.3. táblázat

Rendezett lerakóhely létesítésére vonatkozó jogszabályok, eljárási rend
Eljárási fázis/jogszabály
IV.VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉS
1995. évi LVII. törvény a
vízgazdálkodásról
72/1996. (V.22.) Kormány rendelet a
vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről
V. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes
építményekkel építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi,
hatósági eljárásról
VI. HASZNÁLATBAVÉTELI
ENGEDÉLY
1997. évi LXXVIII. törvény az épített
környezet alakításáról és védelméről
46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes
építményekkel építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi,
hatósági eljárásról
45/1997. (XII.29.) KTM rendelet az
építészeti-műszaki tervdokumentáció
tartalmi követelményeiről

A jogszabály tárgya

Résztvevő
hatóságok/szakhatóságok

28-33. §: a vízügyi hatósági
jogkör
2. §: elvi vízjogi engedély
3. §: vízjogi létesítési
engedély
5. §: vízjogi üzemeltetési
engedély

vízügyi hatóság és a rendelet 19. §ban meghatározott szakhatóságok

30. §: az építésügyi hatóság és
szakhatóság helyszíni
ellenőrzése

Az építésügyi hatósági eljárásban
közreműködő hatóságok,
szakhatóságok (a rendelet 2.
melléklete szerint), építtető, felelős
műszaki vezető, kivitelező
Az építésügyi hatósági eljárásban
közreműködő hatóságok
(I.V. fázisnál)

44. §: a használatbavételi
engedély
28-34. §: a használatbavételi
engedélyezési eljárás
10. §: tervdokumentáció

A EU irányelv lényegesebb szabályait a hulladékgazdálkodási törvény, míg a részletes
követelményeket első ízben a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és
utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet
harmonizálta.
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet, valamint annak módosítása a 92/2007 (XI.28.)
KvVM rendelet foglalkozik és jelenleg érvényes. Ezekkel a rendeletekkel, annak szakmai
vonatkozásaival a 6.5.4. – 6,5,7. fejezetek részletesen foglalkoznak.
A rendezett lerakóhely létesítésére vonatkozó jogszabályokat, eljárási rendet összefoglalóan a
6.5.1.2 és 6.5.1.3. táblázatok tartalmazzák

6.5.2. A HULLADÉKLERAKÁSSAL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK

A hulladék-átvételi eljárásokkal biztosítani kell, hogy a hulladékok a megfelelő lerakó
osztályba kerüljenek. A hulladékátvétellel kapcsolatos teendőket és a vizsgálatok rendjét, az
átvételi ill. besorolási határértékeket a 33/2003 EK tanácsi határozat alapján a 20/2006
(IV.5.) KvVM rendelet 10-11 §-a és 2. melléklete szabályozza. Jelen fejezetben csak a
legfontosabb alapfogalmakkal ismerkedünk meg.
A hulladék átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítása a lerakásra szánt
hulladéknak a rendelet 2. számú melléklete szerint végrehajtott
o
o
o

alapjellemzéséből,
megfelelőségi vizsgálatából,
helyszíni ellenőrző vizsgálatából áll.

Az alapvizsgálatok funkciói:





Hulladék típusának, eredetének, összetételének, kioldási tulajdonságainak a megismerése.
A hulladék való várható viselkedésének megismerése a lerakón.
A hulladék határérték szerinti értékelése.
A kritikus jellemzők megismerése, a megfelelőségi vizsgálatok esetleges egyszerűsítési
lehetőségének felderítése.

Alapjellemzés
Az alapjellemzés a hulladék alapvető jellemzőinek meghatározása, azon adatok, információk
összegyűjtése, amelyek a hulladék biztonságos lerakásához szükségesek. Az alapjellemzést a vonatkozó rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt kivételekkel és eltérésekkel – a lerakásra
szánt valamennyi hulladékfajtára el kell készíteni.

Az alapjellemzésnek különösen a következőkre kell kiterjednie:
a) a hulladék külön jogszabály szerinti EWC kódszáma, eredete, keletkezési technológiai
eredete, fizikai megjelenési formája, minőségi összetétele, teljes (rendszeresen
képződő hulladék esetén az időegység alatt képződő) mennyisége, és – ahol szükséges
és lehetséges – az egyéb, a lerakással történő ártalmatlanítás szempontjából jellemző
tulajdonságai, különös tekintettel a hulladéklerakóban várható változásaira, a kémiai
kölcsönhatásokra, illetve a hulladéklerakó szigetelő anyagával való kölcsönhatásokra;
b) a hulladék Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzőinek
meghatározására;
c) a hulladék kioldódási jellemzőire és azoknak a hulladéklerakóban várható
változásaira;
d) a kioldódási jellemzőknek a lerakhatósági szempontok szerinti értékelésére, és a
hulladék átvételére megfelelő hulladéklerakó-kategória meghatározására;

e) rendszeresen képződő hulladék esetében a kritikus paraméterek kiválasztására a
megfelelőségi vizsgálathoz, és a megfelelőségi vizsgálat elvégzési gyakoriságának
meghatározására;
f) annak indokolására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt
formájában nem hasznosítható.

Kioldódási (leaching) vizsgálatok a hulladékok alapjellemzésének igen fontos részét képezik.
A kioldódási vizsgálatok során a hulladékmintát megfelelő mechanikai előkészítést követően
(szemcseméret csökkentés, homogenizálás) adott tömegarányban ioncserélt vízzel keverik,
meghatározott időtartamig rázatják, majd szűrik. Ezt követően a szűrletet vizsgálják, az abban
található (a hulladékból kioldódott) alkotók mennyiségét határozzák meg.
Megfelelőségi vizsgálat
A megfelelőségi vizsgálat az azonos termelési, hulladékkezelési technológiából származó,
rendszeresen képződő hulladék ellenőrzése az alapjellemzésben meghatározott kritikus
paraméterek mért értékeinek összevetésével és értékelésével;
A megfelelőségi vizsgálattal történik a rendszeresen képződő hulladék ellenőrzése; az
alapjellemzésnél az a)-d) alpontokban felsorolt alapjellemzők és a kritikus paraméterek mért
értékeinek összevetése az átvételi követelmények rendelet által megkívánt határértékeivel,
valamint az eredmények értékelése.
Helyszíni ellenőrzés
A helyszíni ellenőrző vizsgálatok – minden egyes hulladékszállítmány esetében – a
hulladéklerakó beléptető pontján, illetve a lerakás helyén kiterjednek:
o
o
o

a kísérő dokumentumok ellenőrzésére,
a hulladékszállítmány szemrevételezéssel történő ellenőrzésére,
szükség esetén a hulladék átvétele szempontjából lényeges alapjellemzők
gyorsteszttel történő vizsgálatára.

A helyszíni ellenőrzés során alkalmazott módszerek tekintetében széles körben elterjedt hazai,
vagy nemzetközi gyakorlat nem létezik. A helyszíni ellenőrzés részben szabványosított
módszerekkel részben gyorstesztekkel valósítható meg. A beszállításra kerülő hulladékkal
kapcsolatban gyors döntés szükséges, így a mintavételt követően laboratóriumba szállítás és
laboratóriumi vizsgálat nem lehetséges. A helyszíni ellenőrző vizsgálatok eredményét a
hulladéklerakó üzemeltetője naplóban rögzíti. A napló nem selejtezhető.

6.5.3. A LERAKÓK TÍPUSAI

1.1. A hulladéklerakók osztályozása
A hulladéklerakók számos kritérium szerinti osztályozása ismert, a következőkben csak az
érvényes hazai szabályozás szerinti – és az építési mód szerinti lerakókat tárgyaljuk.
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet 4§-a szerint a lerakásra kerülő hulladék
összetételétől, a helyszín természeti adottságaitól és a tervezett műszaki feltételektől függően
a hulladéklerakó lehet:
o Inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (A kategória)
o nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B kategória)
 szervetlen nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó
(B1b kategória)
 vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal
egyaránt rendelkező) nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló
hulladéklerakó (B3 kategória)
o veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (C kategória)

A fentiekben felsorolt, az érvényes jogszabálynak megfeleő kategóriába tartozó lerakók a
helyszín adottságai és a megkívánt műszaki követelmények teljesülése érdekében különböző
építési móddal valósulhatnak meg.
Az építési mód szerint a következő lerakókat különböztetünk meg:
 feltöltéssel épített depóniák (6.5.3.1. ábra)
 fedett vagy fedetlen,
 nyitott vagy zárt,
 felszínközelben kialakított depóniagödör (6.5.3.1.a ábra),
 védőgáttal kiemelt (föld) medence (6.5.3.1.b ábra),
 hányószerűen, dombépítéssel kialakított (6.5.3.1.c ábra),
 lejtőoldalnak támaszkodó-, vagy völgyfeltöltés (6.5.3.1.d ábra).
Magyarországon a természeti adottságokból adódóan a leggyakoribbal a dombépítéssel
kialakított lerakók.
A felszínközelben kialakított depóniagödörre mutat egy megoldást a 6.5.3.2. ábra, ami az
aszódi veszélyeshulladéklerakó depóniagödrét ábrázolja. Mint látható a lerakás védőtető
védelme mellett történik a csurgalékvíz minimumra szorítása érdekében. Amikor a fedett
gödör-szakasz megtelik, a tetőt átépítik a következő betöltési ütem területére és megtörténik a
rekultiváció.

6.5.3.1. ábra
Feltöltéssel épített hulladéklerakó típusok
(BRANDL, 1989.)
 tárolószerűen kialakított lerakó
 szabadon álló (6.5.3.3. ábra),
 felszínközeli, részben v. teljesen a földbe süllyesztve (6.5.3.4. ábra).
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6.5.3.2. ábra
Az aszódi veszélyeshulladék-lerakó (Saubermacher Kft.)
medencéjének metszete a tető szerkezettel

6.5.3.3. ábra
Felszíni hulladéktároló

6.5.3.4. ábra
Aknaszerűen kialakított veszélyeshulladék-tároló
(Terra Rotonde, WIND, 1987.)

 felszín alatti hulladéklerakók:
 vágatban- (6.5.3.5 ábra),
 felhagyott bányatérségben-,
 kavernában kialakított (6.5.3.6. ábra) hulladéklerakó.

6.5.3.5. ábra
Kis és közepes aktivitású felszín alatti radioaktívhulladék-lerakó
(MORFELDT, 1986.)

6.5.3.6. ábra
Radioaktív hulladék kavernában történő elhelyezésének a vázlata
(QUAST et al., 1986.)
Mint látjuk, a hulladéklerakók kialakítása az adottságoktól, a megkívánt céltól, és a
hulladékkezelési, stb. eljárásoktól függően igen széles skálán mozog és igen nehezen
sorolható be valamilyen egyszerűsített rendszerbe. Valójában minden egyes lerakónak
megvannak a maga sajátosságai, előnyei, hátrányai, s a megfelelő típus kiválasztása az
előzőekben már részletesen megismert természeti adottságok (földtani, vízföldtani,
geotechnikai), a hulladékgazdálkodás rendszere és a gazdasági lehetőségek együttes
mérlegelésével történhet.

1.1.1. A HULLADÉKLERAKÓK HELYKIVÁLASZTÁSÁNAK
KÖVETELMÉNYRENDSZERE
1.1.1.1. A helykiválasztás általános kérdései
Egy hulladéklerakó létesítésénél alapvetően meg kell különböztetnünk a
 jogi és a
 szakmai feltételrendszert.
Nyilvánvalóan a jogi feltételrendszernek is megvan a maga szakmai háttere és a szakmai
feltételrendszer teljesítése/teljesülése is csak a jogszabályi adottságokon belül lehetséges. Egy
hulladéklerakó létesítése a beruházás megfogalmazásától a műszaki átadásig több fázisra
bontható, amikor is az egyes eljárási fázisok a következők:
 a helykijelölési eljárás,
 a környezetvédelmi engedélyezés,
 az építési engedélyezés,
 a vízjogi engedélyezés,
 a műszaki átadás-átvétel,
 a használatbavételi engedély.
A helykijelölési eljárás jogilag nem kötelező, azonban mielőtt az engedélyezési eljárást
elindítanánk, a szükséges feltárási, tervezési, hatásvizsgálati feladatokat elkezdenénk, célszerű
meggyőződni hogy a tervezett lerakó megvalósításának van-e egyáltalán realitása.
Megvizsgálandó, hogy:
 Betarthatók-e, teljesíthetők-e a jogszabályi előírások?
 Szakmai, műszaki szempontból gazdaságosan megvalósítható-e a beruházás?
 Van-e lakossági fogadókészség?
Terjedelmi okokból adódóan a fejezet elsősorban szakmai oldalról tárgyalja a helykiválasztás
problémáját, jogi hivatkozások nélkül, de utalva rá, hogy gyakorlatilag a szakmai kérdések
nagy része jogszabályilag is közvetve vagy közvetlenül szabályozott. A hulladéklerakó
számára alkalmas terület kiválasztásának szakmai szempontból való folyamatát a 6.5.4.1.
ábra mutatja be.

A beruházás megfogalmazása.

A fő környezeti hatótényezők meghatározása

A számításba jöhető területek meghatározása.

A hulladékgazdálkodási-,
gazdasági-, területgazdálkodási-,
jogi- és szocioökonómiai szempontok,
valamint a természeti adottságok vizsgálata.

A számításba jövő
területek értékelése,
összehasonlítása,
rangsorolása.

A reálisan számításba
jövő területek kiválasztása.

A kiválasztott területek
előzetes környezetföldtani,
geotechnikai kutatása,
értékelése.

Előzetes/részletes
környezeti
hatástanulmány

Lakossági
részvétel
a kiválasztásban.

A leginkább alkalmas terület
kiválasztása és részletes
környezetföldtani, geotechnikai
kutatása, értékelése.

6.5.4.1. ábra
A terület-kiválasztás folyamata
A 6.5.4.1. ábrából látszik, hogy a terület-kiválasztás a számos betartandó jogszabály mellett
szakmai szempontból is rendkívül összetett, nagy gondosságot és körültekintést igénylő
feladat
A helykiválasztás során figyelembe veendő szempontok:
 a területfejlesztési;
 a terület- és településrendezési;
 a tájvédelmi;
 a föld, mint környezeti elem, különösen a termőföld védelmével kapcsolatos;
 a geotechnikai, környezet- és vízföldtani;
 a felszíni és felszín alatti vízvédelmi;













a levegőtisztaság-védelmi;
a közegészségügyi;
a természetvédelmi;
a hulladékgazdálkodási;
a tűzvédelmi szempontokat figyelembe kell venni, különös tekintettel a következő
követelményekre:
a hulladéklerakó határának lakó- és üdülőövezetektől, vízi-utaktól, csatornáktól, felszíni
vizektől, mezőgazdasági és lakott területektől való távolsága;
ivóvízbázisok védőidomainak, védőterületeinek helyzete, előfordulása;
a terülte külön jogszabályok szerinti szennyeződés érzékenysége;
a terület földtani és hidrogeológiai adottságai;
árvíz, felszínsüllyedés, felszínmozgás (csúszás) veszély a területen;
a természeti vagy kulturális örökség védelme.

1.1.1.2. A potenciálisan számításba jövő területek vizsgálata és értékelése
A hulladéklerakó-hely számára kiválasztott terület/területek esetén el kell végezni az előzetes
környezeti hatásvizsgálatot, amelynek során a környezeti elemek állapotában bekövetkező
változásokat értékelni és minősíteni kell, amely után eldönthető, hogy környezetvédelmi
szempontból a beruházás megvalósítható-e.
A hatótényezők, a hatásfolyamatok és a közvetlen és közvetett hatásterületek meghatározása
nyomán lehetőség nyílik a környezeti elemek állapotában a lerakó és létesítményei által
okozott változások értékelésére, majd minősítésére. Az értékelés során minden környezeti
elemre/rendszerre, és a teljes hatásterületre el kell végezni a beruházás megvalósítása
következtében kialakuló új környezetállapot és a kontroll környezet kiinduló állapotának az
összehasonlítását. Az értékelés lépéseit összefoglalóan a 6.5.4.2. ábra szemlélteti.
A minősítés bemutatja, hogy a környezeti elemekben és rendszerekben beállt változások
mennyire elfogadhatók. Az értékelés során el kell végezni:
 a hatótényezők és a vonatkozó emissziós normák összehasonlítását,
 a környezeti elem/rendszerek kiinduló állapota (kontroll környezet) és a megváltozott
állapot összehasonlítását,
 az elemrendszer terhelése és a környezet - illetve természetvédelmi célkitűzések közötti
nem határérték jellegű összehasonlítást,
 a lakossági szempontokkal való összevetést.
Az értékelés leglényegesebb és legkritikusabb mozzanata a környezeti elemek/rendszerek
állapotváltozásának a megítélése. Alapvetően fontos, hogy a megítélés objektív kategóriák
alapján történjék, aminek alapján a döntés egyértelmű, szubjektív elemektől mentes legyen. A
környezeti hatásvizsgálatok törvényi és tartalmi követelményeit a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szabályozza.

a1
tervmódosítás

A kibocsátás az
emissziós határértéket
vagy a területre vonatkozó
egyéb kibocsátási/elvonási
előírást meghaladja?

igen

A kibocsátás/elvonás
mértéke csökkenthető?

igen

nem
nem

a2
A hatásterület terhelése
a beruházás megvalósítása
következtében meghaladja a területre
vonatkozó imissziós határértékeket vagy egyéb
előírást, ill. a terület érzékenysége miatt
a terhelés elfogadhatatlan.

igen

igen

A terhelés mértéke
csökkenthető?

nem
nem

b
A beruházás megvalósítása utáni
környezet elemeinek változása
a kontroll környezet elemei
állapotához képest elfogadható?

nem

A kedvezőtlen változások
elfogadható mértékű csökkenése
megoldható?

igen

nem
igen

c
A beruházás megvalósítása utáni
környezet egészének változása
a kontroll környezet egészének
állapotához képest elfogadható?

nem

A változás kedvezőbbé
tehető?

igen

nem

a beruházás megvalósítható

a beruházás nem valósítható meg

6.5.4.2. ábra
A környezeti elemek állapotában bekövetkező változások értékelése
1.1.1.3. A területkutatás során elvégzendő vizsgálatok
A hulladéklerakók helyszínének környezetföldtani kutatása célszerűen egymástól elkülönült
fázisokban történik, az alábbiak szerint (6.5.4.1. táblázat):

6.5.4.1. táblázat
Kutatási fázis

Elérendő cél

I. Előzetes kutatás

Alternatív területek kijelölése

II. Felderítő előzetes kutatás

Az alternatív területeken eldönthető legyen:
az egyes területek alkalmassága, a területek rangsora

III. Részletes kutatás

A kiválasztott, leginkább kedvező területen minden szükséges
részletkérdés tisztázása

Az egyes kutatási fázisokban elvégzendő vizsgálatok körét a tisztázandó problémákat a
6.5.4.2. táblázat foglalja össze. Nyilvánvalóan minden egyes probléma megoldásához,
tisztázásához széleskörű helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokra van szükség. A talajokon
elvégzendő laboratóriumi vizsgálatokat a 6.5.4.3 táblázat foglalja össze.
6.5.4.2. táblázat
Hulladéklerakó-telepek kutatása során elvégzendő vizsgálatok fázisai és a vizsgálandó
problémák köre (JÓZSA-HETÉNYI-RAINCSÁK, 1990.)
Vizsgálat

Kutatási fázisok
I.

II.

III.

Általános területrendezési telepítési szabályok:
Területfelhasználti szabályok
Településfejlesztési szempontok
Védett területek (vízvédelmi, természetvédelmi, ásvány-, vagyonvédelmi, stb.)
Védőtávolságok (településtől, közúttól, stb.)
Megközelíthetőség

o
o
o
o
o

Meteorológiai adatok:
Csapadékadatok
Szélviszonyok

+
+

o
o

o
o

Földrajzi adottságok:
Morfológiai viszonyok (lejtőkategória stb.)
Növényzet, művelési ágak

+
+

o
o

o
o

Hidrológiai adottságok:
Árvíz, belvíz-veszélyeztetettség
Lefolyási viszonyok, csapadékvíz-elvezetés
Befogadók, vízfolyások, vízgyűjtő területek

+
+
+

o
o
o

o
o

+
+
+
+

o
o
o
o

Földtani adottságok:
Távolabbi környezet vizsgálata
Ásvány-kőzettani felépítés
Kor, település, vastagság
Fejlődéstörténet, tektonika
Átnézeti földtani térképek, szelvények
A kutatási terület vizsgálata:
Feltáró létesítmények (fúrások, aknák stb.) telepítése
Ásvány-kőzettani viszonyok, vizsgálatok
Kor, település, vastagság
Fejlődéstörténet, tektonika
Különböző méretarányú térképek, szelvények szerkesztése

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Műszaki földtani viszonyok:
Szeizmikus, földrengés-veszélyességi viszonyok
Felszínmozgás veszélyességi térkép
Rézsűállékonysági vizsgálat
Erózióvizsgálat
Geotechnikai jellemzők
Alapozási viszonyok
Műszaki védelem

+
+

o
o
o
o
o
+

o
o
o
o
o
o

o: elvégzendő vizsgálat
+: becslés, prognózis

6.5.4.3. táblázat
A területkijelölés során a talajokon végzendő laboratóriumi vizsgálatok
Kísérlet

Kivitelezés alapja

Mért jellemzők

Szemeloszlás

MSZ 14043/3

szemeloszlás, egyenlőtlenségi mutató

Víztartalom

MSZ 14043/6

víztartalom, konzisztencia-index,
telítettség

Konzisztenciahatárok

MSZ 14043/4

folyási határ, sodrási határ, plasztikus
index, sodrási határ

Zsugorodás

MSZ 14043/4

zsugorodási határ, lineáris zsugorodás

Szerves alkotók

MSZ 14043/9

szervesanyag-tartalom

Mésztartalom

Scheibler módszer

CaCO3 –tartalom

Szemcsesűrűség

MSZ 14043/5

a szilárd anyag sűrűsége

MSZ 1404315

a talaj sűrűsége, szárazállapottérfogatsűrűség, települési
térfogatsűrűség, hézagtényező,
hézagtérfogat, fázisos összetétel

Leglazább és legtömörebb
település

MSZ 14043/5

települési térfogatsűrűség

Proctor-vizsgálat

MSZ 14043/7

maximális száraz térfogatsűrűségérték, optimális víztartalom

A fázisos összetétel térfogat és
súlyarányai

Egytengelyű nyomókísérlet

egytengelyű nyomószilárdság, törési
rövidülés, E modulus

Triaxiális nyomókísérlet, nyírókísérlet

nyírószilárdsági jellemzők, (kohézió,
belső súrlódási szög)

Kompressziós kísérlet

MSZ 14043/8

összenyomódási modulus,
konszolidációs együttható
duzzadási nyomás, duzzadás mértéke

Duzzadási kísérlet
Fagyasztási kísérlet

MSZ 07 ÚT 2-75

fagyérzékenység, fagyási emelkedés,
fagynyomás

Áteresztőképesség meghatározás

flexibilis falú permeabiméter

szivárgási tényező, anizotrópia

Eróziós kísérlet

erózióérzékenység

Kapilláris emelkedés

aktív és passzív kapilláris emelkedés

Ásvány-kőzettani elemzések

MSZ 18283

ásványi összetétel, duzzadásképes
elegyrészek

Röntgenanalízis vagy
differenciáltermoanalízis (DTA)
Vízfelvétel

ásványtani összetétel, földtani eredet

Enslin módszer

maximális vízfelvevőképesség

kationcserélő képesség, kicserélhető
kationok összege, le nem kötött
adszorpciós helyek mennyisége

Kationcsere kapacitás

1.1.1.4. Geotechnikai alkalmassági követelmények
Hulladéklerakók létesítése esetén a területnek geotechnikai szempontból az alábbi
adottságokkal kell rendelkeznie:
 A hulladéklerakó altalajának legalább a 6.5.4.4. táblázat szerinti követelményeket
teljesítenie kell.
6.5.4.4. táblázat
A hulladéklerakó altalajával szemben támasztott követelmények
lerakó típus

szivárgási tényező
(k m/s)

vastagság
(m)

veszélyeshulladék-lerakó

 1,0 × 10-9

 5,0

 1,0 × 10

-9

 1,0

 1,0 × 10

-7

 1,0

nem veszélyeshulladék-lerakó
inerthulladék-lerakó









Amennyiben a táblázatban feltüntetett tulajdonságokkal rendelkező természetes
településű szigetelőréteg nem áll rendelkezésre, úgy azzal egyenértékű szennyezőanyagvisszatartó képességet biztosító, legalább 0,5 m vastagságú kiegészítő épített
szigetelőréteg kialakítása szükséges. Egyenértékűnek tekinthető két szigetelőréteg,
amelyeket az alkalmazás feltételei mellett azonos kumulatív transzport jellemez. Az
azonos kumulatív transzport feltétele a hidraulikai egyenértékűség (azonos
szigetelőképesség) mellett az azonos diszperzív transzportot is biztosítja.
Az altalaj anyagának agyagásvány-tartalma legalább 10% legyen, rendelkezzen nagy
adszorpciós kapacitással. Utóbbi esetben a terület különösen kedvező, ha az altalaj
kationcserélő kapacitása T25 mekv/100g, megfelelő ha 15-25 mekv/100g közötti érték.
Ha T15, az altalj adszorpciós kapacitása kedvezőtlen, de ez nem kizáró kritérium.
A talajvíz maximális nyugalmi vagy nyomásszintje legfeljebb 1,0 m-re lehet a lerakó
szigetelőrétegének fenékszintjétől. Így kívánatos, hogy a talajvíz maximális nyugalmi
vagy nyomásszintje legalább 1,0 m-rel az eltávolított humuszréteg utáni felszín alatt
legyen, ellenkező esetben a depónia fenékszintjét ki kell emelni.
Az altalaj szervesanyag-tartalma max. 5% lehet.
A lerakó altalajának a depónia várható terhelésével szemben teherbírónak kell lennie,
biztosítania kell, hogy a terhelés hatására bekövetkező deformációk az aljzatszigetelő
rendszer hatékonyságát, a depóniatest állékonyságát ne veszélyeztessék.
Kedvezőtlen ha felszínközelben kis szilárdságú, gyengén konszolidált rétegek fordulnak
elő, mert ezen rétegek összenyomódásából származó többletsüllyedést a depóniaaljzat
kiemelésével kompenzálni kell.

1.1.1.5. A lerakók helykiválasztásának környezetföldtani követelményei, az alkalmassági
kritériumok
A környezetföldtani követelmények meghatározásának alapvető feltétele, hogy a természeti
környezet és a mesterséges védelem együtt adja a szükséges feltételeket az adott hulladék
elhelyezésére. A gyakorlatban a végleges lerakóhelyeknél megkövetelünk egy olyan minimális
természetes védelmet, ami egyrészt megnyugtató a környező lakosságra, másrészt védelmet
nyújt olyan előre nem látható esetekben, amikor a mesterséges korlátok lebomlanak,
roncsolódnak. Ez utóbbi esetben a természetes védelemnek elegendőnek kell lenni arra, hogy
a tönkrement mesterséges védelmet helyreállítsák anélkül, hogy közben a környezet
károsodna.
Az Európai Unió Tanácsának 1999/31/EK sz. már érvényben lévő direktívája a következőket
írja elő:
A hulladéklerakó helyének megválasztásánál az alábbi követelményeket kell figyelembe
venni (1999/31/EK. I. melléklet):
a.) a telep hatásának lakó- és üdülőövezetektől, vízi-utaktól, csatornáktól, felszíni vizektől
mezőgazdasági és lakott területektől való távolságát:
b.) talajvíz, parti szűrésű víz, természetes védelmi övezetek helyzete, előfordulása
c.) a terület földtani és hidrogeológiai adottságait
d.) árvíz, felszínsüllyedés, felszínmozgás (csúszás), lavina veszélyt a területen
e.) a természeti vagy kulturális örökség védelmét a területen.
A hulladéklerakás feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KÖM rendelet előírásai szerint a
hulladéklerakó helyének megválasztásánál az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:
Hulladéklerakót az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal,
feladatokkal és a település rendezési tervével, valamint helyi építési szabályzatával
összhangban, az országos településrendezési és építési követelmények betartása mellett lehet
telepíteni.
A hulladéklerakó csak ipari övezetben, illetve – a rendezési terv alapján – külterületen
létesíthető. A hulladéklerakó telekhatára és a meglévő vagy a település(ek) általános rendezési
tervében kijelölt összefüggő lakóterület, illetve lakott épület(ek), védett természeti területek,
mezőgazdasági területek között a védőtávolságot a környezetvédelmi felügyelőség állapítja
meg, amely nem lehet kevesebb, mint
 veszélyeshulladék-lerakó esetén: 1000 m;
 nem veszélyeshulladék-lerakó esetén: 500 m;
 inerthulladék-lerakó esetén: 300 m.
Hulladéklerakó nem telepíthető:
 a területfejlesztési és területrendezési, valamint településrendezési tervek alapján
alkalmatlannak ítélt területeken;
 erősen erózióveszélyes területeken;
 felszíni mozgásveszélyes területen;
 minden olyan karsztos, erősen tört szerkezetű, tagolt kőzetösszletű területen, ahol a
felszínen vagy a felszín alatt 10 méteren belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga
képződmények, illetve tektonikailag erősen tagolt kőzetösszletek találhatók;

 külön jogszabály szerint az üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és
gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek kijelölt, vagy kijelölés alatt álló belső-, külsővédőövezetein, illetve hidrogeológiai „A” védőterületein;
 természeti oltalom alatt álló területen;
 energiaszállító vezeték védősávjában;
 működő vagy felhagyott mélyművelésű bánya felszakadási területén belül, ha a mozgások
még nem konszolidálódtak, ill. bányaművelésre előzetesen kijelölt terület fölött;
 olyan földrengésveszélyes területen, ahol a várható földrengés maximális erőssége VI. a
Medvegyev-Sponhauer-Karnik skálán;
 árvíz-, belvízveszélyes, illetve kármentesítéssel nem rendelkező területen;
 magas talajvízállású területen (a hulladéklerakó szigetelő-rendszerének fenékszintje alatt a
mindenkori maximális talajvízszint, illetve a felszín alatti víz nyomásszintje legalább 1,0
méterre legyen).
Veszélyeshulladék-lerakó a külön jogszabály szerint a kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi területen (lásd 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 2/1. számú
mellékletében) nem létesíthető.
A karsztos ill. karsztosodásra hajlamos területeknél meg kell különböztetnünk a nyílt- ill. zárt
karsztterületeket. Az előbbinél egyértelmű a tiltás, míg az utóbbinál (zárt) a fedőréteg
vastagságától, vízzáróságától, szennyezőanyag visszatartó képességétől függően lehetőség
van a mérlegelésre. Gyakorlatilag ugyanez vonatkozik az erősen tört szerkezetű, tagolt
kőzetösszletű altalajra is. A rendelet a szükséges fedőréteg-vastagságot 10 m-ben határozza
meg, de célszerű az elérési időt vizsgálni, s az engedély megadását legalább t=100 év elérési
időhöz kötni.
Az alábányászott területeknél a süllyedések konszolidálódása ill. időbeni alakulása-, a
potenciális nyersanyaglelőhelyek esetében pedig a gazdaságossági prioritások adnak
lehetőséget a mérlegelésre.
Az üzemelő és távlati ivóvízbázisok kijelölt, vagy kijelölés alatt álló belső-, külsővédőövezeteire, illetve „A” és „B” hidrogeológiai védőterületeire vonatkozó korlátozásokat a
123/1997. (VII.18.) sz. Korm. rendelet fogalmazza meg, amelynek a legfontosabb korlátozó
rendelkezéseit a 6.5.4.5. táblázat foglalja össze.
6.5.4.5. táblázat
A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások a 123/1997. (VII.18.)
Korm. rendelet alapján
Tevékenység

Felszíni és felszín alatti
vízbázisok
belső

Felszín alatti vízbázisok
hidrogeológiai

külső

A

B

védőövezetek
Települési folyékonyhulladék lerakó létesítése
és üzemeltetése









Településihulladék-lerakó (nem veszélyes
hulladékok)









Építésihulladék-lerakás









Veszélyeshulladék-ártalmatlanító









Veszélyeshulladék-lerakó













Jelmagyarázat:
:
tilos
:
új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat/hatásvizsgálat
eredményétől függően megengedhető
:
új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat/felülvizsgálat, illetve az
ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
:
nincs korlátozva.
Veszélyeshulladék üzemi gyűjtő

6.5.4.6. A feltárások szükséges mennyiségének a meghatározása
A hulladéklerakók helykiválasztásához, a lerakók tervezéséhez szükséges feltárás
darabszámot, a feltárások megkívánt mélységét Magyarországon ma hatályos jogszabály,
szabvány, műszaki irányelv nem szabályozza.
Ahhoz, hogy meghatározzuk a feltárások szükséges mennyiségét, nem hagyhatjuk figyelmen
kívül ill. célszerű figyelembe venni a következő hazai és nemzetközi szabványokat,
ajánlásokat:
EUROCODE 7, Az európai geotechnikai tervezési szabvány (EC7)
Az 1990-es években elkészültek az európai előszabványok (ENV), amelyeknek az
átdolgozása után a 2000-es évek elején elkészülnek a végleges szabványok (EN), amelyeket
változtatás és kiegészítés nélkül be kell vezetni a CEN (Comitee European de Normalisation)
tagországokban, s egyidejűleg ki kell vonni azokat a nemzeti szabványokat, amelyek ezeknek
ellentmondanak. 2010-től Magyarországon is kötelező az EC7 alkalmazása. A
talajfeltárásokra vonatkozó jelenleg érvényes szabályozást az MSZ 1997-2: EUROCODE
7-2: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Talajfeltárás és geotechnikai vizsgálatok tartalmazza.
Az EC7 egyik igen lényeges eleme, hogy a geotechnikai tervezési feladatot a várható
geotechnikai nehézségek és kockázatok, illetve az alkalmazandó eszközök eljárások
szempontjából értékelni kell, és az
altalajadottságok
a feladat, az építmény
az alkalmazandó geotechnikai megoldások és eljárások, valamint
a környezeti kölcsönhatások
együttes értékelése alapján geotechnikai kategóriába kell sorolni (6.5.4.6. táblázat).

6.5.4.6. táblázat
Az EUROCODE 7 szerinti geotechnikai kategóriák
geoechnikai kategória

1

2

3

építmény

kisméretű, egyszerű

hagyományos, átlagos

nagy, szokatlan

alalaj

nem kedvezőtlen

szokványos

nehéz

épített és természeti
környezet

nincs veszélyeztetve

veszélyeztetése
lehetséges, vizsgálandó

védelme külön
intézkedéseket kíván

természeti hatás

jelentéktelen

szokványos

nagy

kockázat

kicsi

közepes

nagy

vizsgálatok

egyszerű (azonosító)

rutin labor és terepi

kiegészítő, speciális

tervezés

rutin módszerek

szokásos eljárások

speciális módszerek

speciális mélyépítési
technológiák

nem alkalmaznak

alkalmaznak

alkalmaznak újszerűeket is

felügyelet, megfigyelés

szemrevételezéssel

szokványos mérések is

speciális mérések is

példák

1-2 emeletes épület, 250
kN. 100 kN/m teher, gödör
és támfal 2 m-ig

sík- és cölöpalap,
támfal, gödör, horgony,
földmunka

magas súlypontú épület,
nagy tereplépcső,
víztelenítés, talajjavítás
hulladéklerakók

A 3.5. táblázat alapján a veszélyeshulladék-lerakók a 3. geotechnikai kategóriába sorolhatók.
DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen
DIN 4021 Aufschluss durch Schürfe und Bohrungen
A geotechnikai kutatási munkákkal foglalkozó német szabvány 6.2.2.4. fejezete a hulladéklerakókat a nem
szennyezett talajok lerakóját, a kitermelt földelhelyezést kivéve a 3. geotechnikai kategóriába sorolja.

ÖNORM S 2074 Teil 1. Geotechnik im Deponiebau, Standorterkundung
A fenti szabványok előírását foglalja össze a 6.5.4.7. táblázat
6.5.4.7. táblázat
A feltárások megkívánt darabszáma, távolsága mélysége, hulladéklerakók esetén
Szabvány

Fúrási távolság

Mélység

MSZ 4488-76
(régebbi magyar
szabvány)

80 m egyenletes földtani felépítés-,
50 m változékony földtani felépítés esetén

Ameddig az építmény (műtárgy)
állékonyságára káros alakváltozások
keletkezhetnek

EUROCODE -7*

80 m egyenletes földtani felépítés-,
50 m változó földtani felépítés esetén

(0,25-0,5)B***
(0,5-1,0)hM** érték közül a nagyobb

DIN 4020
DIN 4021

60-100 m az alapfeltárásoknál
20 m hálózatsűrítésnél (aknák, kisátmérőjű
fúrások)

3xhH**
6m

ÖNORM 2074

40 m
(kis depónia alapterület esetén min. 3 fúrás)

1,2xhH legalább 1 fúrásnál, de hmin = 15 m
szabályos rétegződés esetén hmin=10 m

* Az EUROCODE-nál a megadott fúrási távolság értékek a kis terhelésű, süllyedésre nem érzékeny
építményekre vonatkozó adatok. A fúrásmélység a töltésekre vonatkozó analógia alapján.
** hH: a hulladék feltöltési magassága
*** B: a feltöltés szélességi mérete

A 6.5.4.7. táblázat alapján láthatjuk, hogy országonként eléggé eltérő a szabályozás,
különösen a feltárások mélységét illetően. Mindamellett a táblázat alapján megfogalmazható
egy javasolt feltárási rend:
A feltárások sűrűsége (távolsága):
hektáronként legalább négy magfúrás (50x50 m háló) a magfúrások között 25-30 méterenként
egy-egy kisátmérőjű talajmechanikai fúrás v. szondázás
A feltárások megkívánt mélysége:
A földtani felépítés bonyolultságától függően legalább 2 vagy több fúrás tárja fel azt a
rétegösszletet, amelynek az alakváltozása káros a lerakó állékonyságára, zavartalan
üzemelésére. Medencék elhelyezésénél a fúrások mélysége legalább 1,5 szerese legyen a
medence mélységének, illetve a hulladék feltöltési magasságának.
A további magfúrások mélysége 10-15 m, a földtani felépítéstől függően. A fúrások
egyértelműen tárják fel a lerakó alatti természetes védelmet nyújtó földtani közeget,
valamint az első összefüggő vízadó/vízvezető összletet.
A kisátmérőjű fúrások mélysége legalább 6,0 m legyen.

6.5.5. A LERAKÓ ALJZATSZIGETELŐ RENDSZERE
A szigetelőrendszer felépítését, az egyes elemek egymásra épülését, a minimálisan megkívánt
követelményeket többnyire minden országban előírásokkal szabályozzák. Az előírásoknak
ugyan országonként vannak eltérő sajátosságai, azonban az alapelvekben nincs lényeges
különbség, különösen az EU tagországokban, ahol minden tagország számára kötelezően
figyelembe veendő EK-direktívák léteznek. Szakmailag a legjobb megoldás az, amikor az
egymáshoz rendelés alapja a lerakandó hulladék veszélyeztető potenciálja, ami nem minden
esetben egyezik meg a merev kategorizálás alapján meghatározott listával. A
szigetelőrendszert – a mechanikai igénybevételen túl – elsősorban a hulladékból kijutó
csurgalékvíz terheli (kémiai és biológiai terhelés). A veszélyeztető potenciált a csurgalékvíz
várható összetétele-, vagy ha ez nem ismert, akkor a lerakandó hulladékból kioldási
vizsgálatokkal előállított kivonatok (eluátumok) analítikai és ökotoxikológiai vizsgálata
alapján meghatározott eluátum osztály alapján határozhatjuk meg (lásd 5.5.2. fejezetben).
Valójában ez a legkorrektebb besorolás, mert a ténylegesen a szigetelőrendszerre jutó
terhelést veszi figyelembe. Az új 2003/33 EK Tanácsi Határozat alapja a fenti gondolat.
Az aljzatszigetelő rendszer a többszörös biztonság elvéből adódóan több elemből áll:
a természetes anyagú szigetelő réteg, ami lehet:
 természetes településű;
 mesterségesen beépített;
a mesterséges anyagú szigetelő réteg, közismert néven műanyag fólia/lemez, geomembrán;
a csurgalékvízgyűjtő rendszer.
Az aljzatszigetelésen a gyakorlatban nagyon sokszor csak a ténylegesen szigetelő funkciót
betöltő elemeket, rétegeket szokták érteni, de a magyar szabályozás – nagyon helyesen  a
csurgalékvízgyűjtő-rendszert is az aljzatszigetelő rendszerhez sorolja.
6.5.5.1. Az aljzatszigetelő rendszer felépítésének a szabályozása
Az 1999/31/EK irányelv az altalajjal szemben rendkívül szigorú előírásokat tartalmaz mind a
veszélyes mind a nem veszélyes hulladékok lerakója esetén. Ugyanakkor a tagországok
számára megadja a lehetőséget, hogy az aljzatszigetelés telepítésére vonatkozó általános és
specifikus követelményeket egyedileg fogalmazzák meg, előírva, hogy mindkét lerakó
típusnál szükséges a megléte (6.5.5..1. ábra).
Hazánkban az egyes hulladéklerakó kategóriákra vonatkozó aljzatszigetelés kialakításának
követelményeit a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 1.sz. melléklete szabályozza. A rendelet
messzemenően figyelembe veszi az 1999/31/EK irányelveket, valamint a 2003/33 EK
direktívának megfelelő lerakó típusokat. A különböző típusú hulladékok lerakóira (inert 
nem veszélyes hulladék  veszélyes hulladék) vonatkozó előírásokat a 6.5.5.2. ábra
szemlélteti.
Az ábrákon megtaláljuk az egyes rétegekkel és műszaki védelmi elemekkel szemben
támasztott követelményeket, kritériumokat, méreteket.

KÖVETELMÉNY

KÖVETELMÉNY
Veszélyes
hulladék

Nem veszélyes
hulladék

Inert
hulladék

lerakó esetén
Szivárgóréteg
Vastagság (ds)

ds0,5 m

Épített szigetelőréteg
(természetes és
mesterséges)

Felépítését a tagállamok egyedileg határozzák
meg

Altalaj
Vastagság (da)
Szivárgási tényező (ka)

da5,0 m
ka<1×10-9 m/s

ds0,5 m

da1,0 m
ka1×10-9 m/s

A tagállam
egyedileg
szabályozza

da>1,0 m
ka<1×10-7 m/s

Vagy: legalább 0,5 m vastag, egyenértékű épített
réteg
6.5.5.1. ábra
Az aljzatszigetelő-rendszer felépítése az 1999/31/EK irányelv alapján

6.5.5.2. ábra
A hulladéklerakók aljzatszigetelő rendszere felépítésének szabályozása
( A 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet, 1. sz. melléklete alapján)

A földtani közeg szigetelési- és szennyezőanyag visszatartó-képességének hatékonyságát az
határozza meg, hogy a hulladéklerakó alatti, és a hulladéklerakót körülvevő geológiai,
hidrogeológiai és geotechnikai feltételek megfelelő védelmet nyújtanak-e a földtani közeget
és a felszín alatti vizet fenyegető potenciális veszély elhárítására.
A hulladéklerakó aljzat- és oldalszigetelését olyan természetes anyagú rétegből kell
megépíteni, amely legalább az alábbiakkal egyenértékű szivárgási tényező értékeket és
vastagsági követelményeket elégít ki:
veszélyeshulladék-lerakónál:
k  1,0 × 10-9 m/s vastagság  5 m;
nem veszélyeshulladék-lerakónál:
k  1,0 × 10-9 m/s vastagság  1 m;
inerthulladék-lerakónál:
k  1,0 × 10-7 m/s vastagság  1 m.
Amennyiben a fenti tulajdonságokkal rendelkező természetes szigetelő réteg nem áll
rendelkezésre, úgy ezzel egyenértékű szivárgási tényező értéket biztosító minimum 0,5 méter
vastagságú, kiegészítő épített szigetelő réteg kialakítása szükséges. Egyenértékűnek tekinthető
az a két szigetelő réteg, amelyeket az alkalmazás feltételei mellett azonos kumulatív
transzport jellemez. ( Az egyenértékűség vizsgálatát részletesen lásd a 3.5. fejezetben.)
A hulladéklerakó szigetelésénél betartandók a 6.5.5..1. táblázat előírásai.
6.5.5.1. táblázat
A csurgalékvíz gyűjtésre és aljzatszigetelésre vonatkozó előírások
Hulladéklerakó kategória

Inert

nem veszélyes

veszélyes

Épített szigetelőréteg

nem előírt

előírt

előírt

Szivárgóréteg

előírt ( 0,3-0,5m)

előírt ( 0,3-0,5 m)

előírt ( 0,3-0,5 m)

Az épített szigetelő réteg minimális vastagsága 0,5 m, amely szükség szerint több
szigetelőanyag-réteg kombinációjával is elérhető. A hulladéklerakó szigetelőrendszerének
fenékszintje és a maximális talajvíz szintje, vagy nyomásszintje között legalább 1 méter
távolságot kell tartani.
Mint látható az új miniszteri rendelet a 90-es évek gyakorlatához képest lényegesen
szigorúbb:
Az altalajnál (földtani közeg) nem veszélyeshulladék-lerakónál 1,0 méter veszélyeshulladéklerakónál 5,0 m vastag, k10-9 m/s szivárgási tényezőjű természetes településű réteget
kíván meg. Inerthulladék-lerakónál a vízzárósági követelmény értelemszerűen kisebb
(k10-7 m/s). Amennyiben ez a réteg nem áll rendelkezésre, úgy az előírttal egyenértékű
és legalább 0,5 m vastag kiegészítő épített szigetelő réteget ír elő. Ez azt jelenti, hogy az
altalaj adottságok hiánya csak természetes anyagú és épített réteggel pótolható.
Rendkívül fontos és előremutató, hogy az egyenértékűségnél az azonos szennyezőanyagvisszatartó képességet írja elő, amikor azt az azonos kumulatív transzporthoz köti.
A korábbi lerakó rendelethez képest változott a csurgalékvízgyűjtő réteg vastagságára
vonatkozó előírás (lásd 6.5.5.2. ábrán). A rendelet szerint a vastagsága 0,3-0,5 méter
között lehet, a 0,5 méternél kisebb rétegvastagságot méretezéssel kell indokolni, azonban
a minimális vastagság itt sem lehet kevesebb, mint 0,3 m. Lejtős, rézsűs felületen mind
beépítési, mind állékonysági (megcsúszás) problémák felléphetnek, itt sok esetben
kedvezőbb lehet a geoműanyagok (geodrén, geokompozit, geoszintetikus-agyag)
alkalmazása, amennyiben azok az előírttal azonos védelmet biztosítanak.

A rendelet hatályba lépésével különös gond fordítandó a terület földtani, hidrogeológiai,
geotechnikai kutatására, vizsgálatára, hiszen az altalaj megfelelő vízzáróságát ebben a
fázisban kell igazolni, szemben az épített réteg kivitelezésekor végzett helyszíni ellenőrzéssel.
6.5.5.2.A természetes anyagú szigetelőréteg
Mint a 5.5.5.1. és 5.5.5.2. ábrán látható, a KvVM rendelet, igazodva az EU direktívához, a
természetes anyagú szigetelőrétegnél elsősorban a földtani közegtől, az altalajtól kívánja meg
a megfelelő vízzáróságot és a szennyezőanyag-visszatartó képességet, és csak ha ez nincs
meg, akkor szükséges az épített természetes anyagú, többrétegű szigetelőréteg.
A szigetelőréteg minősítése, anyagának kiválasztása
A szigetelőréteg minősítése (természetes településű altalaj) vagy anyagának kiválasztása
minden esetben egy vizsgálatsorozatot jelent, amikor azt kell eldöntenünk, hogy az altalaj
vagy a beépítendő réteg rendelkezik-e a rendelet által megkívánt tulajdonságokkal.
A természetes településű altalajnál a vizsgálatokkal az altalaj alkalmasságát kell igazolnunk,
tehát a minősítés egy lépcsőben történik.
Épített szigetelőrétegnél a minősítés többlépcsős:
alkalmassági vizsgálatok
helyszíni próbatömörítés
a kivitelezéskori ellenőrzés.
Az elvégzendő geotechnikai vizsgálatokat a 6.5.5.3. ábra foglalja össze. Mint látható, mind a
természetes településű, mind az épített szigetelőrétegnél a vizsgálatsorozat az alkalmassági
vizsgálatokat jelenti, amikor alapvető szempont, hogy a réteg vagy anyag természetes
településben vagy beépítés után  figyelembe véve a meghatározás körülményeihez képest a
depónia üzemelése során fellépő változásokat  a megkívánt szennyezőanyag visszatartó
képességgel rendelkezzen. Ezt a kritériumot, a hulladék jellegétől, minőségétől és
veszélyességi osztályától függő minimális szivárgási tényező értékkel adják meg.
Önmagában a megfelelő szivárgási tényező nem jelent megfelelő szennyezőanyag visszatartó
képességet. A hulladéktestből kijutó csurgalékvíz jelentősen megváltoztathatja az
agyagásványok szerkezetét, átalakulásukat okozhatja. A szigetelőréteg kiválasztásánál,
különösen az egyenértékű réteggel való pótlásnál, helyettesítésénél figyelembe kell venni a
szigetelőréteg és csurgalékvíz kompatibilitását.
Az anyagnyerőhely kiválasztásánál mindig felmerül a kérdés, milyen talajok a
legkedvezőbbek a szigetelőrétegként való beépítés szempontjából. Ha a vízzáróságot nézzük,
akkor a minél nagyobb agyagásvány-tartalmú, különösen a nagy montmorillonit tartalmú,
tehát a nagy plasztikus indexű (Ip) agyagok jönnek számításba. Ugyanakkor az is ismert, hogy
minél nagyobb az Ip értéke, annál nehezebben tömöríthető a talaj, valamint annál inkább
hajlamos a víztartalom változás hatására bekövetkező zsugorodásra. Mint látható, az optimális
megoldást a kis- és közepes plaszticitású, de megfelelő agyagásvány-tartalmú és adszorpciós
kapacitású iszap-agyag talajok adják. A szigetelőréteg anyagának kiválasztásához a 6.5.5.2.
táblázat szerinti vizsgálatokat kell elvégezni.
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osztályozási jellemzõk,
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szivárgási tényezõ,
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NEM

Anyagnyerõhely
Anyagnyerõhely
Alklamassági vizsgálatok
alapján az anyag
próbaterület építésére
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Változtatás
(pl. víztartalom növelés)
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Vizsgálatok a
próbaterületen
Természetes
településû altalaj
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beépítési víztartalom,
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anyagból a
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szükséges

NEM

A földmunkák befejezõdtek.
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6.5.5.3. ábra
A természetes anyagú aljzatszigetelő rétegek kutatása, tervezése, kivitelezése során
elvégzendő geotechnikai vizsgálatok (SZABÓ A., 2000.)
6.5.5.2. táblázat

A szigetelőréteg anyagának minősítésekor elvégzendő vizsgálatok, ill. meghatározandó
kőzetfizikai jellemzők
A meghatározandó paraméter

A vizsgálat módja

Alkalmassági, beépíthetőségi kritérium

Szemcseeloszlás

MSZ 14043/3

Dmax = 63 mm (max. rögátmérő
beépítéskor)
SD<0,002  20% (agyagfrakció)

MSZ 14043/4

javasolt: wL  40-60 %
IP =20-30 %

A talajt alkotó fázisok
(szilárd-víz-levegő) térfogat és
súlyarányai

MSZ 14043/5-6

-

Szervesanyag-tartalom
(izzítási veszteség, nedves oxidáció)

MSZ 14043/9

max. 5%

Vízfelvevő-képesség

Enslin-Neff módszer

wmax  80%

Mésztartalom

Scheibler-készülékkel

CaCO3% < 10%

Ásvány-kőzettani vizsgálatok
(agyagásvány-tartalom)

röntgen és termikus
elemzések

Agyagásvány-tartalom nagyobb, mint
10%

Konzisztencia jellemzők
(folyási határ, sodrási határ,
zsugorodási határ, plasztikus index,
relatív konzisztencia index)

Kationcserélő kapacitás

25<T mekv/100 g: nagyon jó
15<T<25 mekv/100 g: jó
T<15 mekv/100 g: kedvezőtlen

A 6.5.5.2. táblázatban felsorolt vizsgálatokat magyar jogszabály nem követeli meg,
elvégzésük mégis célszerű, mert az eredmények alapján tudunk dönteni, hogy az altalaj vagy
a kiválasztott anyagnyerőhely rendelkezik-e megfelelő
agyagásvány-tartalommal,
adszorpciós kapacitással. Különösen ajánlott ezen minősítő vizsgálatok elvégzése az
anyagnyerőhely minősítésénél, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a felsorolt alkalmassági
kritériumoktól való lényeges eltérés esetén a kiválasztott anyagból a szigetelőréteg a
helyszínen nagy valószínűséggel nem építhető meg, a megkívánt vízzáróság nem biztosítható.
A minősítő vizsgálat legfontosabb része a szivárgási tényező meghatározása. Az altalajnál
igazolnunk kell az előírt vízzáróságot, az építendő szigetelőrétegnél a megvalósíthatóságot, és
utóbbi esetben meg kell adnunk, hogy milyen körülmények (beépítési jellemzők) mellett
biztosítható a megkívánt vízzáróság.
A szivárgási tényező meghatározása
A geotechnikai gyakorlatban a szivárgási tényező meghatározásának három módszere terjedt
el:
a helyszíni (in situ) vizsgálatok,
a laboratóriumi kísérletek és
a tapasztalati összefüggések
alapján.
A tapasztalati összefüggések nem alkalmasak a kötött talajok vízzáróságának megítélésére. A
Magyarországon elterjedt és sokszor alkalmazott NISHIDA-módszerrel, amikor a szivárgási
tényezőt a plasztikus index, relatív konzisztencia index és a hézagtényező alapján becsüljük,
több nagyságrendnyi eltérés adódhat, és általában kedvezőbb (vízzáróbb) értéket ad a
valóságban meglévőnél.

A szivárgási tényező meghatározása laboratóriumban
A kötött, kis átereszőképességű (vízzáró?) talajok szivárgási tényezője meghatározásának
leggyakrabban alkalmazott módja a laboratóriumi kísérlet. Mellette szól az „in situ“
vizsgálatokkal szembeni viszonylagos olcsósága, s ennek megfelelően a nagyobb minta
darabszám.
A nemzetközi gyakorlatban a szigetelőanyagként használt kőzetek áteresztőképeségének
vizsgálatára mind a merev falú, mind a flexibilis falú permabiméterek számításba jöhetnek,
azonban az elmúlt évtized tapasztalatai alapján ma szinte kizárólag az utóbbiakat használják
(6.5.5.4. ábra)

6.5.5.4 ábra
Az agyagok szivárgási tényezőjének meghatározása triaxiális cellában
Ennél a kísérleti módszernél vagy közvetlenül a nyírószilárdsági vizsgálatokhoz használt
triaxiális cellát, vagy annak módosított változatát használják, amelynél a mintát a cellában a
triaxiális vizsgálatoknál is használt gumimembrán veszi körül, s egy folyadékkal (többnyire
vízzel) biztosított cellanyomással a gumimembránt nekinyomják a mintának.
A flexibilis falú permeabiméterek alkalmazásának számos előnye van merev falú
készülékekkel szemben. Ezek:
megfelelő oldalfalnyomás mellett megakadályozható a minta és a készülék fala - jelen esetben
a gumimembrán - közötti szivárgás;

megvalósítható az a követelmény, hogy a permeabilitás vizsgálatokat a tényleges értékeknek
megfelelő feszültségviszonyok mellett végezzük;
az ún. "back pressure" technikával biztosítható a minta telítettsége, ami a kísérletek alapvető
követelménye.
A laboratóriumi meghatározás fő hibaforrásait a 6.5.5.3. táblázat foglalja össze:
6.5.5.3. táblázat
A szivárgási tényező laboratóriumi meghatározásának legjellemzõbb hibaforrásai
Hibaforrás
1. A mintabekészítéskor keletkezett hézag
2. Mintafaragáskor az agyagfrakció szétkenődik
3. Desztillált víz használata a kísérlet során
4. Mintában lévő levegő
5. Mikroorganizmusok elszaporodása
6. Különösen nagy hidraulikus gradiens alkalmazása
7. Mintaméret (túl kicsi minta)
8. A hőmérséklet hatása
9. Térfogatváltozás (terhelés hatására)
10. A laboratóriumi vizsgálat előnyben részesítése az
"in situ" vizsgálattal szemben

A mért "k" kicsi
vagy túl nagy

kmért/kvalós
(publikált adatok alapján)

nagy
kicsi
kicsi
kicsi
kicsi
kicsi/nagy
kicsi
változó
nagy
általában kisebb

>1
<1
0,005-0,1
0,1-0,5
0,01-0,1
<1  5
0,1-1,0
0,5-1,4
1-20
0,001-3,0

Az 1. és 2. pontbeli hibák elsősorban a minta-előkészítéskor lépnek fel, amikor a zavartalan
mintát utólag a permeabiméter méretéhez igazítjuk. Gondos mintabekészítéssel, megfelelő
eszközökkel a hibalehetőség csökkenthető.
Legszerencsésebb, ha a magminta minden utólagos megmunkálás nélkül beépíthető, bár ekkor
is megmaradnak a magmintavételkor fellépő hibalehetőségek, amelyek elsősorban a minta és
mintavevő fala mentén lépnek fel.
Sajnos a legjobb magmintavételkor is nehezen biztosítható az eredeti településnek megfelelő
tömörséggel rendelkező minta, s közismert, hogy a minta tömörsége nagymértékben
befolyásolja a szivárgási tényező értékét.
A vizsgálatokat többnyire desztillált vízzel vagy csapvízzel végezzük. A valóságban a
szigetelőréteg a hulladékon átszivárgó vagy a hulladékban keletkező csurgalékvízzel van
kontaktusban. A szigetelőanyag és szennyezőanyag kompatibilitási kérdéseivel a következő
fejezet foglalkozik.
A mintában lévő levegő jelentősen csökkentheti a szivárgási tényező értékét, mivel a
bezáródott levegőbuborékok csökkentik a folyadék áramlási keresztmetszetét. A bentmaradt
levegő mennyiségét a minta telítettségével tudjuk jellemezni.
A minta telítetlenségéből adódó mérési hibát könnyen kiküszöbölhetjük, ha a szivárgási
tényezőt kiszámítjuk mind a mintába bejutó, mind az onnan kijutó folyadékmennyiség alapján
(6.5.5.5. ábra). Amíg a minta telítődik, a Qkifolyó < Qbefolyó, azaz kkifolyó < kbefolyó. Amikor a
minta telítődik a “két” számított szivárgási tényező értéknek meg kell egyeznie.

Szivárgási tényezõ

kbe

kvégleges

kki

Idő
kbe, ill. kki: a mintába bejutó, illetve kijutó (átfolyó) vízmennyiség
alapján számított szivárgási tényező értékek

6.5.5.5. ábra
A szivárgási tényező értékének változása a mintába bejutó és a mintán átjutó
folyadékmennyiség mérése alapján
A mikroorganizmusok elszaporodásával elsősorban a csurgalékvízzel végzett kísérleteknél
kell számolni, s a folyamatnak kedvez a kísérletek viszonylagosan hosszú időtartama. Az
áramlási csatornák eltömődése jelentősen csökkentheti a k értékét.
Az a törekvés, hogy a kísérleti idő minél jobban lerövidüljön, eredményezi a túlságosan nagy
hidraulikus gradiensek alkalmazását. Mindaddig, amíg a Darcy-törvény érvényes, a
hidraulikus gradiens nagysága nem befolyásolja az eredményeket. Általános recept itt sem
adható, mivel a lamináris szivárgás kialakulását több tényező is befolyásolja, többek között a
szemcseméret, a szemcsealak, az ásványos összetétel. Általános tapasztalat, hogy kb. I=30
értékig a gradiens növelése még megengedhető, bár kétségtelen, hogy legjobb mindig olyan
gradienssel dolgozni, amilyen a valóságban várható, és ezek az értékek a fent említetteknél
általában kisebbek. Hátránya a valós hidraulikus gradiensek mellett végzett kísérleteknek,
hogy nagyon megnő a kísérlet időigénye.
A minta mérete (magasság, átmérő) úgyszintén hatással van a mért értékekre, csakúgy mint a
kísérlet közbeni hőmérséklet. Ezen hatások nem túl jelentősek.
Függ a mért szivárgási tényező értéke a mintára kísérlet közben átadott terheléstől, és a minta
felületén ható feszültségtől is, hiszen az oldalnyomás növelésével először a pórusvíznyomás
nő meg és ha nem várjuk meg a minta konszolidációját, a valósnál lényegesen kisebb k
értékeket mérhetünk.
Ugyancsak befolyásolja a mért k-tényező értékét a vett minta orientációja. Célszerű, a
permeabiméterben is a helyszíni viszonyoknak megfelelő orientációban vizsgálni a
talajmintát, mivel az anizotrópia jelentős eltéréseket eredményezhet.
A szivárgási tényező helyszíni meghatározása

A szivárgási tényező helyszíni meghatározása történhet:
fúrólyukban
felszínen, beszivárogtatással.
A fúrásokban történő meghatározás lehetőségei:
vízkitermeléssel:
 Porchet eljárás
 próbaszivattyúzás egy vagy több észlelőkúttal
visszatöltődés vizsgálattal a nyomásemelkedési görbe felvételével
 nyeletéssel
 konstans nyomómagassággal
 változó víznyomással
 túlnyomással történő besajtolás
Mint látjuk, a gyakorlatban alkalmazott helyszíni, fúrólyukban történő szivárgási tényező
meghatározások többsége a vízvezető rétegek megismerésére szolgál és a (talaj)vízszint alatti
rétegekben történő vizsgálatra alkalmas.
A talajvízszint feletti rétegek vizsgálatára alkalmas a furatban történő nyeletés ill. a furatban
túlnyomással történő besajtolás.
A furatban történő nyeletés problémái:
a teljes furatbeli vízoszlop mentén történik beszivárgás, így a szivárgási tényező egy adott
rétegvastagságra lesz jellemző;
az inhomogenitások mérésére nem alkalmas;
a közel vízzáró kőzeteknél a beszivárgás nagyon lassú, a kísérlet időigényes és nehezen
kézben tartható.
A túlnyomással történő besajtolás lényege, hogy egy adott szakaszon tömszelencékkel
(packerekkel) „kizárjuk” a furat egy részét és egy adott nyomás mellett mérjük a beszivárgó
vízhozamot.
A módszer kétségtelen előnye, hogy egyszerűen kivitelezhető, a mérési eredmények könnyen
kiértékelhetők. Az alkalmazás szokásos tartománya k = 10-45×10-9 m/s. A depónia aljzatnál
a megkívánt szivárgási tényező ettől kisebb, így az átlagosnál nagyobb nyomások
alkalmazása szükséges, ugyanakkor felszínközelben az alkalmazott túlnyomást behatárolja a
vizsgálat feletti rétegvastagság illetve annak felszakadási ellenállása.
Mint látjuk, a felszín alatti (közel) vízzáró rétegek (k < 10-810-9 m/s szivárgási tényezője
helyszínen biztonsággal nehezen határozható meg, a vízzáróságot célszerű laboratóriumi
vizsgálatokkal is igazolni.
Felszínközeli rétegek vizsgálatánál eredményesen alkalmazhatjuk az infiltrométeres
vizsgálatokat. A vizsgálatokat elvégezhetjük mind felszínen (a humuszréteg eltávolítása után),
mind aknában. Az infiltrométeres mérések ismertetését a helyszíni ellenőrző méréseknél
találjuk. Kétségtelen, hogy veszélyeshulladék-lerakók esetében az infiltrométeres
vizsgálatokkal csak a felszínközeli rétegeket tudjuk vizsgálni, a módszer a megkívánt teljes
altalaj vastagság (5,0 m ) vizsgálatára nem alkalmas.

A szigetelőréteg beépítése, kivitelezési előírások
A laboratóriumi úton meghatározott beépítési jellemzőket (lásd a 6.5.5.6. ábrán) a kivitelezés
megkezdése előtt a helyszínen próbatömörítéssel ellenőrizni és pontosítani kell.
A próbatömörítés során kapunk végleges választ arra, hogy
az előzetes alkalmassági vizsgálatok alapján kiválasztott anyagból a megkívánt vízzáróság
biztosítható-e?
milyen tömörítő munka (gép, járatszám) szükséges az előírt értékek eléréséhez.
A próbatömörítés végrehajtásakor az alábbiak betartása javasolt:
A tömörítést ugyanazzal a talajjal és eszközzel kell végrehajtani, mint amelyeket a
szigetelőréteg beépítésekor szándékozunk felhasználni.
A kialakított terület legalább 3-4-szer szélesebb legyen, mint a tömörítőgép által tömörített
sáv.
A területnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a gép az üzemi sebességét elérhesse még a
próbaterület előtt (vonalkázott terület a 6.5.5.7. ábrán).
Legalább három 15-25 cm vastag réteg próbatömörítését kell elvégezni.
A próbatömörítési területen helyszíni szivárgási tényező vizsgálatokat kell végezni, amit
össze kell vetni a laboratóriumi mérési eredményekkel. A helyszíni méréseknél célszerű a
csőinfiltrométer használata.
d
A nyírószilárdság
szempontjából megfelelő zóna
Mindhárom kritériumnak
megfelelő terület

A szivárgási tényező
szempontjából megfelelő zóna

A zsugorodás szempontjából
kedvező zóna

wopt

w%

6.5.5.6. ábra
A szivárgási tényező, a nyírószilárdság és a zsugorodás szempontjából is megfelelő beépítési
jellemzők meghatározása
(DANIEL, 1993.)
A próbamező kialakítására és a helyszíni vizsgálatokra vonatkozó hazai előírás nincs, a
próbamező kialakításának osztrák szabályozását a 6.5.5.7. ábra mutatja.

6.5.5.7. ábra
Egy próbaterület rendszervázlata a minimális méretekkel (méterben megadva)
(ÖNORM S 2074/2.)
A laboratóriumi vizsgálatok alapján alkalmasnak ítélt anyag eredményes próbatömörítése
után kezdődhet meg a természetes anyagú szigetelőréteg beépítése.
A szigetelőréteg tömörsége alapvetően meghatározza a szivárgási tényezőt, ezért megfelelő
eredményt csak az előírásokat messzemenően figyelembe vevő kivitelezéstől várhatunk.
Ennek megfelelően a következők betartása szükséges:
A helyben készített szigetelőrétegnél a tömörítés rétegenként történjék, s az egyes rétegek
vastagsága (d) tömörített állapotban:
20 cm < d < 25 cm
legyen. 25 centimétert meghaladó (max. 30 cm) rétegvastagság esetleg optimális
viszonyok esetén (megfelelő szemcseeloszlás, kedvező víztartalom, központi keverőtelep,
hatékony tömörítőgépek) engedhető meg.
A beépítési víztartalom néhány százalékkal a Proctor vizsgálattal meghatározott optimális
érték fölött legyen (a beépítés a Proctor görbe "nedves" ágának megfelelő legyen), mivel
így kedvezőbb agyagszerkezet (6.5.5.8. ábra) és kisebb szivárgási tényező érhető el. A
kedvező beépítési víztartalomra érvényes kritérium:
wopt < wbeépített < w95

6.5.5.8. ábra
A szigetelőréteg beépítésénél javasolt beépítési víztartalom
Természetesen gyakran előfordul, hogy a tömörségi és vízzárósági kritérium nem teljesül
egyidejűleg. A 6.5.5.9-6.5.5.10. ábrák hazai lerakókon végzett mérések eredményeit
szemléltetik (SZABÓ A.-SZABÓ I., 2002). Mint látható:
a legkedvezőbb szivárgási tényező érték a wopt értékét néhány százalékkal meghaladó
beépítési víztartalmak mellett adódtak
wbe  wopt beépítési víztartalom esetén általában a kmért  kmegkívánt
ha a wbe a javasolt 4-5% helyett 6-8%-al haladta meg az optimális tömörítési víztartalmat, a
szivárgási tényező mért értéke még általában mindig kedvező volt (kmért  kmegkívánt ),
azonban ilyenkor sokszor mért  megkívánt, azaz a réteg lazább az előírtnál.
Ilyenkor mérlegelendő, hogy a réteg visszabontásával újratömörítésével elérhető-e a kedvező
vízzáróság és tömörség, vagy fogadjuk el csak a vízzárósági kritérium teljesülését. Utóbbi
mellett szól, hogy a réteg tömörsége a hulladékterhelés hatására növekedni fog, a vízzáróság
pedig a megfelelő agyagszerkezet miatt már megvan. Természetesen ekkor is teljesülnie kell,
hogy   min, azaz a térfogatsűrűségnek egy minimális értéket el kell érnie.

6.5.5.9. ábra
A beépítési víztartalom hatása a szigetelőréteg szivárgási tényezőjére (Debrecen)

6.5.5.10. ábra
A beépítési víztartalom hatása a szigetelőréteg szivárgási tényezőjére (Gyál)
A beépítési technológiára a földművek építésénél és az út-, vízépítésnél alkalmazott
előírásokat teljes egészében átvehetjük. Alapvető, hogy a tömörítés átgyúrással
(elsősorban juhlábhengerekkel) történjen, majd az utolsó fázisban az egyenetlenségek
megszüntetésére (és nem tömörítési céllal!) egy simafalú hengerrel történő tükörkiképzés
következik, csökkentendő a mesterséges szigetelőrétegre (pl. geomembrán) jutó
egyenlőtlen terhelést.

Az oldalfal-szigetelés beépítése a fal meredekségétől függően a 6.5.5.11. ábra szerint
történhet.

6.5.5.11. ábra
Az oldalfal-szigetelés rétegeinek a beépítése különböző meredekségű támasztófelületek
esetén
Az oldalfal szigetelés kiépítésének további alternatív lehetőségeit szemlélteti a 6.5.5.12. ábra.
Az a.) ábrán látható a horizontálisan tömörített rétegek lépcsős kötése az oldalfalhoz, amire a
stabilitás (az elcsúszás megelőzése) biztosítása érdekében van/lehet szükség. A szigetelőréteg
nyírószilárdsága tovább növelhető 2-10 % súlyszázaléknyi cement adagolásával
(MANASSERO, 2000). Másik lehetőség lehet az oldalfal „burkolása” geotextíliageomembrán anyagú, önszilárduló cement-bentonit iszappal vagy polimer-cement keverékkel
töltött „zsákokkal”. Előnye ennek a megoldásnak a kedvező stabilitás, ugyanakkor általában
drága. A harmadik megoldás a geoszintetikus-agyag szigetelőkkel (pl. bentonitszőnyeg)
kombinált geokompozit (6.5.5.12.c. ábra), aminek az előnye a gyors kivitelezhetőség,
egyenletes minőség, ugyanakkor sérülékeny és a kis szerkezeti vastagság miatt a
szennyezőanyag visszatartó képesség külön mérlegelendő.

Természetesen a bemutatott alternatív megoldások csak abban az esetben alkalmazhatók, ha
eleget tesznek a rendelet azon előírásának, hogy a bevágás ill. töltés szigetelőképességének
egyenértékűnek kell lennie az altalajra előírt követelményekkel.

6.5.5.12. ábra
Alternatív oldalfal szigetelési lehetőségek
(MANASSERO, 2000.)

Alternatív természetes anyagú szigetelőrétegek
Amennyiben a törvényi szabályozás által megkívánt vastagságú és szennyezőanyag
visszatartó képességű altalaj nem áll rendelkezésre, úgy az épített, természetes anyagú
réteggel pótolható.
Az épített szigetelőréteg anyagaként elsősorban az agyag jön számításba, azonban gyakran
előfordul, hogy megfelelő minőségű agyag, agyagbánya a területen vagy attól gazdaságos
távolságon belül nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben felmerül a természetes anyagú
szigetelőréteg alternatív anyagból való megépítése.
Alternatív anyagként számításba jöhet:
agyagásvánnyal dúsított keveréktalaj,
agyagásvánnyal dúsított keveréktalaj polimer adalékkal,
geoszintetikus agyag szigetelők.
A törvényi szabályozás az alternatív anyagok alkalmazásának feltételeként az
egyenértékűséget írja elő, azaz a két szigetelőrendszer azonos szennyezőanyag-visszatartó
képességét, az azonos szennyezőanyag transzportot kívánja meg. A szigetelőrendszerek
egyenértékűségét külön fejezetben (3.5. fejezet) adjuk meg.
Az agyagásvánnyal dúsított keveréktalajok többnyire finomszemcsés (homok, homokliszt)
alapanyag és bentonit adalékanyag keverékből állnak.
Egyenértékű természetes anyagú szigetelőrétegként elsősorban a bentonit – talaj keverékek
jönnek számításba. Előnyük az ismert, egyenletes anyagminőség, agyagásvány-tartalom és a
könnyű tömöríthetőség. Hátrányuk az erózió érzékenység, a technológiai előírások szigorú
betartása, a beépítési víztartalomra való érzékenység (HORN, 1986; 1988; 1989; BRANDL,
1989; CHAPIUS, 1990a; 1990b.)
Az elmúlt időszakban a hazai lerakók építésekor számtalanszor vetődött fel a bentonit – talaj
keverék alkalmazásának a lehetősége, de többnyire csak a hibahelyek kijavításánál került sor
az alkalmazásra (Debrecen), illetve a kivitelezés végén, amikor az agyag elfogyott, s új
agyagnyerőhely feltárására, engedélyezésére már nem volt idő (Hódmezővásárhely).
Hazai és nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy laboratóriumi körülmények között
6-8 % bentonit adagolás elegendő a k < 10-9 m/s szivárgási tényező eléréséhez (lásd 6.5.5.13.
ábrán), azonban a helyszínen várható szivárgási tényező érték nagymértékben függ:
a bentonit adagolás egyenletességétől,
a beépítési víztartalom megkívánt értékének a pontos betartásától,
a beépítési technológiától,
az alkalmazott bentonit minőségétől, szemcseméretétől, az uralkodó agyagásvány fajtától.
A 6.5.5.14. ábra hazai őrölt, nyers bentonitokkal végzett kísérletek eredményeit szemléltetik.
A vizsgált bentonitok között mind Na-bentonitok (Mád II, Székvölgy), mind Ca-bentonitok
voltak. A kísérletek eredményeképpen egyértelműen megállapítható:
Azonos agyagásvány-tartalom mellett az aktivált vagy természetes előfordulásban is Namontmorillonitot tartalmazó bentonittal készült keverékek közel egy nagyságrenddel
kedvezőbb vízzáróságot mutattak, mint a Ca-montmorillonitot tartalmazók.

A helyszíni kísérletek tapasztalatai alapján a k<10-9 m/s szivárgási tényező biztonságos
eléréséhez legalább 12-14 % őrölt, nyers bentonitra van szükség, ami közel kétszerese a
nemzetközi gyakorlatban ajánlott és használt 6-7 % aktivált Na-bentonitnak.

6.5.5.13. ábra
Finom homok-bentonit keverékek szivárgási tényezőjének változása
(Szennyvíztároló-tó, Vaja)
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6.5.5.14. ábra
Különböző talaj-bentonit keverékek laboratóriumban mért szivárgási tényező értékei
Geoszintetikus agyagszigetelők
A természetes anyagból készített szigetelések területén a 80-as évek végén jelentek meg és
azóta egyre nagyobb szerephez jutnak az ún. geoszintetikus agyagszigetelők. A nemzetközi
irodalomban, gyakorlatban általában csak a GCL megjelölést használják a Geosynthetic Clay
Liner elnevezés alapján. A hazai szóhasználatban a bentonitos szigetelőlemez, bentonitszőnyeg, bentonit-paplan elnevezés terjedt el.
A bentonitos szigetelőlemezek többnyire két geoszintetikus hordozó elem (geotextília vagy
geomembrán) közötti bentonitrétegből állnak. A bentonitréteg vastagsága általában 5-10 mm,
a töltési mennyiség típustól függően 3-5 kg/m2. Az előállítás során a bentonitot por alakban
helyezik a geoszintetikus lemezek közé és további adalékanyagként ha szükséges – a lemez
szerkezetétől függően – kötőanyagot is adagolnak.

A bentonitos szigetelőlemezek jellemző kialakítási módjait a 6.5.5.15. ábra szemlélteti. Az
erősítés nélküli bentonitos szigetelőlemezeknél a bentonit nincs megfelelően bezárva a
határoló felületek közé, a megduzzadt bentonit kis erő hatására is elcsúszhat oldalirányban.
Ilyen típusú lemezek elsősorba vízszintes felületen alkalmazhatók, felhasználásuk korlátozott
és jelentősen visszaszorult. A száltűzési eljárással készült bentonitos szigetelőlemezek
általában csak hosszirányban erősítettek, így a tűzési sorok között a bentonit elcsúszása csak
kismértékben korlátozott. A tűnemezelt lemezeknél a szálhidak körbezárják a bentonitot és
megakadályozzák a hidratált bentonit oldalirányú elmozdulását a geotextíliák között. A lemez
az egyenlőtlen süllyedést könnyen elviseli, nyíróerők felvételére alkalmas.
Szigetelőlemezként való alkalmazásukat az teszi különösen vonzóvá, hogy a vízfelvétel
(hidratáció) hatására a bentonit duzzad, azonban a két határoló geotextília száltűzéssel vagy
tűnemezeléssel törénő összekötése a térfogatnövekedést gátolja, s így egy kis vastagságú, de
igen kedvező vízzáróságú réteg alakul ki. A jellemző szivárgási tényező a
10 10  5  10 12 m/s tartományba esik.

6.5.5.15. ábra
A bentonitszőnyegek típusai

A bentonitszőnyegek vizsgálatára a világban általánosan elterjedt az amerikai (ASTM)
szabvány alkalmazása egységes európai szabvány nem létezik. Tudomásunk szerint
Európában egyedül Ausztriában született meg a szabvány (ÖNORM 2 2081-1/2004).
A depóniatechnikában általánosan elfogadott a Németországi Geotechnikai Egyesület
(DGGT) 2002-ben közreadott ajánlása (műszaki irányelve).
A geotextília hordozóanyag szilárdsági vizsgálatára, valamint az általános műszaki
paraméterek meghatározására EN ISO előírások léteznek, amelyek az osztrák szabványba is
beépültek.
A bentonitszőnyeg megkívánt általános műszaki paramétereit a 6.5.5.4. táblázat foglalja
össze.
A táblázatban szereplő átlagértéket (x) az ÖNORM előírásainak megfelelően három mérés
átlagértékeként kell meghatározni.
6.5.5.4. táblázat
A bentonitszőnyegek általános műszaki paramétereire vonatkozó vizsgálatok és
követelmények
Paraméter

Vizsgálati szabvány

Követelmény

Négyzetméter tömeg

ÖNORM EN 14196

2

 4700 g/m Na-bentonit töltet esetén
 8200 g/m2 Ca-bentonit töltet esetén

A bentonit-töltet
mennyisége

ÖNORM EN 14196

 4500 g/m2 Na-bentonit töltet esetén
 8000 g/m2 Ca-bentonit töltet esetén

Legnagyobb szakítóerő
 hosszirányú
 keresztirányú

ÖNORM EN ISO 10319

Szakadási nyúlás
 hosszirányban
 keresztirányban

ÖNORM EN ISO 10319

A mért érték megadása %

Statikus átlyukasztó erő

ÖNORM EN ISO 12236

1,2 kN

A bentonit-töltet víztartalma
kiszállításkor

DIN 18121-1

 12 %

 15 kN/m
 10 kN/m

A bentonitszőnyegek viselkedését alapvetően meghatározza a bentonittöltet minősége, azaz
annak jó duzzadóképességgel, megfelelő montmorillonit-tartalommal rendelkező bentonit
pornak vagy granulátumnak kell lennie.
A nemzetközi gyakorlat szerint a fenti tulajdonság megítéléséhez a következő paraméterek
ismeretére van szükség:
maximális vízfelvevő-képesség (ún. Enslin-érték);
szabad duzzadás (duzzadási index);
montmorillonit-tartalom.
Az elvégzendő vizsgálatokat a 6.5.5.5. táblázat foglalja össze.

6.5.5.5. táblázat
A bentonit töltet minőségének vizsgálatára vonatkozó előírások és követelmények
Paraméter

Vizsgálati mód

Megkívánt érték

Maximális vízfelvétel

DIN 18 132

 450 % (Na-bentonit)
 150 % (Ca-bentonit)

Szabad duzzadás

ASTM D 5890

 20 ml (Na-bentonit)
 8 ml (Ca-bentonit)

Montmorillonit-tartalom

Metilénkék-próba

 300 mg/g

A bentonitszőnyegek alkalmazási területéből adódóan az egyik legfontosabb paraméter a
vízzáróság. Magyarországon egy adott szigetelőréteg vízzáróságát az adott közeg szivárgási
tényezőjével adjuk meg, a nemzetközi gyakorlatban a szivárgási tényező értéke mellett
általános az ún. permittivitás értékének a megadása. A permittivitás és a szivárgási tényező
értéke azonos kőzetfizikai jellemző (hidraulikai paraméter), a szivárgási úthossz (a
rétegvastagság, ill. a bentonitszőnyeg vastagsága) ismeretében egymásba átszámítható, a
következőképpen:
k = kp. v
ahol:
k: a szivárgási tényező (m/s)
kp: a permittivitás (1/s)
v: a réteg/bentonitszőnyeg vastagsága (m)
A permittivitás megkívánt értékét a DIN 18130-1 német valamint az ASTM D 5887 amerikai
szabvány szerint meghatározva a 6.5.5.6. táblázat tünteti fel. Az átlapolásos vizsgálatok a
bentonit szőnyegek toldásánál szükségesek, de alapvetően nem a bentonitszőnyegre, hanem a
toldás minőségével szemben támasztott követelményekről ad felvilágosítást.
6.5.5.6. táblázat
A bentonitszőnyeg vízzáróságára vonatkozó vizsgálatok és követelmények
Paraméter

Vizsgálati mód

Követelmény

Permittivitás a bentonit-szőnyegnél

DIN 18130
ASTM D 5887

< 7×10-9 (s-1)

Permittivitás átlapolás esetén

DIN 18130

< 7×10-9 (s-1)

A bentonitszőnyegek alkalmazási területükből adódóan az időjárás-változásnak jelentősen
kitett szigetelő anyagok. Lényeges kívánalom az ún. „öngyógyuló-képesség”, azaz a
bentonitszőnyegek az időjárási hatásokra (kiszáradás, átfagyás) bekövetkező változások
(repedezés) ellenére megtartsák szigetelőképességüket.
A nemzetközi gyakorlatban két folyamat hatását vizsgálják:
a szivárgási tényező értéke/megváltozása adott szárítási- nedvesítési ciklusok után;
a szivárgási tényező értéke/megváltozása adott fagyasztási-felengedési ciklusok után.
A nemzetközi gyakorlatban megkívánt értékeket a 6.5.5.7. táblázat tünteti fel.

6.5.5.7. táblázat
A bentonitszőnyegek időjárás-állóságának vizsgálatára vonatkozó követelmények

(1)

Paraméter

Vizsgálati mód

Követelmény

A permittivitás értéke adott szárításnedvesítési ciklusok után

ÖNORM EN 14417 (1)

A mért érték megadása

A permittivitás értéke adott fagyasztásfelengedési ciklus után

ÖNORM EN 14418 (1)

A mért érték megadása

Mind flexibilis- mind merevfalú permeabiméter használata megengedett

A nemzetközi gyakorlatban leginkább elterjedt és részben Magyarországon is forgalmazott
bentonitszőnyegek szivárgási tényező vizsgálatának eredményeit a 6.5.5. 16. ábra foglalja
össze.

6.5.5.16. ábra
Bentonitszőnyegek vízzárósági vizsgálatának összefoglaló eredményei
(ESTORNELL-DANIEL, 1992.; Miskolci Egyetem, 2002.; GEOSZABO, 2005.)
A
bentonitszőnyegek
egyenértékűségének,
szennyezőanyagvisszatartó-képességének
jellemzésére számítógépes modellvizsgálatot végeztünk. Mint tudjuk, két szigetelőrendszer
akkor tekinthető egyenértékűnek, ha a kialakuló kumulatív szennyezőanyag-áramok azonosak
(LAKATOS-SZABÓ, 1997., SZABÓ-KOVÁCS, 2001.).
A kialakuló koncentrációk vizsgálata közelíthető 1D oszlopmodellel is, de a vizsgált
probléma valójában háromdimenziós folyamat. Éppen ezért a számításokat egydimenziós
modellezés mellett háromdimenziós modelleken is elvégeztük, megteremtve a lehetőségét
annak is, hogy a geomembránon tetszőleges számú szakadást, hibahelyet vehessünk fel.
Az egyenértékűség vizsgálatakor azzal az alapfeltételezéssel éltünk, hogy a geomembrán,
mint elsődleges gát a csurgalékvízzel szemben, megsérül. Eltekintettünk attól a ténytől, hogy

diffúzív transzport a hibátlan geomembránon keresztül is lehetséges. Az aljzatszigetelő
rendszerek három lehetséges felépítését hasonlítottuk össze, mindannyiszor kombinált
szigetelőrendszert vizsgálva. Mivel elsődleges célunk a bentonitszőnyeg szennyezőanyag
visszatartó képességének összehasonlítása volt a természetes anyagú agyagszigetelőrétegekkel, első változatként a geomembrán alatt egy bentonitszőnyeget, a második
változatban egy 1 m vastagságú agyagréteget (a ma érvényes lerakó rendeletnek
megfelelően), és végezetül egy a hazai gyakorlatban alternatívaként gyakran használt 0,5 m
vastag agyagrétegen elhelyezett bentonitszőnyeget feltételeztünk, ill. vizsgáltuk a rendszer
szennyezőanyag-visszatartó képességét.
Az áramlási és transzportfolyamatokat egy derékszögű koordináta rendszerben vizsgáltuk. A
modellezett terület mindhárom esetben 5000 m2, amelyet összesen 78×78 elemre bontottunk,
a geomembrán szakadási helyeinek környezetében arányosan sűrítve a rácshálót. A szakadást
3 db 2×2 cm-es állandó nyomású és állandó koncentrációjú cellával modelleztük, amelyből
összesen hármat feltételeztünk a fél hektáros területen. A vizsgált hibahely mennyiség és
méret megfelel a geomembránoknál ismert átlagos értéknek. A modell határain laterálisan
áramlás nincsen. A 6.5.5.17-6.5.5.19. ábrák a kadmiumra vonatkozó számítások összefoglaló
eredményeit mutatják be, azonban a megállapítások, a tendenciák értelemszerűen
alkalmazhatók más méretű hibahelyekre, más mobilitású szennyezőanyagokra is.
A modellszámítások eredményeképpen megállapítható:
A bentonitszőnyeg csak hidraulikailag egyenértékű, a transzport-egyenértékűség nem áll fenn.
A bentonitszőnyeg maximális adszorpciós kapacitása közel egy nagyságrenddel
kedvezőbb, mint az agyagrétegeké, azonban az pár év alatt kimerül, ha aljzatszigetelőként
alkalmazzuk, míg egy a törvényileg előírt vastagságú agyagréteg esetében még 100 év
elteltével is számolhatunk adszorpcióval.
A 0,5 m agyagréteg (épített, ellenőrzött paraméterekkel rendelkező!) plusz egy
bentonitszőnyeg együtt ugyan nem felel meg a törvényi követelményeknek, alkalmazása
meggondolandó, mert nagyon kedvező eredményeket mutatott a számítások során, és egy
geomembránnal kombinálva a megkívánt védelem biztosítható.

6.5.5.17. ábra
A relatív koncentrációk alakulása az idő függvényében az adszorpció figyelembevételével az
oszlopmodell esetén

6.5.5.18. ábra
A mentett oldalon kilépő kumulatív szennyezőanyag-mennyiség és a belépő szennyezőanyagmennyiség arányának alakulása az idő függvényében az adszorpció figyelembevételével ill.
elhanyagolásával

6.5.5.19. ábra
A kumulatív adszorbeált szennyezőanyag-mennyiség és a belépő szennyezőanyag-mennyiség
arányának alakulása az idő függvényében

A 6.5.5.8. táblázat a hidraulikai jellemzők, a szennyezőanyag transzport, a fizikai,
mechanikai hatásokkal szembeni viselkedés, valamint a kivitelezés, beépíthetőség
szemszögéből hasonlítja össze a hagyományos tömörített agyagszigeteléseket a geoszintetikus
agyagszigetelőkkel.
Mint látható, a geoszintetikus agyagszigetelők számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek a
tömörített agyagrétegekkel szemben, amelyek közül külön is kiemelendő:
alkalmazásuk a helyi adottságoktól kevésbé függ;
kivitelezés közbeni helyszíni ellenőrző vizsgálatokat (vízzáróság) nem igényel;
a beépítés lényegesen egyszerűbb gépparkkal megvalósítható;
a kivitelezés üteme (előrehaladás) gyorsabb és kevésbé időjárásfüggő;
kis területek egyszerűbben szigetelhetők;
süllyedésre, süllyedéskülönbségre kevésbé érzékenyek, fagyérzékenységük kisebb, erózióval
szembeni nagyobb ellenállóképesség;
könnyebb javíthatóság;
alacsonyabb építési költség.
Ugyanakkor hátrányuk a tömörített agyagréteggel szemben:
nagyobb sérülékenység;
kisebb adszorpciós kapacitás;
kisebb áttörési idő oldatok esetén;
nagyobb diffúziós fluxus.
Mint látható, a hátrányos tulajdonságok elsősorban a szennyezőanyag-visszatartó képesség
területén jelentkeznek, amelynek az oka elsődlegesen a kis rétegvastagság.

6.5.5.8. táblázat
A geoszintetikus szigetelőanyagok (GCL) és a tömörített agyagrétegek egyenértékűségének
összhasonlítása az aljzatszigetelőként való alkalmasság szempontjából
Az értékelési
kategória

kritérium

Hidraulikai és
szennyezőanyag
transzport

Hidrodinamikai fluxus

Fizikai,
mechanikai
hatások

A geoszintetikus szigetelőanyag
valószínűleg
jobb

egyenértékű

nem
egyenértékű

×

×

Diffúziós fluxus

×

×

Adszorpciós kapacitás

×

×

×

×
×

Áttörési idő: víz estén
oldat esetén

×

Vízszintes szivárgás az
átlapolásnál, rétegek között

×

Vízszintes szivárgás a
geomembrán alatt

×

Konszolidációs víz képződés

×

Teherbírás

×

Csúszási állékonyság

×
×

Süllyedés
Süllyedés különbség

×

Fagyérzékenység

×

Száradás-nedvesedés

×
×

Erózió érzékenység
Szerkezeti
felépítés,
beépíthetőség

A megítélés
hely és
termékfüggő

Beépíthetőség

×

Az anyag
felhasználhatósága

×

Aljzat előkészítés

×

Építési előrehaladás

×
×

Lyukasztással szembeni
ellenállóképesség,
sérülékenység
Minőségbiztosítás

×

Vízszükséglet

×

Időjárási körülmények

×

×

Mindezek alapján megállapítható, hogy a bentonitszőnyegek, mint alternatív természetes
anyagú szigetelőrétegek aljzatszigetelőként önmagukban nem alkalmazhatók, kiegészítő
elemként, igazolt egyenértékűség mellett alkalmazásuk megfontolandó lehet. Úgyszintén
számításba jöhet felhasználásuk az egyébként nehezen tömöríthető támasztó töltéseknél, ahol
a szennyezőanyag terhelés lényegesen kisebb mint baz aljzatszigetelésen.A
bentonitszőnyegek alkalmazásának elsődlegesen a hidraulikai egyenértékűségből adódóan a
zárószigetelések területén van.
A polimer adalékanyagot tartalmazó ásványi anyagú keveréktalajok a már ismert
összetevők mellett további adalékként általában üzleti titokként kezelt összetételű polimert

adagolnak. A legismertebb ilyen polimer adalékú keveréktalaj a TROPLAST nevű
szigetelőanyag (TD Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Wentdorf), amelynek összetétele:
 89,1% ásványi alapanyag (pl. homok)
 10,7 % bentonit
 0,2 % polimer
A százalékos összetétel száraz anyag tömegszázalékban értendő.
Az ásványi alapanyaggal szemben támasztott követelmény:
0,063 mm-nél kisebb szemcseméret :  10,0 súly %
4,0 mm-nél nagyobb szemcseméret :  0,5 súly %
5,6 mm-nél nagyobb szemcseméret : 0,0 súly %
Átlagos szemcseátmérő (D50)
: 0,150,70 mm
Szervesanyag tartalom
:  1,5 súly %
Mésztartalom
:  5,0 súly %
pH érték
: 4,5-10,0
vezetőképesség
: 1000 S/cm
A bentonit adalékanyagra vonatkozó követelmények:
alapanyag
: Na-aktivált bentonit
montmorillonit tartalom
:  70 súly %
metilénkék próba
:  200 mg metilénkék/g bentonit
vízfelvevőképesség (24 óra)
:  450 súly %
0,063 mm-nél nagyobb szemcseméret:  25 súly %
víztartalom
:  13 %
duzzadás
: 25 ml/2g Bentonit
A polimer adalékanyag receptje szabadalommal védett:
A keverék beépítési víztartalma: 3,6-12,1 %.
Németországi tapasztalatok a keverékkel rendkívül kedvezőek, amit kiterjedt laboratóriumi
vizsgálatok támasztanak alá:
Időállósága jelenleg nem tisztázott. A keverék kémiailag egyensúlyi állapotban van,
várhatóan hosszú távon stabil marad, azonban a polimer adalék időállóságát még vizsgálni
kell. Kevés tapasztalat van a szilárdsági tulajdonságoknak a beépített rétegben való
változására.
A Na-Ca kationcsere lényegesen lassúbb mint a bentonitszőnyegeknél.
Biológiai hatásokkal (pl. zárószigetelésnél) szemben ellenálló, azonban további
tapasztalatokra van szükség.
Szivárgási tényező értéke: a megfelelően beépített rétegeknél k  10-10 m/s, az eddigi
vizsgálatok eredményei 6×10-11  10-12 m/s tartományban mozogtak.
Gázáteresztőképesség: megegyezik a hagyományos ásványi anyagú szigetelőrétegekével.
Deformációs tulajdonságok: kedvezőek, a vizsgálatok szerint a relatíve száraz állapotú réteg
is több százaléknyi deformációkra repedésmentesen reagált.
Állékonyság: a viszonylag magas bentonittartalom a meredekebb rézsűkön az állékonyságot
csökkenti, további helyszíni vizsgálatok szükségesek.
Előállítás: a keveréket helyszínen keverőberendezéssel kell előállítani, a recept szigorú
betartásával. A beépítése hagyományos gépekkel lehetséges. A szivárgási tényező
viszonylag érzéketlen a tömörítés minőségére, tapasztalat szerint 8085 % tömörségi fok

elérése után a k-tényező jelentősen nem változik, Tr = 92 % elérése egyenletes, kis
szivárgási tényező értéket biztosít. A minimális beépítési rétegvastagság 10 cm.
Mechanikai sérülésekre kevésbé érzékeny mint a bentonitszőnyegek. Folyamatos
helyszíni minőségellenőrzés szükséges.
Mint látható a polimer adalékanyagú keveréktalajokkal az eddigi tapasztalatok rendkívül
kedvezőek (BAM, 2000.), az eddigi tapasztalatok szerint átlagosan 30 éves stabil
működőképességgel biztosan számolni lehet, azonban még további (különösen helyszíni)
vizsgálatokra van szükség. A fentiekből adódóan veszélyeshulladék-lerakók aljzatszigetelő
rétegeként való beépítése megfontolandó, és csak egyedi vizsgálat, mérlegelés után
engedélyezhető. A mérlegelés alapja az egyenértékűség, hosszú távú időállóság,
működőképesség, mechanikai állékonyság biztosítása.
6.5.5.3. A mesterséges anyagú szigetelőréteg (geomembrán)
A membránszigetelőkkel szemben támasztott követelmények
A membránszigetelőkre, éppúgy mint a természetes anyagúakra, jelentős mechanikai, fizikokémiai és biológiai terhelés jut, amely hatásokkal szemben a megkívánt ideig ellenállónak
kell lenniük. Nem megfelelő méretezés és anyagválasztás esetén a mechanikai igénybevétel
hatására közvetlen tönkremenetel (szakadás, kilyukadás, stb.), a fiziko-kémiai és biológiai
hatásokra folyamatos öregedés – és ennek következtében a mechanikai jellemzők és a
vízzáróság megváltozása – következik be.
A geomembránok minősítése szabványban előírt vizsgálatokkal történik, a kereskedelmi
forgalomba kerülő fóliáknál a megadott határértékeket a gyártók garantálják. Minden fóliát
többnyire idegen, független, a vizsgálatokra feljogosított intézménnyel kell minősíttetni. A
vizsgálatok igen széles körűek, s a gyártó országok többségében szabványban rögzítettek.
Nem részletezve a vizsgálatok végrehajtásának a módját, jó tudni, hogy azoknak, ill. a
minősítő tanúsítványoknak többnyire ki kell térniük az alábbi jellemzõk meghatározására ill.
értékének megadására:
méret,
névleges vastagság,
eltérés a névleges vastagságtól,
sűrűség,
olvadási index, folyási mutatószám,
vízfelvétel,
vízgőz-, gáz-áteresztőképesség (transzmisszió),
szakítószilárdság (hossz- és keresztirányú),
szakadási nyúlás,
továbbszakító erő (hossz- és keresztirányú),
ütési, lyukasztási ellenállás, pontnyomásállóság,
egytengelyű húzóerő 5% megnyúlásnál (hossz- és keresztirányú),
méretváltozás hőhatásra (hossz- és keresztirányú),
hidegállóság, viselkedés hidegen való hajtogatásakor,
varratszilárdság,
időjárással szembeni viselkedés,
biológiai ellenállóképesség,
talaj-geomembrán közötti súrlódás.

A geomembránok mechanikai jellemzői
Magyarországon jelenleg a legelterjedtebben alkalmazott geomembrán típus az ún. HDPE
(nagy sűrűségű polietilén), ami megfelel az egész világon kialakult gyakorlatnak. A HDPE
membránok az aljzatszigetelésnél egyértelmű előnnyel bírnak, azonban figyelembe véve a
közeljövő várható feladatait a következőkben a HDPE mellett bemutatjuk néhány a
nemzetközi gyakorlatban allkalmazott további membránípus fizikai paramétereit. Ismereteink
szrink Magyarországon jelenleg a HDPE membránok mellett az ún. EPDM (etilén propilén
dién monomer) membránok rendelkeznek környezetvédelmi alkalmazási engedéllyel.
A nemzetközi gyakorlatban korábban vagy jelenleg is alkalmazott membrántípusok a
következők:
Termoplasztikus (hőre lágyuló) műanyagok:
Legismertebb hőre lágyuló szigetelőanyag a polivinil-klorid (PVC) ill. annak az olajjal
szemben is ellenálló változata (PVC-OR).
Részben kristályos (termoplasztikus) műanyagok:
Legismertebb képviselőik:
kis sűrűségű polietilén (LDPE),
nagyon kis sűrűségű polietilén (VLDPE),
nagy sűrűségű polietilén (HDPE),
polipropilén (PP),
rugalmassá tett poliolefin (ELPO).
Vulkanizált elasztomerek:
Leggyakrabban használt változataik:
butilkaucsuk,
polikloroprén (Neopren) (CR),
etilén propilén dién monomer (EPDM).
Termoplasztikus elasztomerek:
klórozott polietilén (CPE),
kloroszulfonált polietilén (CSPE) (kereskedelmi neve: Hypalon)
A mindennapi gyakorlatban a legelterjedtebb típusok:
PVC, CSPE, HDPE, LDPE, EPDM
A Magyarországon használt néhány HDPE lemez fizikai vizsgálatainak eredményét a 6.5.5.9.
táblázat foglalja össze. Minden esetben feltüntettük a vizsgálathoz tartozó szabványszámot,
annak érdekében, hogy az azonos vagy eltérő vizsgálati körülményekre egyértelműen
következtetni lehessen.
A Trelleborg cég által gyártott EPDM lemez magyar és német vizsgálati eredményeit a
6.5.5.10. táblázat foglalja össze. A minták vastagsága 1,4-1,5 mm volt.

6.5.5.9. táblázat
A Magyarországon engedéllyel rendelkező HDPE lemezek fizikai vizsgálatának
eredményei
Paraméter

Sűrűség (g/cm3)

CARBOFOL

AGRU

ATARFIL

Szabványszám

Érték

Szabványszám

Érték

Szabványszám

Érték

DIN 53479

0,9390,945

DIN 53479

 0,944

MSZ ISO
1183/1991

 0,945

DIN 53735

0,81,2

MSZ EN
ISO
1133/2000

0,81,3

Olvadási index
(g/10 min)
DIN 53455

 20/20 C
 10/80 C

DIN 53455

1718

MSZ EN
ISO 5273/1996

 27

Szakadási nyúlás
(%)

DIN 53455

 450/20 C
 450/80 C

DIN 53455

 700 (sima)
 500
(rácsbordázott,
tüskézett)

MSZ EN
ISO 5273/1996

 700

Továbbszakadási
ellenállás/ erő

DIN 53515

 130
(N/mm2)

DIN 53363
és

 600 N
(hosszirányú)
 700 N
(keresztirányú)

MSZ EN
ISO 5273/1996
v=100
mm/min

 200 (N)

Szakítószilárdság
(Mpa)

ÖNORM S
2073
DIN 53455
és
ÖNORM S
2073

Egyirányú húzóerő
(5%)
megnyúlásnál
(N/50 mm)
Multiaxiális nyúlás
(%)

DIN 53861

 1000
(hosszirányú)
 1000
(keresztirányú)

 15
MSZ EN
ISO 5273/1996

 12

 0,5 %
(80C/6h)
 1,0%
(120C/1h)

MSZ ISO
11501/1997

 2%
(120C/1h)

-20C-ig
repedés nem
keletkezett

MSZ ISO
8570 /1996

-20 C-ig
repedés
nem
keletkezett
(d=50 mm)

A folyáshatárhoz
tartozó nyúlás (%)
Méretváltozás hő
hatására (%)

DIN 53377

 1,0%
(120C/1h)

DIN 53377
és
ÖNORM S
2073

Hidegállóság,
viselkedés
hidegben

DIN 53361
DIN 16726
ÖNORM S
2073

Ütési, lyukasztási
ellenállás (mm
ejtési magasság)
Pontnyomásállóság

DIN 16725

 1600

DIN 16726

 1600

MSZ 1351/1981

 450 N

6.5.5.10 táblázat

A Magyarországon forgalmazott EPDM lemezek fizikai vizsgálati eredményei
Paraméter

Német vizsgálatok

Magyar vizsgálatok

Szabvány

Mért érték

Szabvány

Mért érték

Szakítószilárdság (Mpa)

DIN 53504

9,0

MSZ EN 12311-2

10,4-10,8

Szakadási nyúlás (%)

DIN 53504

400

MSZ EN 12311-2

542-555

300% nyúláshoz tartozó
húzószilárdság érték (Mpa)

DIN 53504

5,00

Továbbszakítási ellenállás (Kn/m)

DIN 53315

30

MSZ EN 12310-2

86,6-88,4

MSZ ISO 6383-1*

32,4-36,5

Megjegyzés: A *-gal jelölt MSZ vizsgálat áll közelebb a DIN előíráshoz

A szakítószilárdság, szakadási nyúlás, továbbszakadási szilárdság
A HDPE lemezek szakítószilárdsága, továbbszakadási ellenállása, szakadási nyúlása általában
nagyobb, mint az EPDM lemezeké, azonban a két lemez viselkedése között lényeges
különbség van. A HDPE lemezek határozott folyáshatárral rendelkeznek, a folyáshatárt már
15-17% megnyúlásnál elérik egyirányú húzás esetén, majd a folyamat előrehaladtával, a
deformáció növekedtével a húzófeszültség értéke folyamatosan csökken, azonban a szakadási
nyúlás elérésekor a szakítószilárdság még mindig magasabb, mint az EPDM lemezeknél.
Az EPDM lemezek előnye, hogy folyási határral nem rendelkeznek, a kísérlet során az
alakváltozással fokozatosan nő a húzófeszültség értéke.
A fenti értékek egytengelyű húzási vizsgálatokra vonatkoztak. A 6.5.5.20. ábra szemlélteti
néhány geomembrán típus háromdimenziós terhelés-alakváltozás görbéit. Az ábrán nagyon
jól látszik, hogy a HDPE membránoknál most is lényegesen nagyobb a húzóerő, azonban a
tönkremenetel már 915 % deformáció mellett bekövetkezett (STEFFEN, 1984.), ami alig 1
%-a az egyirányú húzással kapott tönkremeneteli értéknek. Mint látható az EPDM, PVC,
CPE membránok kisebb húzóerő (3050 N/cm) mellett lényegesen nagyobb deformációra
voltak képesek tönkremenetel (szakadás, repedés) nélkül. A leggyakrabban használt
geomembránok egy- és többtengelyű húzási alakváltozásának jellemző értékeit a 6.5.5.21.
ábra szemlélteti.
Ez a viselkedésbeli különbség különösen fontos akkor, amikor a membrán alatt egy „lokális
üreg” keletkezik, ami hulladéklerakók lezárásakor az egyenlőtlen süllyedésből,
konszolidációból adódóan gyakori jelenség.
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6.5.5.20. ábra
Néhány geomembrán többtengelyű húzási kísérlete során mért terhelés-alakváltozás görbéje
(STEFFEN, 1984.)
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6.5.5.21. ábra
A szakadási nyúlás átlagos értéke egytengelyű és többtengelyű húzás esetén
(SADLIER, M. 1999.)

A statikus átlyukasztó erővel szembeni ellenállás, pontnyomás-állóság
A hulladéklerakók szigetelésénél alkalmazott geomembránok fontos jellemzője a statikus,
pontszerű terheléssel szembeni ellenálló-képesség, tekintettel a membrán fölé kerülő
csurgalékvízgyűjtő réteg, szivárgó paplan szemcséinek terhelésére. Az átlyukasztó erővel
szembeni ellenállás vizsgálatakor egy speciális készülékben a membránt növekvő nyomással
(levegő) rányomják az alatta lévő szemcsés közegre, és ellenőrzik a membrán viselkedését,
sérülését. Több száz vizsgálat jellemző értékeit tünteti fel a 6.5.5.11. táblázat.
6.5.5.11. táblázat
Geomembránok átlyukasztó erővel szembeni ellenállása (FAYOUX, D.LOUDIERE, D.,
1984.)
Geomembrán típus

Vastagság
(mm)

Tönkremeneteli erő
(kPa)

EPDM

1,0

1100-1300

HDPE

2,5

 1300

LDPE

0,4

300-400

PVC

0,5

800

PVC

1,0

900-1300

Erősített PVC

1,0

130

Mint látható a két legkedvezőbb paraméterekkel rendelkező EPDM és HDPE membránok
átlyukasztó erővel szembeni ellenállása is gyakorlatilag megegyezik.. Az ellenállás a lemez
vastagságával értelemszerűen nő, míg időben állandó terhelés hatására az idő növekedtével
csökken az ellenállás.
Ütési ellenállás
Az ütési ellenállás vizsgálatának számos szabványosított módszere terjedt el.
Az eltérő igénybevételek
összehasonlíthatók.

alapján

meghatározott

értékek

egymással

nehezen

A 6.5.5.12. táblázat az ASTM D1424 Spencer féle ütési ellenállás vizsgálatok eredményeit
tünteti fel, összehasonlítva a HDPE és EPDM lemezeket (KOERNER, R, 1994.)
6.5.5.12. táblázat
Geomembránok ütésállóságának összehasonlítása
az ASTM D1424 alapján (KOERNER, R.,1994. )
Geomembrán típus

15

30

45

60

90

PVC (0,75 mm)

9,2

13,6

18,3

21,2

21,2

HDPE (1,0 mm)

7,6

9,4

11,3

11,3

8,7

EPDM (0,9 mm erősített)

11,7

11,9

14,6

19,5

21,2

A táblázatban szereplő értékek Joule-ban (ütési munka) értendők.

Mint látható, mind az EPDM, mind a PVC membrán ütésállósága meghaladta a HDPE
lemezét, de az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy az EPDM lemez erősített ®
változat volt.

A 6.5.5.22. ábrán az ASTM D5514 szerint meghatározott kritikus kúp magasságot tüntettük
fel néhány ismert geomembrán fajtára.
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6.5.5.22. ábra
Néhány geomembránra az ASTM F5514 szerint meghatározott
jellemző kritikus kúp magasság
(SADLIER, M. 1999.)
Súrlódási jellemzők
Hulladéklerakók lezárásánál, rézsűk, támasztógátak, szorító töltések szigetelésénél lényeges
kérdés az állékonyság, s kedvező, ha a talaj-geomembrán, geotextília-geomembrán között a
súrlódási szög minél nagyobb. A 6.5.5.23-6.5.5.24. ábrák MARTIN és szerzőtársai (1984)
direkt nyíródobozzal végzett vizsgálatainak eredményeit szemléltetik. A talaj-geomembrán,
geotextília-geomembrán között mért súrlódási szög értékeket a 6.5.5.13. táblázatban találjuk.
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6.5.5.23. ábra
Homok-geomembrán nyíróvizsgálatok eredményei I. (φhomok=30°)
(MARTIN et al., 1984.)
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6.5.5.24. ábra
Homok-geomembrán nyíróvizsgálatok eredményei II.
A tönkremeneteli határgörbék
(Eredményeket lásd a 3.13. táblázatban, a Homok, φ=30° oszlopban)
(MARTIN et al., 1984.)

6.5.5.13. táblázat
A talaj/geomembrán/geotextília közötti súrlódási szög mért értékei
(MARTIN et. Al., 1984.)
a.) Talaj-geomembrán
Talaj
Geomembrán típus

Homok

Homok

= 30

= 28

Iszapos
homok
= 26

EPDM

24

20

24

PVC, érdesített
PVC, sima

27
25




25
21

CSPE

25

21

23

HDPE

18

18

17

CSPE

HDPE

b.) Geomembrán-geotextília
Geomembrán típus
Geotextília típus

EPDM

PVC
érdesített

sima

Nem szövött, rel. Nagy pórusok

23

23

21

15

8

Nem szövött, rel. Kis pórusok

18

20

18

21

11

Szövött, rel. Nagy pórusok

17

11

10

9

6

Szövött, rel. Kis pórusok

21

28

24

13

10

Viselkedés hő hatására
Hulladéklerakónál mind az aljzatszigetelésnél, mind a zárószigetelésnél jelentős hőterhelés éri
a membránokat, ami az öregedésüket nagymértékben befolyásolhatja. A fektetéskori magas
hőmérséklet kitágulást, az alacsony pedig rideg viselkedést okozhat, ezért lényeges a
hőmérsékletváltozással szembeni viselkedés ismerete.
A különböző geomembrán lemezek lineáris hőtágulási együtthatója a (KOERNER, R., 1994.)
HDPE:
1,10 – 1,3 × 10-4 m/m C
LDPE:
1,00 – 1,2 × 10-4 m/m C
VLDPE:
1,50 – 2,5 × 10-4 m/m C
EPDM:
1,25 – 3,5 × 10-5 m/m C (VITUKI, 2002)
Mint látható, az EPDM lemezek viselkedése a legkedvezőbb szélsőséges hőmérsékleti
körülmények mellett.
(Megj.: a fenti lineáris tágulási együttható értékek összehasonlítása csak tájékoztató jellegű,
mert a vizsgálati szabvány  ASTM ill. MSZ  nem azonos.)

Hidraulikai jellemzők
A geomembránok fontos tulajdonsága a szigetelőképesség. Attól függően, hogy milyen céllal
alkalmazzák, a szigetelőképességet vizsgálni kell mind vízzel, mind a várható összetételű
csurgalékvízzel (hulladéklerakó), ill. folyadékkal (medencés tározók).
A 6.5.5.14. táblázat az ASTM E96 szerint meghatározott vízgőzáteresztő-képességi
vizsgálatok eredményeit mutatja be a HDPE és EPDM és PVC lemezekre (HAXO, H.E. et
al., 1984.).
A táblázat feltünteti a bemutatott lemezek gázáteresztő-képességét is az ASTM D1434 szerint
meghatározva.
6.5.5.14. táblázat
Különböző geomembránok vízgőz- és gázáteresztő-képessége (HAXO, H.E. et-al., 1984.)
Geomembrán
típus

HDPE

EPDM

PVC

Gázáteresztő-képesség (ml/m2 .nap)

Vastagság
(mm)

Vízgőz
áteresztőképesség
(g/m2.nap)

CO2

CH4

0,80

0,0172

467

104

2,44

0,0062

0,51

0,27

0,94

0,19

5260

1400

314

1,70

0,17

0,51

2,97

3010

446

108

0,76

1,94

2840

285

N2

Mint látható, a HDPE membránok kedvezőbb hidraulikai tulajdonságokkal rendelkeztek, mint
a másik két vizsgált membrán.
A geomembránok vegyszerállósága, kompatibilitási kérdések
A membránszigetelők vegyszerállóságát külön vizsgálattal kell igazolni. A vizsgálathoz
felhasználandó kísérleti folyadék összetétele függ a szigetelőlemez várható igénybevételétől.
A 6.5.5.15. táblázat az osztrák előírást szemlélteti (ÖNORM S 2073), amely lényeges
elemeiben nem tér el a német szabályozástól. Európában ma az egyik legszigorúbb és
leginkább elfogadott a német BAM minősítés.
A vizsgálatok időtartama csurgalékvízben való áztatásnál 6 hét, a többi hatóanyagnál 12 hét
minimálisan, amit szükség esetén meg kell hosszabbítani a tömegállandóság eléréséig. A
tömegállandóság elérése után mérik a tömegváltozás és a szilárdságváltozás mértékét.
Természetesen a vegyszerállósági vizsgálatoknak csak akkor van jelentősége, ha a
geomembránt hulladéklerakók aljzatszigetelésénél, zagytárolók-, folyadéktároló medencék
szigetelésénél alkalmazzák, tehát mindig a tényleges igénybevétel alapján kell ítélni.
A Magyarországon forgalmazott, ezidáig alkalmazott geomembránok döntően Ausztriából
vagy Németországból származtak, így azok vagy az ÖNORM vagy a BAM előírásoknak
megfeleltek és az új, felhasználni kívánt geomembránoktól, illetve forgalmazóiktól is ezen
előírásoknak megfelelő tanúsítványt kell megkövetelni.

6.5.5.15. táblázat
A membránszigetelők vegyszerállóságának a vizsgálatakor használandó hatóanyagok és
a szigetelőlemezzel szemben támasztott követelmények az ÖNORM 2073 elõírásai alapján
Sorszám
1.

2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Hatóanyagok

Követelmények

1

Csurgalékvíz ) kommunális hulladékot tároló
depóniáról, ahol el kell érni a következő jellemző
értékeket (vizsgálati hőmérséklet 40°C):
Ph-érték 4,0-6,0
BOI5 (biol. Ox. Igény)  15 g/l
KOI (kém. Ox. Igény)  22 g/l
TOC (össz.szerves szén)  2 g/l
Csurgalékvíz 1) kommunális hulladékot tároló
depóniáról, ahol el kell érni a következő jellemző
értékeket (vizsgálati hőmérséklet 40°C):
Ph-érték 8,0-10,0
BOI5 (biol. Ox. Igény) –
KOI (kém. Ox. Igény)  3 g/l
TOC (össz.szerves szén)  2 g/l
hígított oldatok 30% (m/m)
(vizsgálati hőmérséklet 40°C):
aminok:
Dimetilamin
alkoholok:
metanol/propán-2-ol/etán-1,2-diol 3:3:4 2)
szerves savak:
Ecetsav/propionsav 1:1 2)
szervetlen savak:
kénsav/salétromsav 1:1 2)
szervetlen lúgok:
nátrium-hidroxid
koncentrált hatóanyagok
(vizsgálati hőmérséklet 40°C):
semleges sók:
NaCl/Na2SO4 1:1 2) telített oldatban
Szénhidrogének:
2,2,4 trimetilpentán/ benzol/toluol/xilol 10:3:4:3 2)

észterek és ketonok:
etil-acetát/4-metilpentán-2-on 1:1 2)
1
) A csurgalékvizet mélyhűtve lehet előzetesen tárolni
2
) Tömegarányok

Tömegváltozás  5%
Erőváltozás 5% nyúlásnál:  20%
(relatív)

Tömegváltozás  5 %
Erőváltozás 5% nyúlásnál:  20%
(relatív)

Tömegváltozás  5%
Erőváltozás 5% nyúlásnál:  20%
(relatív)

Tömegváltozás  5 %
Erőváltozás 5% nyúlásnál:  20%
(relatív)

A hazai gyakorlatban leginkább alkalmazott HDPE és EPDM membránok kémiai ellenállóképességét a 6.5.5.16. táblázatban foglaljuk össze, megadva több szerző vizsgálati
eredményét is. A táblázat utolsó két oszlopa az összesítő minősítést adja meg.
Mint látható, a két geomembrán viselkedésében egyetlen lényeges különbség van, az EPDM
membránok ásványi olajokkal, kőolajszármazékokkal szemben gyengébb ellenállóképességűek, mint a HDPE lemezek. Az alifás-, aromás-, klórozott szénhidrogénekkel
szemben egyaránt gyengén ellenállók, a többi vegyülettel, vegyületcsoporttal szemben a
kompatibilitási tulajdonságuk kedvező.
6.5.5.16. táblázat

A HDPE és EPDM membránok kémiai ellenálló-képessége
Komponens,
vegyület
(csoport)

HDPE membránok

NIMITZ
et. Al.,
(2001.)

KOERNER
(1994)
38C

POLYFLEX

NIMITZ
et.al.
(2001)

Alifás
szénhidrogének

3

+

3

3

Aromás
szénhidrogének

3

+

3

3

Klórozott
szénhidrogének

3

+

3

3

Olajszármazék
ok

3

3

3

Alkoholok

2

1

1

+

összesítő
értékelés

EPDM membránok

KOERNER
(1986)
40C

MOLDIN
SOLUTION
www.molders.com.

HDPE

EPDM

3

N

N

N

N

N

N

R

N

E

E

+
3
+

Aldehidek

3

E

E

Aminok

3

E

E

Észterek

3

3

1

N

E

Ketonok

3

3

1

N

E

+

Szerves savak
Szervetlen
savak

2

Szervetlen sók,
nehézfémsók
oldatai
Lúgok

2

+

1

+

1

1

2

+

1

E

E

+

1

E

E

E

E

E

E

R

R

R

E

+

1

+

1

Fenolok
Oxidánsok
Jelmagyarázat:

2

1

1 + ill. E: ellenálló, kedvező alkalmazható
2
ill. R: részben ellenálló, alkalmazása egyedileg vizsgálandó
3 ill. N: nem ellenálló, alkalmazása nem javasolt

A megfelelő geomembrán kiválasztása
A kiválasztás első lépésében a kémiai ellenállóképességet, az ún. kompatibilitást kell
mérlegelni, s az adott hulladékhoz, csurgalékvízhez leginkább alkalmas membrántípust
kiválasztani.
A második lépésben a várható mechanikai igénybevételek elviselésére leginkább alkalmas
membrántípust kell kiválasztani.
A harmadik lépésben a tényleges és várható igénybevételek alapján meg kell határozni az
adott membrán-típuson belül a szükséges méretet.

A szigetelőlemez vastagságát elsősorban a mechanikai igénybevételek határozzák meg. A
vonatkozó kormányrendelet legalább 2,5 mm vastagságot ír elő. Kritikus esetben ellenőrizni
kell, hogy a mechanikai igénybevételből adódóan nem szükséges-e nagyobb lemezvastagság.
A méretezés menete:
a kritikus keresztmetszetre meghatározzuk a mértékadó igénybevételeket: hulladék terhelés,
önsúly, súrlódó erők,
a membrán szilárdsági jellemzői alapján az eredő igénybevételből a szükséges keresztmetszet
ill. membrán/lemez vastagság meghatározható.
A geomembrán fektetése, hegesztése, ellenőrzése
A geomembrán fektetésére, hegesztésére vonatkozó általánosan elfogadott követelményeket a
BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin), Szövetségi Anyagkutató
és –vizsgáló Intézet, Berlin, 1992 júliusában megjelent „Települési szilárd- és
veszélyeshulladék-lerakók, valamint kármentesítési feladatoknál alkalmazott műanyag
membránok alkalmazására vonatkozó irányelv” tartalmazza. Németországban a garanciális
problémák elkerülése miatt, a geomembrán gyártója viseli a felelősséget a fektetésért is.
A geomembrán fektetését és hegesztését alapvetően csak azok a szaküzemek végezhetik, akik
a következő feltételeknek megfelelnek:
legalább két személynek, akik a geomembránok hegesztését végzik, olyan érvényes
bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, mely 2 évnél nem régebbi,
az építésvezető építés- és műanyag-technikai képzettséggel, megfelelő gyakorlati
tapasztalattal és kellő referenciával rendelkezzen,
géptechnikai felszereltség: adatrögzítős forróékes- és/vagy forrólevegős hegesztőkészülék,
forrólevegős extrúziós hegesztőgép, hőmérséklet és páratartalom mérő készülék, a
hegesztési varrat tömítettségét és szilárdságát vizsgáló készülék,
minőségbiztosítási rendszer, az MSZ EN ISO 9002-t követve és az ezt tartalmazó kézikönyv.
Fektetési terv
A fektetési munkálatok megkezdése előtt a kivitelező szervezetnek fektetési tervet kell
készíteni. A terv készítésekor ügyelni kell arra, hogy keresztvarratokat ne, extrúziós
varratokból a minimális mennyiséget tartalmazza. A fektetési munka ideje alatt a tervtől való
eltérés, az ellenőrző szervvel való egyeztetés után, megengedhető.
A fektetési tervet legalább 1:500 méretarányban kell elkészíteni és tartalmaznia kell a
következőket:
a varratok helyét,
varratok egységes jelölését,
különleges konstrukciók helyét (pl. csőátvezetések, stb.),
a hegesztési varratok teljes hosszát, fajtánként megkülönböztetve (pl. forróékes hegesztéssel
készített varrat, extrúziós hegesztéssel készített varrat),
a geomembránok szélessége,
regisztrált terméknév,
a lefektetett műanyag geomembránok teljes felülete,
észak jel feltüntetése, vagy koordinátarendszer alkalmazása.

A fektetést végzőnek a tervet a megvalósult állapot szerint át kell dolgoznia (az esetleges
változtatások, mintavételek helyének bejegyzése). A megvalósulási fektetési terven fel kell
tüntetni, hogy melyik geomembrán tekercs hova lett lefektetve. A fektetési terven a varratok
jelölése azonos kell, hogy legyen a hegesztési jegyzőkönyvben szereplővel.
A geomembrán fektetése
A geomembrán fólia/lemez a megfelelően előkészített altalajra vagy épített szigetelőrétegre
kerül. Az ágyazási feltételeket a fektetés megkezdése előtt a fektetendő fólia/lemez
sérülésének elkerülése érdekében ellenőrizni kell.
A szigetelőlemez szélessége 2-10 m között változik, de többnyire 5-7,5 m, ami azt jelenti,
hogy azokat toldani, hegeszteni kell. A lemezek fektetésére általában fektetési terv készül,
amelyen minden egyes hegesztési varratot fel kell tüntetni. A fektetési terv készítésénél
ügyelni kell arra, hogy lehetőleg kevés kereszt- és extruziós varratot tartalmazzon. A fektetés
csak olyan eljárással történhet, amely az aljzatot nem sérti. Igen kényes pontja a fektetésnek a
rézsűoldalon való elhelyezés, különösen, ha annak ívelt szakasza is van (6.5.5.25.-6.5.5.26.
ábrák).
Ekkor ajánlatos az alábbiak figyelembevétele (BRÄCKER et al., 1994.):
a varratok esésirányúak legyenek, eltérésük az esésvonaltól ne legyen nagyobb, mint 15°;
a rézsűlábnál a varratok távolsága nagyobb legyen mint 0,5 m;
a rézsűlábnál a varratok távolsága a lábvonaltól legalább 1,5 m legyen;
a hegesztési varratok lehetőség szerint vizsgálócsatornával kialakított kettős varratok
legyenek.
A geomembrán megcsúszással szembeni stabilitásának biztosításához a lemez végét a
rézsűéltől megfelelő távolságú és mélységű árokba kell bekötni. Az ajánlott méretek a
rézsűhossz függvényében a 6.5.5.27. ábrán találhatók.
Fektetéskor a lemez hőmérsékletből adódó hullámosodása szinte elkerülhetetlen és ezért
megengedett, ez azonban nem vezethet áthajló redők kialakulásához, mert az akadályozza a
csurgalékvizek zavartalan bejutását a dréncsőbe. A fektetés során a lemezt a szél elleni
védekezésül ideiglenesen terhelni kell.

6.5.5.25. ábra
A szigetelőlemez fektetése rézsűs oldalon
(BRÄCKER et al., 1994.)

6.5.5.26 ábra
A szigetelőlemez fektetése ívelt rézsűs szakaszon
(BRÄCKER et al., 1994.)

Rézsűhosszúság

a

b

< 10 m

m

m

10-40 m

m

m

> 40 m

m

m

6.5.5.27. ábra
A geomembrán bekötésének ajánlott méretei
Hegesztési eljárások
A geomembránok helyszíni hegesztését többnyire a következő hegesztési eljárásokkal végzik:
forróékes-,
extrúziós- és
forrólevegős hegesztéssel.
A lemezek átlapolási geometriájának méreteit a 6.5.5.28 és 6.5.5.29. ábrák mutatják be.

6.5.5.28 ábra
A geomembrán hegesztése gyes varrattal

6.5.5.29. ábra
A geomembrán hegesztése kettős varrattal
6.5.5.4. A csurgalékvízgyűjtő rendszer
Az aljzatszigetelő rendszernek szerves része egy, a csurgalékvizek gyűjtésére, elvezetésére és
ellenőrzésére szolgáló hatékony szivárgórendszer, amit összefoglaló néven csurgalékvízgyűjtő
rendszernek nevezünk. Mint már a neve is jelzi, itt is egy több, önálló funkcióval rendelkező
elemből felépülő rendszerről van szó.
A hulladék és az első szigetelőréteg közé kerülő szivárgórendszer (szivárgópaplan) is legalább
két rétegből épül fel. A szigetelőrétegre kerül a csurgalékvízgyűjtő és elvezető rendszer, majd
e réteg és a hulladék közé egy szűrő-védő réteget építenek be. Funkciója  mint a neve is
mutatja  kettős: egyrészt elősegíti a csurgalékvíz bejutását a gyűjtő és elvezető rendszerbe,
másrészt védi azt a hulladékból bemosódó finom szemcsék bejutásától, megakadályozva
eltömődését. A réteget - akár természetes anyagú (laza szemcsés kőzet), akár műanyag
(műszaki vagy geotextília) - méretezni kell. Ugyancsak méretezni kell a csurgalékvízgyűjtő
rendszert, hogy a szigetelőrétegnél a megengedettnél nagyobb hidraulikus gradiens ne
alakuljon ki, azaz a lejutó csurgalékvizeket visszaduzzasztás nélkül tudja elvezetni.
A második szivárgóréteg, ha van, az első szigetelőréteg alá kerül, és úgyszintén kettős célt
szolgál: elsődleges az ellenőrzési funkció (jelzi a szigetelőrendszer meghibásodását) és
másodlagos a gyűjtő-elvezető funkció.

A 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 1.sz. mellékletének 1.3.3. pontja szerint a
csurgalékvízgyűjtő kialakítására vonatkozó előírásokat a 6,5,5.17. táblázat foglalja össze.
(lásd még 6.5.5.2. ábrán)
6.5.5.17. táblázat
Inert
hulladéklerak
ó

Nem veszélyes
hulladékok
lerakója

Veszélyeshulladék-lerakó
Felső szivárgó paplan

második szivárgóellenőrző réteg

Vastagsága (m)

0,3-0,5

0,3-0,5

0,3-0,5

0,3

Anyaga

16/32 v. 24/40
mosott kavics

16/32 v. 24/40
mosott kavics

16/32 v. 24/40
mosott kavics

_

Megkívánt
k tényező (m/s)

10-3

10-3

10-3

10-3

Ha az előzetes felmérések alapján a hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatását követően
megállapítást nyert, hogy a hulladéklerakó nem jelent potenciális veszélyt a földtani közegre,
a felszín alatti vagy felszíni vízre, azaz a csurgalékvízgyűjtő rendszer vastagságát, a dréncsőtávolságot, az esésviszonyokat elfogadott méretezés alapján határozzuk meg, akkor lehetőség
van a kisebb vastagsági érték választására. A 0,5 méternél kisebb rétegvastagságot méretezni
kell.
Abból adódóan, hogy a csurgalékvízgyűjtő rendszer eleget tegyen a vonatkozó rendelet
előírásának, de ugyanakkor a kialakítása is a lehető leggazdaságosabb legyen, a méretezéskor
az alábbi problémákkal kell foglalkoznunk:
a csurgalékvízgyűjtés hatékonyságának a hosszútávú biztosítása
a megfelelő anyag kiválasztása
hatékony csurgalékvízelvezetést biztosító dréncsőtávolság  rétegvastagság-esés viszony
megválasztása.
A szűrő-védő réteg méretezése
A szűrő-védő réteg,  ha van  általában a hulladék és a felső geomembrán fölötti
szivárgópaplan közé kerül, de egyszerűbb esetekben szerepét betöltheti maga a szivárgóréteg
is. Feladata kettős:
biztosítani a csurgalékvíz bejutását a szivárgórétegbe;
megakadályozni a hulladékból kimosódó finom szemcsék révén a szivárgóréteg eltömődését.
Anyaga lehet:
 természetes és
 mesterséges (geotextília).
A természetes anyagú szűrőréteg: meghatározott, a szűrőszabálynak megfelelő szemcseeloszlású homokból, homokos kavicsból vagy kavicsból épített réteg. A szűrőréteg
szemeloszlását alapvetően a hulladék szemcsemérete és szemeloszlása fogja meghatározni, s
alkalmazhatunk bármely, már jól bevált szűrőszabályt (pl. kútszűrők, szivárgók méretezése).
A klasszikus megoldás a TERZAGHI féle szűrőszabály, ami a következőket kívánja meg:
D15sz  4  D15sz
d85h
d15h

A szűrőréteg szemeloszlása megfelelő, ha a szemeloszlási görbén a 15 súlyszázalékhoz
tartozó szemcseátmérő (D15sz) legalább négyszerese a hulladék megfelelő szemcseméretének
(d15h), de legfeljebb negyede a 85 súly %-hoz tartozó hulladék szemcseátmérőjének (d85h).
A TERZAGHI módszerén kívül számos egyéb szűrőszabály is ismert, alapgondolatuk
lényegében ugyanaz, nevezetesen, hogy a szűrőréteg szemeloszlási görbéjének lefutása
közelítőleg párhuzamos legyen a védendő rétegével. Ugyanezen az elven alapul a
hulladéklerakóknál jól bevált amerikai ajánlás is (EPA, 1985.), amely alapgondolatában a
TERZAGHI szabálynak megfelelő:
D15sz
5
d 85h
D50sz
 25
d 50h
D15sz
4
 20
d 15h
Amennyiben a hulladék (vagy az alulra kerülő finomabb réteg) szemeloszlása nagyon
egyenletes (pl. monodepóniák, pernye), azaz U < 1,5, úgy
D15sz
6
d 85h
Egyenlőtlen szemcseeloszlásnál (U > 4) használható:
D15sz
4
 40
d 15h
A szűrőszabály alkalmazásánál leginkább problematikus, hogy ritkán ismerjük a lerakandó
hulladék ténylegesen várható szemeloszlását, s néhány hulladékfajtánál a "szemcse"-méret is
rendkívül tág határok között változhat.
A geotextíliák kiválasztása
A szűrő-réteget az esetek többségében egy a csurgalékvízgyűjtő réteg fölé kerülő geotextília
jelenti, amit a csurgalékvízgyűjtő hatékonyságának hosszú távú fenntarthatósága érdekében
célszerű méretezni.
A geotextíliák választásánál jelen esetben a következőket kell mérlegelni, vizsgálni:
biológiai, kémiai, fotokémiai és hőmérsékleti stabilitás;
megfelelő húzószilárdság, szakadási-nyúlás;
pontszerű erővel szembeni ellenállóképesség;
fajlagos tömeg;
vízáteresztő-képesség;
szűrőképesség.
Szűrő-védő rétegként való méretezésnél kettős szerepét (legyen áteresztő, de akadályozza meg
az eltömődést) kell figyelembe venni, ugyanakkor méretezni kell a várható mechanikai
igénybevételekre is.
A geotextíliák áteresztőképessége (éppúgy, mint a kőzeteknél) a pórusméret-eloszlásnak lesz
a függvénye, ami vizsgálatokkal egyszerűen meghatározható (KOERNER, 1986.), és a
szemeloszlási görbékhez hasonlóan ábrázolható (6.5.5.30. ábra).

6.5.5.30. ábra
Geotextíliák pórusméret-eloszlási görbéi. Az O95-érték értelmezése
(KOERNER, 1986.)
A szűrőrétegként való méretezésénél felhasználhatjuk a pórusméret-eloszlási görbét (amit a
gyártók is rendszerint megadnak), de elegendő csak egyetlen pórusméret ismerete is. Az O95
értelmezése a 6.5.5.30. ábrán található, s nem más, mint az a pórusméret, aminél a szövet
pórusainak 95%-a kisebb. Meghatározása a pórusméret-eloszlási görbe hiányában kísérleti
úton történik. A gyártók gyakran adják meg az O95 helyett az AOS (apparent opening size)
vagy az EOS (equivalent opening size) számot, ami valójában ugyanazt jelenti, de nem
szemcseméretben (mm), hanem szabvány szerinti szitaszámmal kifejezve.
Hasonlóan a laza-szemcsés kőzetekre vonatkozó szűrőszabályhoz, a geotextíliák
szűrőképességére is számos kritérium ismert, de ezek többségét is talajokra dolgozták ki, így
alkalmazásuk némi óvatosságra int. A legátfogóbb ajánlási rendszert GIROUD (1982. 1988
1994.) adja, amit a 6.5.5.18. táblázatban találhatunk.
6.5.5.18. táblázat
A geotextíliákra vonatkozó szűrőszabály (GIROUD, 1982 1988 1994.)
Relatív tömörség
Laza

1<U<3
O95 < U

0,3

 d85h

U>3
O95 < 9  d85h /U1,7

Közepesen tömör

O95 < 1,5  U0,3  d85h

O95 < 13,5  d85h /U1,7

Tömör

O95 < 2  U0,3  d85h

O95 < 18  d855h /U1,7

ahol:
d85h: a 85 súly %-hoz tartozó szemcseátmérő (hulladék vagy a geotextília fölötti
szemcsés réteg)
U:
egyenlőtlenségi modulus (U = d60 / d10)
095:
pórusméret, amelytől a geotextília pórusainak 95%-a kisebb.
A geotextília vízátbocsátása megfelelő, ha
kgt > 10  kh  i

ahol
kgt : a geotextília "szivárgási tényezője";
kh :
a hulladék alsó rétegének (vagy a geotextília feletti talajrétegnek) a szivárgási
tényezője
i:
a hidraulikus gradiens értéke (hulladéklerakók csurgalékvízgyűjtőjénél
iátlag1,5).
Kétségtelen, hogy a szűrőrétegként használt geotextíliák a hulladékkal érintkezve hajlamosak
az eltömődésre, a fentiekben ismertetett szűrőszabályok tehát elsősorban tájékoztató értékűek,
igazán jó eredményt csak a tényleges, előzetes laboratóriumi vizsgálatoktól várhatunk.
A szivárgóréteg méretezése
A szivárgóréteg (paplan) alapvető rendeltetése, hogy
a fölötte lévő szűrő-védő rétegen átjutó csurgalékvizet a lehető legkisebb ellenállással gyűjtse
össze és vezesse el;
akadályozza meg a megengedettnél nagyobb folyadéknyomás (általában hmax < 30-50 cm)
kialakulását;
csökkentse a csurgalékvíznek az alatta lévő szigetelőrétegre jutó káros hatását.
A szivárgóréteg tervezésénél kiindulhatunk a KÖM rendelet előírásából, hogy vastagsága 3050 cm, szivárgási tényezője pedig legalább 10-3 m/s, vagy nagyobb legyen (lásd. 6.5.5.2.
ábrán).
Amennyiben a réteg a szűrő és szivárgó funkciót is betölti, vagyis nincs felette külön
szűrőréteg, úgy az előzőekben ismertetett szűrőszabály szerint is méretezni kell az eltömődés
megakadályozása érdekében.
A szivárgóréteg anyaga
A csurgalékvízgyűjtő (szivárgó) réteg anyaga 16/32 vagy 24/40 osztályozott, mosott kavics.
A szemcséknek jól koptatottnak kell lenniük, éles törésű ún. kőzúzalék alkalmazása nem
megengedett. Az iszaptartalom max. 0,5 súly %, azon szemcsék aránya amelyeknél az l/d
viszonyszám nagyobb mint 3, nem lehet több 20 súly %-nál, ahol:
l: a szemcse hosszmérete
d: a szemcse keresztirányú mérete.
Durva kavicsnál a töredezett szemcsék aránya nem haladhatja meg a 10 súly %-ot.
A szivárgóréteg anyagának a karbonáttartalma (CaCO3) 20 % súlyszázaléknál legyen
kevesebb.
A szivárgóréteg méretezése
Az előírások és a szűrőszabály betartásával megtervezett és beépíteni kívánt szivárgóréteg
hatékonyságát célszerű konkrét számítással is ellenőrizni, hogy meggyőződjünk róla, hogy a
szigetelőréteg fölött nem alakul-e ki a megkívántnál nagyobb víznyomás.
A méretezésnél a következő probléma megoldására keressük a választ:
a hulladékból adott intenzitással kijutó csurgalékvíz elvezetéséhez milyen legyen a
csurgalékvízgyűjtő rendszer felépítése (áteresztőképessége, hossz- és keresztirányú esése,

a dréncsövek távolsága), hogy egy megadott hmax értéknél nagyobb víznyomás ne
alakuljon ki a depónia aljzaton?
A fenti paraméterekből a csurgalékvíz intenzitás (e) és a hmax megengedhető nyomómagasság
értéke adott. Utóbbinál általában azt kívánjuk, hogy értéke ne haladja meg a 30-50 cm-t, azaz
a maximális nyomásszint a szivárgórétegen belül maradjon, a hulladék aljának folyamatos
vízben állásának megakadályozása érdekében. A keletkező csurgalékvíz intenzitása többnyire
számítható (becsülhető). A tervezés során némi mozgástér a dréncsőtávolság, a hossz- és
keresztirányú esés, a szivárgó paplan k tényezőjének a megválasztásánál adódik, a három
paraméterből kettő rögzítése meghatározza a harmadik értékét.
A 6.5.5.31. ábra a csurgalékvízgyűjtő rendszer modelljét szemlélteti. A dréncsövek távolsága
L, a szigetelőréteg a dréncsövek felé  szöggel lejt. A hulladékból a szivárgórétegbe bejutó
csurgalékvíz intenzitása legyen e. Ha feltételezzük, hogy a szigetelőrétegen keresztül nincs
elszivárgás (ha van, az akkor is nagyságrendekkel kisebb, mint a dréncsőben távozó
vízmennyiség), akkor a dréncsőtől L/2 és x  s  cos távolság között egységnyi széles sávon
lejutó vízmennyiség egyenlő a dréncső felé a h függőleges metszeten távozó vízmennyiséggel, azaz:
L
d
e  ( - s  cos  ) = k d  h  (h + s  sin  )
2
ds
A differenciálegyenletet megoldva a hmax értéke meghatározható.

6.5.5.31. ábra
A csurgalékvízgyűjtő rendszer méretezésének modellje I.
(McBEAN et al., 1981.)
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Mint látjuk a csurgalékvíz-felszín nyomásgörbéje felírható a következő általános formában:
hmax= f (L, tan, kd,e)
A drénréteg szivárgási tényezője (kd), vastagsága (valójában hmax,, mert a csurgalékvíz
felszínének a szivárgó rétegen belül kell maradnia) többnyire szabályozott, a magyar
előírásban kd  10-3 m/s hmax  30-50 cm. A hulladékból kijutó csurgalékvíz mennyisége (e)

az üzemelési szakaszban egy le nem zárt lerakónál jelentősen nem változtatható. Mindezeket
figyelembe véve nyilvánvaló, hogy egy adott aljzateséshez (tan) meghatározható a még
megengedhető dréncsőtávolság (L) vagy fordítva.
A leírtak alapján lehetőségünk van a KvVM rendelet 1.sz. mellékletében megadott 30-50 cm
rétegvastagság meghatározására. Jó tervezéssel esetleg gazdaságosabb lehet az aljzat esését
(tan ) és a dréncső távolságot (L) úgy megválasztani, hogy a felső határnál (0,5 m) kisebb
vastagságú szivárgó réteg is elegendő legyen, ami sok esetben jelentős gazdasági
megtakarítást jelenthet.
Geokompozitok alkalmazása szivárgórétegként
A depóniaépítésnél számos esetben előtérbe kerülhet, vagy megfontolandó lehet a
geokompozitok alkalmazása a szemcsés anyagú szivárgóréteg helyett. Ilyen lehetőségek
például:
rézsűs kialakításnál, medencék oldalfalán a meredekebb aljzaton gondot okozhat a
szivárgóréteg stabilitása, megcsúszása,
támasztótöltések szigetelésének a kialakításakor,
zárószigetelések szivárgórétegeként,
a két geomembrán közötti második, ún. szivárgó-ellenőrző rétegként.
Ugyanakkor általános elvként kimondhatjuk, hogy felső (első) szivárgórétegként, kis esésű
aljzaton alkalmazásuk nem megengedett, mert kis szerkezeti vastagságuk miatt nem teljesül az
a feltétel, hogy az elvezetendő csurgalékvíznek a szivárgórétegen belül kell maradnia.
A geokompozit szivárgórétegek általában két szűrőréteg (ami többnyire geotextília) között
lévő műanyag szivárgórétegből (geoháló, georács, stb.) épülnek fel.
Hulladéklerakóknál alkalmazásuk számításba jöhet, ha a transzmisszivitásukra (a vastagság és
az áramlási iránynak megfelelő szivárgási tényező szorzata) teljesül a következő feltétel
(HEERTEN, 1988.):
5.e
T
2
ahol:
T: a geokompozit transzmisszivitása;
e: a lejutó csurgalékvíz intenzitása;
i: a hidraulikus gradiens.
Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal ajánlása a transzmisszivitás értékére:
hulladéklerakóknál: T  3 × 10-5 m2/s;
felszíni zagytározóknál: T  3 × 10-4 m2/s.
A geokompozitok transzmisszivitása laboratóriumban, a szivárgási tényező mérésekhez
hasonló módon határozható meg. A kísérlet során az áramlás iránya a réteggel párhuzamos, és
a kísérletet egy, a várható hulladékterhelésnek megfelelő normálterheléssel kell elvégezni,
mert a transzmisszivitás értéke nyilvánvalóan függ a geokompozit rétegre jutó
normálterheléstől.
Két geomembrán között veszélyeshulladék lerakók aljzatszigetelésénél második szivárgóellenőrző rétegként alkalmazása számításba jöhet, ha megfelelő folyadékszállítóképességgel

rendelkezik ahhoz, hogy a felső geomembrán meghibásodása révén átjutó csurgalékvizet el
tudja vezetni, azaz:
t2 max tgk
ahol:
tgk: az alkalmazott geokompozit hatékony vastagsága;
t2max: a geokompozit szivárgóban kialakuló áramló vízréteg vastagság.
A maximális vízréteg vastagság (t2max) a hibahely (lyuk, szakadás) közelében alakul ki, és a
következő összefüggés alapján határozható meg (GIROUD et al., 1997.):
Qmax
t2 max 
k gk
ahol:
Qmax: a hibahelyen átszivárgó csurgalékvíz hozam
kgk: a geokompozit réteg áramlási irányú szivárgási tényezője
A dréncső eltömődés elleni méretezése
A szivárgórendszer méretezésénél ügyelni kell arra is, hogy a dréncső se tudjon eltömődni,
hatékonysága megmaradjon. A mechanikai eltömődés megakadályozásához a következő
kritériumokat kell figyelembe venni:
hasítékolt szűrőcsöveknél:
D85sz
 1,2  1,4
dh
kör alakú perforációnál:
D85sz
 1,0  1,2
dp
ahol:
D85sz:
a szivárgóréteg szemeloszlásánál a 85 súly %-hoz tartozó szemcseátmérő,
dh: a hasíték szélessége és
dp: a perforáció átmérője.
Az inkrusztáció elleni védekezés
A szűrőrendszerek (szűrőréteg, geotextília, dréncsövek) a leggondosabb tervezés mellett is
idővel veszítenek hatékonyságukból, eltömődhetnek. Az eltömődés okai a következők
lehetnek:
mechanikai,
fiziko-kémiai,
mikrobiológiai.
A mechanikai okokra visszavezethető eltömődést a finomabb szemcsék bemosódása okozza.
Ez a hatás elkerülhető, ha a szivárgóréteg megfelelő mechanikai és szűrő stabilitással
rendelkezik. A mechanikai stabilitás gyakorlatilag a megfelelő szemcseméretű réteget, míg a
szűrő stabilitás a megfelelő szemcseeloszlású réteget jelenti. A mechanikai stabilitás az
előírásoknak megfelelő szemcseméretű szűrőrétegnél a szűrőszabály betartása mellett
biztosítható.

A fiziko-kémiai és mikrobiológiai hatások általában együtt jelennek meg az eltömődéssel, és
az eredménye az ún. inkrusztáció, amikoris elsősorban vasoxidok és karbonátok kiválása
révén a hatékony pórustér jelentősen csökken. Az inkrusztáció folyamata a víztermelő
kutaknál régóta ismert jelenség, s az onnan vett analógia alapján megállapítható, hogy a
kiválás, kérgesedés erősebben jelentkezik, felgyorsul, ha a csurgalékvíz:
pH-ja nagyobb, mint 7,5;
karbonát keménysége nagyobb, mint 300 mg/l;
vastartalma a 2,0 mg/l értéket meghaladja;
mangántartalma nagyobb, mint 1 mg/l.
Mint tudjuk, a fenti értékek a csurgalékvíznél nem jelentenek különösen szélsőséges
értékeket. A mikrobiológiai folyamatok során a csurgalékvízben jelenlévő vas és
mangánbaktériumok oxidálják és kicsapják az oldott vasat és mangánt (okkeresedés), és a
folyamat eredményeképpen felszabaduló energiát hasznosítják. A baktériumok jelenlétét
nagymértékben segíti, hogy a csurgalékvíz egyébként is nagy mennyiségben tartalmaz
számukra hasznosítható tápanyagot.
A szűrőréteg fiziko-kémiai és mikrobiológiai okokra visszavezethető inkrusztációja ellen
védekezni nehéz, mert a csurgalékvíz összetételét, pH és redox-potenciál értékét,
hőmérsékletét befolyásolni nemigen tudjuk. A folyamatot lehet lassítani, ha:
növeljük a szűrőrétegben az áramlási sebességet;
növeljük a szűrőréteg hézagméretét;
csökkentjük a szűrőréteg fajlagos felületét.
A fentieket elősegíthetjük azáltal, ha:
a szűrőréteg megfelelő vastagságú (0,3-0,5 m) és anyaga mosott, jól kopatott, kis
karbonáttartalmú (< 20 %), gömbölyded szemcsékből áll;
megakadályozzuk a finomabb szemcsék bemosódását;
a csurgalékvízgyűjtő rendszer megkívánt kereszt és hosszirányú esését biztosítjuk;
megfelelő méretű dréncsövet alkalmazunk, amelynél a perforált felület aránya a mechanikai
stabilitást még biztosító lehető legnagyobb;
a dréncső hálózat lehetőleg ellenőrizhető és utólagosan tisztítható.
Különösen fontos, hogy a hézagméret növelésével, a fajlagos felület csökkenésével csökken
az inkrusztrációra való hajlam, ezért nagyon fontos a KvVM rendeletben előírt szivárgási
tényező (k10-3 m/s) kritérium mellett a szemcseméretre (16/32-24/40 mosott kavics)
vonatkozó követelmény teljesítése is, mert a k10-3 m/s szivárgási tényezőt már egy homokos
kavics réteggel is biztosítani lehet.
A második szivárgó-ellenőrző réteg
A második szivárgó-ellenőrző réteg a két geomembrán lemez közé kerül, vastagsága az
előírás szerint 30 cm, szivárgási tényezője k10-3 m/s. Anyaga, szemcseösszetétele
megegyezik a szivárgó paplannál leírtakkal.
Külön egyedi vizsgálat alapján, esetenként számításba jöhet geokompozit réteg alkalmazása
is, ami lényegesen gazdaságosabb megoldást jelent, különösen nagy szállítási távolságok
esetén. A geokompozitok alkalmazási feltételeit, lehetőségeit az előzőeken bemutattuk.
Kavics anyagú szivárgó-ellenőrző réteg esetén a geomembrán szigetelőlemezt/fóliát az
átlyukadás elkerülése érdekében geotextília (min 1200 g/m2) közbeépítésével kell védeni.

A csurgalékvíz várható mennyiségének a meghatározása
Egy új hulladéklerakó tervezésénél, egy meglévő rekultivációjánál alapvető fontossággal bír,
hogy minél pontosabban tudjuk meghatározni a lerakó vízháztartását. Ennek segítségével
tudjuk meghatározni a várható csurgalékvíz mennyiségét, ami egy új lerakónál alapja a
csurgalékvízgyűjtő hálózat méretezésének, a rekultivációnál pedig a pótlólagosan
megépítendő műszaki védelem mértékének.
A következőkben a várható csurgalékvíz mennyiség meghatározhatósága érdekében
áttekintjük a depóniák vízháztartásának a vizsgálatát.
A hulladéklerakók vízháztartását a módosított vízháztartási egyenlettel írhatjuk le (6.5.5.32.
ábra):

6.5.5.32.ábra
A hulladéklerakó vízháztartása
Cs - P - E - L - R ± K - VCS + Vb + Vk = 0

ahol:
Cs:
P:
E:
L:
R:
K:
VCS:
Vb:
Vk:

a csapadék,
a párolgás,
az evaportaszspiráció,
a felszíni lefolyás,
a tározás (kötött vízként),
a késleltetés (rövidebb ideig a kapillárisokban raktározott víz),
a csurgalékvízlefolyás az altalaj felé,
a biokémiai folyamatok során képződött víz és
a konszolidáció hatására keletkezett víz.

A módszernél feltételezzük, hogy alulról és felülről külső hozzáfolyás nincs, a csurgalékvíz a
lerakóból csak a szivárgórendszeren keresztül kerülhet ki és nincs vízkilépés a rézsű felületén.
A csurgalékvízgyűjtő rendszer méretezéséhez szükséges vízmennyiséget a tér és idő

függvényében kell meghatározni. A csurgalékvíznek több, egymástól független összetevője
lehet:
a csapadék és az aktuális párolgás különbsége;
a hulladékban mikrobiológiai folyamatok hatására bekövetkező vízképződés, ill.
vízfelhasználás;
a hulladék konszolidációja során keletkező vízmennyiség;
a hulladékban tározódni képes vízmennyiség.
Ezeknek az összessége adja az intenzitást. (e)
Figyelembe kell venni a még az üzemelő nyitott, és a rekultivált, lezárt hulladéklerakó eltérő
csurgalékvízképződési körülményeit is. A rekultiváció után szerepet kap a növényzet
párolgása, a talaj tározó hatása, esetenként a fedőréteg drénezéséből származó elfolyás. Az
üzemi állapot szerint három esetet különböztetünk meg:
Üzemeltetés kezdete - csekély hulladékborítottság
Kevés vagy egyáltalán nem létező hulladékmennyiség esetén a csapadék gyakorlatilag
közvetlenül a telítetlen szivárgórétegbe kerül. A település éghajlati adataiból a
szokásos talajvízháztartási módszerrel kell dolgozni.
Üzemeltetés - nyílt hulladékfelszín
Az előbb említett négy komponens figyelembevételével kell számolni.
Üzemeltetés vége - rekultivált állapot
A víz tározására képes hulladékmátrix a még folyamatban levő konszolidáció hatására
leadja a tárolt vizének egy részét, a biokémiai folyamatok során bekövetkező
vízképződés, ill. fogyasztás is fennállhat még, de az ekkor keletkezett csurgalékvíz
sokkal kevesebb mint az üzemeltetés során.
A számítás további szempontjai:
a hulladékanyag nagyon heterogén, ezért a szükséges paraméterek is rendkívül változatosak
(áteresztőképesség, víztározóképesség, szemcsenagyság, stb);
az inhomogenitások következtében különböző szivárgási utak jönnek létre;
mikrobiológiai folyamatok során gázok is felszabadulhatnak, ha eltávozásuk akadályozott,
gázpárna keletkezhet a hulladék fölött;
a lerakó vékony horizontális rétegekből épül fel, a vertikális irányú áteresztőképessége ezért
kisebb mint a horizontális;
a csurgalékvízmennyiség nem határozható meg közvetlenül, hanem közelítő eljárásokkal,
mert csak a dréncsövekbe bejutó vízmennyiség és a csapadék mérhető közvetlenül.
A csurgalékvízgyűjtő méretezésénél döntő hányadot képvisel a csapadékból származó
csurgalékvízmennyiség. A mértékadó intenzitás a még le nem zárt lerakóknál adódik, mert
ekkor a csapadék bejutása még közvetlen, a biológiai lebomlásból, konszolidációból adódó
többlet viszonylag kicsi. Lezárt lerakónál az utóbbi két folyamatból adódó csurgalékvíz
mennyisége relatíve megnő, de nem éri el az üzemelés közben a csapadékból lejutó hányadot.
Valójában a legnagyobb a csurgalékvízgyűjtő terhelése akkor, amikor még nincs rajta
hulladék, azonban ekkor a lehullott csapadékot a csapadékvízgyűjtő rendszeren kell elvezetni,
amennyiben az még nem szennyezett. Az elmondottakat szemlélteti a 6.5.5.33. ábra amely
egy Pennsylvania állambeli kommunálishulladék-lerakón mért csurgalékvízmennyiséget
szemléltetik az üzemelés egyes fázisában.

A csapadékból származó csurgalékvízmennyiség
Hazai mérési adatokkal sajnos nem rendelkezünk, mert nem volt olyan korszerű, rendezett
lerakó, amelynél a képződött csurgalékvíz mennyisége egzakt módon mérhető lett volna, az új
modern lerakóknál pedig még nem rendelkezünk elegendő adattal.

6.5.5.33. ábra
A keletkező csurgalékvíz mennyisége egy rendezett kommunálishulladék lerakón
(Pennsylvania állam, USA) Az átlagos csapadék 1000 mm/év
(MANASSERO, 2000.)
A keletkező csurgalékvízmennyiség nyilvánvalóan függvénye a hulladékelhelyezési
technológiának, valamint a tömörítésnek. A lánctalpas dózerekkel történő beépítésnél csak
csekély mértékű tömörítés érhető el, szemben a korszerű kompaktorokkal. EHRIG (1980.)
javaslata szerint a csurgalékvíz mennyiségének a becsléséhez az 6.5.5.19. táblázat
irányértékeit használhatjuk az éves csapadékösszeg (CS) függvényében.
6.5.5.19. táblázat
Tömörítő-

A csurgalékvízmennyiség, ha CS = 700 mm

eszköz

CS %-a

mm/év

mm/ha·d

l/s·ha

lánctalpas

40

280

7,67

0,089

kompaktor

25

175

4,79

0,055

A táblázatban szereplő irányértékek a németországi hulladékdepóniákon végzett mérések (24
éves időtartam) adatainak feldolgozásán alapulnak, ahol az éves csapadékmennyiség 6001000 mm, ami jól megfelel a hazai viszonyoknak is. A táblázatban szereplő értékeket
elsősorban a csurgalékvízgyűjtő medencék szükséges térfogatának a meghatározására
használhatjuk.
Hazai csapadékadatok feldolgozása, és néhány hiányos adatsorral rendelkező lerakó
csurgalékvíz mennyiségi adatai alapján, Magyarországon reális értéknek tűnik a
csapadékmennyiség 40 %-ában megadni a várható csurgalékvíz mértékadó mennyiségét
(KISS G., 1997.).

A drénrétegben kialakuló nyomómagasság és ezen keresztül a szükséges rétegvastagság
meghatározásához a szélsőséges intenzitások meghatározására van szükség, mert a
csurgalékvíz még ideiglenesen sem léphet ki a drénrétegből.
RAMKE (1991.) doktori értekezésében a csurgalékvízgyűjtő rendszer méretezésénél
700mm/év csapadék mellett a 6.5.5.20. táblázatban szereplő napi intenzitások figyelembe
vételét ajánlja az olyan lerakóknál, ahol a csurgalékvizet nem kezelik, hanem időszakosan
visszapermetezik.
6.5.5.20. táblázat
Előfordulási valószínűség

Csurgalékvíz intenzitás
[mm/nap]

50%

4,82

33%

5,77

10%

10,71

5%

13,46

1%

18,92

A német LAGA a DIN 19667 sz. szabvány alkalmazását ajánlja, ahol a mértékadó
szélsőséges csurgalékvíz-mennyiség, túltelített depóniatest esetében, csurgalékvíz
visszajuttatás mellett:
50 mm/nap
A vízháztartási vizsgálatok módszerei
A vízháztartási vizsgálatot végezhetjük a hagyományos kézi módszerrel a korábban már
említett módosított vízháztartási egyenlet alapján, vagy számítógépes szoftver segítségével. A
számítógépes módszer előnye, hogy lényegesen kisebb időlépcső alkalmazható, az egyes
összetevők számításához bonyolultabb, összetettebb algoritmusokat is használhat, valamint
több alapadatot vesz figyelembe, mint a hagyományos számítási módszer.
A vízháztartási vizsgálatok elvégzéséhez különféle számítógépes szoftverek állnak
rendelkezésünkre, ezek közül a legismertebbek a P. Schroeder által kifejlesztett HELP
(Hydraulic Evaluation of Landfill Performance) modell (U.S. Army Corps of Engineers
Waterways Experiment Station) az U.S. EPA támogatásával, melynek 1998-ban a Hamburgi
Egyetemen kifejlesztették a német változatát (Berger, 1998.), a BOHWAALD (Dunger, TU
Freiberg), valamint az M&S (M&S Umweltprojekt GmbH).
A gyakorlatban a fentiek közül a leginkább elterjedt a HELP szoftver alkalmazása.
A HELP modell alkalmazása vízháztartási vizsgálatoknál
A vízháztartás számításának a világon általánosan bevált és elterjedt módja a Visual HELP
hidrológiai modellező szoftver alkalmazása, amely numerikus megoldások segítségével
vizsgálja a hulladéklerakókon bekövetkező felszíni és felszín alatti vízháztartási folyamatokat.
A HELP lehetővé teszi a hulladéklerakók hidrológiai folyamatainak az előrejelzését, a
tervezés hatékonyságának a vizsgálatát, a csurgalékvíz mennyiségének a becslését. A
kétdimenziós hidrológiai modell meteorológiai, talaj, valamint tervezési alapadatok
felhasználásával számítja a felszíni víztározásnak, a hóolvadásnak, a felszíni lefolyásnak, a

beszivárgásnak, a növényzetnek, a talajok víztározásának, a szivárgó rétegek
vízelvezetésének, a csurgalékvíz-visszaforgatásnak, a szigetelőrétegeken keresztül való
szivárgásnak a hatását a lerakó vízháztartására. Az alapadatok meghatározását segíti a
szoftver meteorológiai adatbázisa (7000 meteorológiai állomás adataival), valamint egy talaj,
hulladék és geomembrán adatbázis (42 anyag paramétereivel).
A szoftver fontosabb alkalmazási lehetőségei hulladéklerakók esetén:
Több lerakó profil szimulációja a legmegfelelőbb terv kiválasztása érdekében;
Csurgalékvíz felgyülemlés, vagy szivárgási problémák kiértékelése meglévő lerakóknál;
Szigetelő rendszerek hatásfokának értékelése a csurgalékvíz felgyülemlés csökkentése
érdekében;
Csurgalékvíz gyűjtőrendszerek tervezése és optimalizálása.
Az alapvetően egydimenziós (egyes elemeiben kvázi kétdimenziós) hidrológiai modell a
következő alapadatokat használja fel:
Meteorológiai adatok (csapadék, napsugárzás, hőmérséklet).
Tervezési adatok (szigetelők, szivárgó- és lefolyó vízgyűjtő rendszerek, a felszín lejtése).
Talaj jellemzők (hézagtérfogat, szántóföldi kapacitás, hervadáspont, szivárgási tényező,
kezdeti víztartalom).
A csurgalékvízgyűjtő rendszer kialakítása
A csurgalékvízgyűjtő rendszer alaprajzi elrendezését és metszetét egy általános esetre a
6.5.5.34. ábra mutatja be. Az ábra szerinti esetben a rendszer szektorokra osztott. A lejutó
csurgalékvíz a depónia középvonalától kifelé ih hosszirányú és ik keresztirányú eséssel
kialakított aljzatszigetelő rendszerre kerülő víztelenítő rétegből, annak a mélyvonalába
helyezett dréncsőbe jut be. A dréncső a gyűjtőaknába torkollik. A gyűjtőakna kerülhet mind a
depónia szigetelt alapfelületén kívülre, mind az alapfelületen belülre. A dombépítéssel
kialakított depóniáknál a gyűjtőakna célszerűen a támasztó töltésen kívülre (6.5.5.35. ábra),
míg a medenceszerűen kialakított lerakóknál többnyire a lerakón belülre kerül.

6.5.5.34. ábra
A csurgalékvízgyűjtő rendszer felépítése
(RAMKE, 1991.)

6.5.5.35. ábra
Csurgalékvízgyűjtő rendszer: a peremi rész metszete
(RAMKE, 1991.)

A 6.5.5.34. ábra szerinti elrendezésnél a gyakorlatban általánosan alkalmazott méretek,
paraméterek a következők:
A keresztirányú esés (ik):...................................................... 3%
A hosszirányú esés (ih): .......................................................
1-2%
A gyűjtőakna távolság
 keresztirányban (lk): ................................................30-50 m
 hosszirányban (lh): ..................................................max. 300 m.
A víztelenítő réteg
 vastagsága: ...............................................................30-50 cm
 szivárgási tényezője: ................................................k  10-3 m/s
 anyaga: .....................................................................16/32 vagy 24/50 szűrőkavics
A dréncső átmérője: 200-300 mm
A dréncső beépítésénél a szűrőréteg előírt vastagságának a dréncső fölött is meg kell lennie.
A kialakítást német előírás alapján a 6,5,5,36. ábra szemlélteti.

6.5.5.36. ábra
A dréncső beépítése
(DIN 19667, 1990.)
A csurgalékvízgyűjtő aknák elhelyezése alapvetően a depóniatípus függvénye. Az egyszerűbb
megépítést, ill. kialakítást a szigetelt alapfelületen kívülre kerülő akna jelenti. Az akna
elhelyezésének a módját a 6.5.5.35. ábrán láthatjuk. A kivitelezés nyújtotta előny mellett
hátránya e rendszereknek - amennyiben sík területen épül a lerakó - a depóniatérbeli nagy
földmunka. A csurgalékvízgyűjtő dréncsövek esését (1-2 %) az aljzat süllyedése után is
biztosítani kell. Mivel a süllyedések számítása (becslése) a mélyebben települő rétegek
felépítésének megismeréséből adódó hiányosságok miatt bizonytalan, többnyire az
indokoltnál nagyobb az alkalmazott biztonsági tényező is, ami a földmunka mennyiségének
növekedését eredményezi.
A dréncsövek depóniatérből való kivezetésének a szigetelése különösen kényes pont és
hibalehetőség. Egy lehetséges megoldást szemléltet a 6.5.5.37. ábra. Az átvezetés egy
polietilén/beton átvezető műtárgy segítségével történik. Az előregyártott beton idomhoz a
HDPE peremlemez és a már nem perforált haszoncső előre elkészítetten hozzá van erősítve, s
ehhez csatlakoztatják a dréncsövet. Az aljzat és rézsűszigetelés lemezét extruziós hegesztéssel
csatlakoztatják a peremlemezre, így biztosítva a rendszer vízzáróságát.

6.5.5.37. ábra
A dréncső kivezetésére szolgáló előregyártott polietilén/beton átvezető műtárgy
A medenceszerűen kialakított-, vagy szigetelt, egykori bányagödrök feltöltésével kialakított
lerakóknál a csurgalékvízgyűjtő akna értelemszerűen a belső térbe kerül. Előnye a
rendszernek a kevesebb földmunka, valamint az, hogy az aljzat süllyedése kevésbé
befolyásolja a dréncső esését, mert az akna a süllyedések után továbbra is a mélyponton
marad. Hátránya a költségesebb kialakítás, mivel a rendszerre jelentős statikai-, kémiai- és hő
terhelés hat, s mindegyikkel szemben ellenállónak kell lennie.
A csurgalékvízgyűjtő aknából a szennyezett víz a gyűjtővezetéken a központi gyűjtőmedencébe
kerül. Innen tisztítás után kerülhet a befogadóba.
6.5.5.4. A szigetelőrendszerek egyenértékűségének a meghatározása
Az egyenértékűség definíciója, a meghatározás alapelve és nehézségei
A hulladéklerakók kialakítását, üzemeltetését szabályozó 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet az
altalaj (földtani közeg) esetében 1,0-5,0 m vastag, k<10-9 m/s szivárgási tényezőjű,
természetes településű réteget kíván meg. Amennyiben ez a réteg nem áll rendelkezésre, úgy
az előírttal egyenértékű és legalább 0,5 m vastag kiegészítő szigetelő réteget ír elő. Ez azt
jelenti, hogy az altalaj adottságok hiánya csak természetes anyagú és építet réteggel
pótolható.
Az egyenértékűség meghatározása esetén abból kell kiindulni, hogy mind vízzáróság, mind a
szennyezőanyag visszatartó képesség szempontjából az alternatív szigetelő-rendszernek
azonos vagy kedvezőbb tulajdonságúnak kell lennie, mint a rendeletileg előírt szigetelés. Azaz
a hidrodinamikai folyamatokon kívül a szennyezőanyag transzport szempontjából is
teljesülniük kell az egyenértékűségi kritériumoknak.
Definíció szerint: két szigetelőrendszer akkor tekinthető egyenértékűnek, ha a kialakuló
szivárgási térben kialakuló kummulatív szennyezőanyag-áramok azonosak (LAKATOSSZABÓ, 1997). Ez annyit jelent, hogy a szigetelőréteg alján időegység vagy egy vizsgált
időszak alatt kilépő kémiai anyagmennyiség az alternatív szigetelőrendszer esetén nem érheti

el a rendeletben meghatározott (standard) szigetelőrendszer esetén időegység alatt kilépő
kémiai anyagmennyiséget.
Az egyenértékűség meghatározásánál tehát a végcél az időben változó szennyezőanyagáramok által szállított kémiai anyagmennyiség, illetve ennek egy időintervallumra
meghatározott kummulatív, azaz összegzett nagyságának meghatározása, ami csak a
rendszerben kialakuló koncentrációk ismeretében lehetséges.
Problémát jelent, hogy a rendelet a megadja a standard szigetelőrendszer esetén a megkívánt
vízföldtani jellemzőket, ugyanakkor nem számszerűsíti a megkívánt terjedési tulajdonságokat,
ezért a rendeletben előírt réteg esetén becsült, mértékadó terjedési jellemzőkkel kell számolni.
Az advektív, diszperzív anyagáramok, illetve a szorpció és bomlás miatt módosuló
anyagmérleg segítségével írható fel a transzport-egyenlet, amelynek segítségével végezzük az
egyenértékűségi vizsgálatokat. A kummulatív anyagáram a transzportfolyamat-elemek
anyagáramai összegeként irható fel:
Jk 

dM
 J a  J diszp  J *  J b  J a  (J diff  J Hdiszp )  J *  J b ,
Vdt

a jelölések:
Jk
a kummulativ anyagtranszport eredője,
Ja
az advektív,
Jdiszp a diszperzív,
Jdiff
a diffúzív,
JHdiszp a hidrodinamikai diszperzió,
J*
a szorpció miatti, Jb a bomlás következtében fellépő szennyezőanyag áram.
A szigetelő rendszereken keresztül történő szennyezőanyag-mozgás során a transzportfolyamatok mindegyike szerepet játszik, ugyanakkor az egyes folyamatok miatt kialakuló
szennyezőanyag-áramok jelentős mértékben eltérnek egymástól. Amennyiben a szivárgás
sebessége jelentős (áramló talajvíz esete), akkor az advektív transzport mellett a
hidrodinamikai diszperzió okozza a szennyezőanyag szóródását, melyhez képest a diffúzió
okozta anyagáramok elhanyagolhatóvá válnak. Ha azonban a szivárgás sebessége kicsi, akkor
a diffúzió válik dominánssá, mivel a hidrodinamikai diszperzió-állandó ekkor sebességarányosan kicsi. (6.5.5.3.38. ábra). A szennyezőanyag diszperziója, szóródása ezért
mindenképpen bekövetkezik, azonban a diszperziót okozó domináns folyamat különbözhet.
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6.5.5.38. ábra
A konvektív transzport, a diffúzió és a mechanikai diszperzió okozta anyagáramok
összevetése a szivárgási sebesség (szivárgási tényező) függvényében
(ROWE, 1987.)
A szigetelőrétegek (gátak) típusai, az egyenértékűség általános feltételei
Általánosságban a transzport-egyenlet alapján felírható egy A és egy B szigetelőrendszer
egyenértékűségének általános feltétele:
J Ak  J Bk ,
azaz
A
B
J aA  (J diff
 J AHdiszp )  J *A  J Ab  J aB  (J diff
 J BHdiszp )  J *B  J Bb .

A szennyezőanyagok szigetelőrendszeren keresztül történő mozgásában három folyamatot
célszerű elkülöníteni (LAKATOS-SZABÓ, 1997):
Hidrodinamikai transzportfolyamatok, amelyek a szigetelőrendszer két oldala között mérhető
nyomáskülönbség, illetve a hidraulikus gradiens hatására alakul ki (advektív transzport,
hidrodinamikai diszperzió).
Diffúziós transzportfolyamatok, amelyek hajtóereje a gát két oldala között fellépő
koncentráció-különbség, illetve koncentráció gradiens.
A szigetelőrendszerben lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok (szorpció, szennyezőanyag
mechanikai visszatartása, kémiai átalakulások) miatt a gát szennyezőanyag forrásként
vagy nyelőként való működése.
A három folyamat alapján a szigetelőrendszereket osztályozhatjuk:
Inaktív gátak
Amennyiben a gátban forrás/nyelő jellegű transzportfolyamatok nem játszódnak le, akkor
inaktív gátról vagy inaktív szigetelőrendszerről beszélhetünk, amennyiben igen, úgy reaktív
gátról (szigetelőrendszerről) van szó. Az inaktív gátakban csak hidrodinamikai és diffúzív
transzportfolyamatok játszódhatnak le. Általában inaktív gátaknak tekinthetők a
geomembránok, illetve ide sorolhatók a kis vastagságú szigetelőrendszer elemek is.

Az inaktív gátakat a vízvezető képességűk alapján három csoportba célszerű osztani: áteresztő
vagy permeabilis rendszerek, féligáteresztő vagy szemipermeábilis rendszerek, illetve
vízrekesztő vagy impermeábilis rendszerek.
A permeábilis, inaktív gátak esetén a szennyezőanyag terjedése uralkodóan a hidrodinamikai
transzportfolyamatok következtében megy végbe. Az ilyen gátakban a szivárgási sebesség
10-7 m/s-nál nagyobb. Ebben az esetben a diffúzió miatti anyagáramok elhanyagolhatók, ezért
az egyenértékűség feltétele:

J aA  J AHdiszp  J aB  J BHdiszp .
A féligáteresztő, inaktív gátként működő szigetelőrendszerek esetén a hidrodinamikai és a
diffúzív anyagáramok összemérhetők, ezért az egyenértékűség általános feltétele:
A
B
J aA  (J diff
 J AHdiszp )  J aB  (J diff
 J BHdiszp )

A vízrekesztő, inaktív szigetelőrendszerekben a szivárgás sebessége kisebb, mint 10-10 m/s.
Ebben az esetben a hidrodinamikai transzport alárendelt a diffúzióhoz képest, ezért az
egyenértékűség feltétele:
A
B
J diff
 J diff

Reaktív gátak
A reaktív gátak a szennyezőanyag-transzportra nézve – kémiai értelemben – nem
indifferensek. Azaz reaktív gátakban a szigetelőrendszer szennyezőanyag-forrásként vagy nyelőként is szerepet játszik. A reaktív gátak egyenértékűségét ezért az (F.3.24.) egyenlet írja
le. A kémiai szerep szerint a gátakat két csoportra célszerű osztani (LAKATOS-SZABÓ,
1997):
A fizikai vagy szorpciós gátak jelentős szennyezőanyag visszatartó képességgel rendelkeznek,
adszorpciós, kemiszorpciós vagy mechanikai kiszűrődést eredményező tulajdonságúak. Ide
sorolhatók az agyagszigetelő rétegek, speciális hidrogél-gátak. A fizikai vagy szorpciós gátak
jellemzője, hogy a szigetelőrendszer a működés elején igen jelentős szennyezőanyag-nyelő
képességgel rendelkezik, majd a gát anyaga a szennyezőanyagra nézve lassan telítődik, ezért a
szigetelő képesség idővel jelentősen lecsökken.
A kémiai reaktív gátak speciális anyagokból épülnek fel, melyek egy speciális
szennyezőanyag környezetre kevésbé veszélyes, vagy veszélytelen anyaggá történő
átalakítására alkalmasak. Ezek a rendszerek permeábilis gátak, ahol fontos, hogy a
szennyezőanyag átjusson a gáton, miközben a kémiai átalakulás megtörténi. A gát tehát a
szennyező anyagra nézve nyelőként, az átalakított anyagra nézve forrásként üzemel. A kémiai
reaktív gátak idővel kimerülnek, a nyelő és forrásképesség lecsökken, azaz a gát ideiglenes
hatású. A kémiai gát hatékonysága szivárgási sebesség függő, gyors szivárgás esetén nincs
meg a szükséges tartózkodási vagy kölcsönhatási idő.
A hulladékelhelyezés területén elsősorban szorpciós gátakat alkalmaznak, a kémiai reaktív
gátak legfontosabb alkalmazási területe a szennyezett területek kármentesítése.

Az egyenértékűség számítás gyakorlati lehetőségei
Az inaktív és a szorpciós reaktív gátak esetében számos egyszerű számítási lehetőség
kínálkozik, melyekkel a szigetelőrendszerek egyenértékűsége igazolható, nagy
valószínűséggel becsülhető.
Itt kell megállapítani, hogy általánosan érvényes egyenértékűség két szigetelőgátra sosem
állhat fenn, ezért szükséges a számítások specifikus körülményeit, a kiindulási feltételeket, az
alkalmazás körülményeit és a vizsgált szennyezőanyagot megadni, amire az egyenértékűség
fennáll. A reaktív gátak esetében az egyenértékűségnek időbeli korlátja is van.
Az egydimenziós transzportegyenlet OGATA-BANKS-féle megoldása
A szigetelőrendszereken keresztül történő szennyezőanyag mozgás jó közelítéssel
egydimenziós folyamat. Ennek az 1D folyamatnak a követése számos egyenértékűségi
számítás elvégzésére nyújt lehetőséget. Ebben az esetben az 1D transzport-egyenletet az
alábbi peremfeltételek mellett oldjuk meg:

0, ha
C(0, t )  
 C 0 , ha

t<0
t0

és

C(, t )  0, minden t - re
.
C(x,0) = 0, ha x > 0

A szivárgás iránya megegyezik az x tengellyel és a közeg homogénnek tekinthető.
A megoldást OGATA (1970), OGATA és BANKS (1961), valamint GUPTA és PANDEY
(1980) adta meg egymástól alig eltérő formában:

 x  vt


 x     x 
C0
R
 exp
erfc
C( x , t ) 
exp

2
 vt
 2 L    2 L 
2 L

R




 x  vt


  exp x erfc
R
 2 

  vt
 L

2 L
R





 (6.5.5.1)




ahol C0 a belépő (influens) koncentráció, ami esetünkben a csurgalékvíz koncentrációjának
felel meg,
 = 1+

4 L R
v

és erfc a standard hibafüggvény komplementere. A megoldással a szorpciós reaktív gátak
viselkedését is vizsgálhatjuk, feltételezve, hogy nincs bomlás és hogy a szorpció lineáris, mert
ebben az esetben a szorpciós folyamatokat az R késleltetés írja le.
Amennyiben a gát inaktív akkor a (6.5.5.1.) egyenletben R=1.
Nagy Peclet-számok, azaz reaktív vagy inaktív permeábilis gátak esetén, amikor

Pe 

x
xv
 *  10
L
D

a (6.5.5.1) egyenlet jól közelíthető az alábbi formulával:
 x  vt

 x

C0
R
C( x , t ) 
exp
(1   ) erfc
  vt
2
2

 L

2 L
R









(6.5.5.2.)

Amennyiben a nem bomló szennyezőanyag az áramlási közeg felületén nem adszorbeálódik
(inaktív permeábilis gátak) (R=1 és =0), a (6.5.5.2.) összefüggés tovább egyszerűsödik:
C( x , t ) 

 x  vt
C0
erfc
 2  vt
2
L



 . (6.5.5.3)



Az OGATA-féle oszlopkísérlet megoldásából indult ki SHACKELFORD (1990), amikor a
szigetelőrétegen való átjutáshoz szükséges idők számítására alkalmas megoldást fejlesztett ki.
A megoldás alapja a (6.5.5.4.) egyenlet, amely a (3.5.) egyenletből származtatható:

 1  TR
C 1
 erfc
2 T /P
C 0 2 
R
L

ahol

TR  Co R =

PL  Pe =



  expPL   erfc 1  TR

2 T /P
R
L








(6.5.5.4.)

vt
a Courant-szám és
Rx

vx
a Peclet-szám.
D*

v : az átlagos szivárgási sebesség (v = k .I a Darcy törvény alapján
Szemipermeábilis és impermeábilis gátak esetén D *  Deff  v   L , permeábilis gátaknál
Deff  v   L , ezért D*  v   L diszperzió-állandó használható.
A megoldás során az a kérdés, hogy konstans C0 koncentrációjú influens oldat (csurgalékvíz)
esetén egy adott x távolságban (azaz az x vastagságú szigetelőréteg mentett oldalán) mekkora
t idő elteltével válik a koncentráció C értékűvé.
A feladat tehát inverz: nem a koncentrációt keressük a hely és az idő függvényében
[C=C(x,t)], hanem a t időpontot egy adott x helyen a bemenő és a kialakuló koncentráció
függvényében [t=t(C,C0)].
A keresett t időpontot csak a TR Courant-szám ismeretében kaphatjuk meg, ez azonban zárt
alakban a (6.5.5.4.) egyenletből nem vezethető le. A számításokhoz egy nomogramot
használunk fel, amely az adott Peclet-számok esetére a Courant-szám és a C/C0 relatív
koncentráció közötti összefüggést ábrázolja (6.5.5.39. ábra).
A megoldás lépései:
1. Az adott x távolságra (pl. szigetelőréteg vastagságra) meghatározzuk a

vx
Peclet-számot.
D*
2. Meghatározzuk a szigetelőrendszer védett oldalán megengedett, vagy a vizsgált C
koncentrációhoz tartozó
C/C0 relatív koncentrációt.
3. A C/C0 koncentrációérték mellett a 6.5.5.39. ábráról leolvassuk az 1. lépésben
számított Peclet-számhoz tartozó
TR értéket (az ún. Courant-számot).
4. A C koncentráció eléréséhez szükséges t időt a
vt
TR  Co R =
egyenlet alapján számítjuk:
Rx
T R x
t R
.
v
PL  Pe =

5. Összehasonlítjuk a kapott t időtartamot a megkívánt időtartammal. Amennyiben a
kapott t érték kisebb, mint a szükséges 30 vagy 50 éves időszak akkor a szigetelőréteg
vastagsága kevés az egyenértékűséghez, azaz vastagabb szigetelőréteg beépítése
szükséges. A számítást addig ismételjük, amíg az adott koncentráció eléréséhez
szükséges t idő nagyobb lesz, mint a minimálisan megkívánt időtartam.
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6.5.5.39. ábra
Összefüggés a Courant-szám és a C/C0 relatív koncentráció között
(SHACKELFORD, 1990.)
Néhány szerves vegyület és nehézfém diffúzió állandóit a 6.5.5.21. táblázat foglalja össze.

6.5.5.21. táblázat
Néhány szerves vegyület és a nehézfémek diffúzió állandói és diffúzív vízzárósága
(Müller-Kirchenbauer, et. Al., 1991)
Diffúzióállandó
Híg vizes oldat
(10-10 m2/s)

A szigetelő réteg
pórusvize
(10-10 m2/s)

HDPE
geomembrán
(10-12 m2/s)

Metanol

14,5

4,8

0,8

Aceton

10,2

3,4

0,6

Etilmetilketon

9,0

3,0

0,55

Anyagcsoport

Anyag

Kationok

Zn,Cd,Hg,Pb,
Ni,Cu,Mn,Na

Anionok

Klorid

Alkohol
Keton
Szerves savak

Ecetsav

0,15

Propinsav

0,15

Észter

Ecetsav-etilészter

8,4

2,8

0,15

Aldehid

Formaldehid-oldat

17,8

5,9

0,8

Kloroform

9,2

3,1

0,25

Széntetraklorid

8,7

2,9

0,25

Triklóretilén

8,4

2,9

0,25

1,2-Diklóretán

9,1

3

0,25

Tetraklótetilén

7,6

2,5

0,25

1,2-Diklórpropán

8

2,7

Klórbenzol

8,1

2,7

0,25

Benzol

9,0

3,0

0,2

Etilbenzol

6,8

2,3

0,2

Xilol

7,2

2,4

0,2

Toloul

8

2,7

0,2

Naftalin

7

2,3

Pentán

8

2,7

0,2

Hexán

7,2

2,4

0,2

Heptán

6,6

2,2

0,2

Klórozott
szénhidrogének

Aromás
szénhidrogének

Alifás szénhidrogének

A mértékadó csurgalékvíz-összetétel meghatározása
A hulladéklerakó aljzatszigetelésének egyenértékűség vizsgálatát megelőzően meg kell
határozni a mértékadó csurgalékvíz-összetételt. A mértékadó csurgalékvíz-összetétel
maghatározása alapulhat:
egy a területen korábban üzemeltetett másik, korábbi hulladéklerakó csurgalékvizének kémiai
analízisén,
ennek hiányában egy másik hazai, hasonló környezetben épült, hasonló összetételű hulladékot
befogadó, üzemelő hulladéklerakó csurgalékvizének vegyelemzésén,
végső esetben pedig szakirodalmi adatokon: pl. Szabó (1995), Gaeke és szerzőtársai (1977),
Münk és szerzőtársai (1989) munkái alapján meghatározott értékeken.
A csurgalékvíz összetétel alapján hat eltérő viselkedésű anyagcsoportot szükséges vizsgálni.

1. csoport:
2. csoport:
3. csoport:
4. csoport:
5. csoport:
6. csoport:

alkáli fémek és alkáli földfémek kationjai (Na+, K+, Ca++, Mg++, Ba++, stb.)
halogenidek ionjai (elsősorban Cl-, I-)
nehézfémek (Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Cd)
klórozott szénhidrogének (diklór-etán, triklór-etilén, tetraklór-etilén,
diklór-propán, klórbenzol, széntetraklorid, kloroform, stb)
alkoholok vagy alkohol-származékok (metanol, etanol, glicerin,
aldehidek, ketonok, esetleg éterek)
aromás vegyületek (benzol, toluol, xilol)

A hat anyagcsoport közül az első vizsgálata csak akkor szükséges, ha a csurgalékvízben – a
lerakott hulladék specialitása folytán – az anyagcsoport bármelyik eleme kiugróan magas
koncentrációit lehet mérni, mivel ezen anyagcsoport elemeire szennyezettségi, intézkedési
határértékek nincsenek.
A 2-5. csoportok tekintetében a csurgalékvíz összetétel alapján legveszélyesebbnek ítélt 1-1
komponenst célszerű minimálisan vizsgálni, amennyiben a csoport elemei a csurgalékvízben
megtalálhatók. A felsorolt anyagcsoportokból mindig csak a transzportfolyamatok
szempontjából legkedvezőtlenebb komponensre szükséges a számítást elvégezni, ahol a
kedvezőtlenség mértékét a csurgalékvízben várható koncentráció maximumának és a mentett
oldalon 30 vagy 50 év múltán megengedhető koncentráció hányadosa adja (ez a mérőszám
megfelel a Shackelford módszernél használt C/C0 mennyiségnek).

Advektív-diszperzív egyenértékűség számítása
Az advektív-diszperzív egyenértékűség bizonyítása a Shackelford-módszerrel történhet. A
számítást az (3.8.) egyenlet alapján a leírt lépések szerint, a 3.44. ábra segítségével kell
elvégezni. Sajnos ez a számítás is csak homogén rétegre végezhető el.
Több, eltérő tulajdonságú réteg esetén a számítás korrekt módon csak numerikus úton
végezhető el.
Amennyiben az alternatív szigetelőrétegről bebizonyítható, hogy mind az advekció, mind a
diffúzió, mind a diszperzió szempontjából az egyenértékűség kritériumai egyidejűleg
fennállnak, akkor a szigetelőrendszer alternatív eleme a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet
értelmében egyenértékűnek tekinthető. Amennyiben az említett számítások ilyen módon nem
végezhetők el, akkor bonyolultabb numerikus számítások elvégzése szükséges.
Valamennyi számítás során a standard, rendeletileg előírt szigetelőrétegek esetében a 3.24
táblázat adatait, mint mértékadó, átlagos terjedési jellemzőket javasoljuk figyelembe venni.
3.24. táblázat
Mértékadó hidraulikai és transzport-jellemzők
Jellemző

szivárgási tényező [m/s]
Effektív diffúzióállandó [m2/s]
1.csoportra
2.csoportra
3.csoportra
4.csoportra
5.csoportra
6.csoportra

1

Mértékadó érték
geomembrán

agyag, tömörített
agyag

iszap

szűrőréteg,
drénréteg

10-13

10-9

5×10-8

10-3 vagy10-4
csak ha telített

210-16
310-16
10-16
210-13
610-13
210-13

10-10
510-10
310-11
310-10
210-10
310-10

10-10
510-10
310-11
310-10
210-10
310-10

510-9
710-9
510-10
610-10
10-9
610-10

Diszperzivitás [m]
(a réteg vastagsága [m])

0,0001
(0,002)1

0,01(0,2)
0,025(0,6)1

0,08 (3)1

vastagságtól
függően1

Langmuir izoterma "A"
paramétere [mg/kg]

T=0,001
mekv/100 g2

T=10
mekv/100 g2

T=5
mekv/100 g2

T=2
mekv/100 g2

Langmuir izoterma "K"
paramétere [m3/g]

0,1

0,03

0,1

0,01

 bomlási együttható [1/s]

0

0

0

0

n hézagtérfogat [-]

0.000001

.45

0.40

0.33

n0 szabad hézagtérfogat [-]

0.000001

0.03

0.05

0.33

A diszperzivitás értékét célszerű a vastagság függvényében szakirodalmi adatok alapján pl. Szabó-Kovács
(1995) meghatározni
2
A paraméter az 1., 2., 3. csoportok esetén a kationcserélő kapacitás (T[mekv/100g]) alapján számítandó.
A[mg/kg]=M*10*T[mekv/100 g], ahol A a számítandó izotermaparaméter és M a relatív atomtömeg.
A 4., 5. és 6. csoportok esetében az értékeket izotermák alapján vehető fel.

6.5.6. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA

6.5.6.1. A rekultiváció tervezéséhez szükséges előzetes vizsgálatok

A lerakó várható süllyedése, konszolidációja
A hulladék várható konszolidációjának az ismerete igen fontos, mert a deformációkat figyelembe kell venni
mind a zárószigetelő rendszer, mind a gázgyűjtő rendszer mechanikai méretezésénél, kialakításánál. Sajnos ma
még nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű tapasztalat, amely lehetővé tenné a pontos számításokat. A
hulladék várható összenyomódását elméletileg a talajmechanikából jól ismert konszolidációs elmélettel
közelítjük, azonban figyelembe kell venni, hogy a hulladék:

 a szokásos talajokhoz képest lényegesen változatosabb, inhomogénebb;
 a fizikai paramétereinek pontos meghatározása lényegesen nehezebb.
A fentieken túl nehezíti a problémát, hogy a hulladék konszolidációja nemcsak a mechanikai
terhelés (önsúly) hatására bekövetkező tömörödés, hanem a különböző alkotórészek kémiaibiológiai lebomlásával rendszerint együtt járó térfogatcsökkenés eredménye is.
A süllyedés várható mértékét számos tényező befolyásolja, amelyek a következők:







a lerakott hulladék kezdeti tömörsége, hézagtényezője, térfogatsűrűsége;
a feltöltés magassága;
a biológiailag le- ill. nem lebomló hulladékmennyiség aránya;
a hulladék lerakás előtti és közbeni kezelése;
a csurgalékvíz szintje, ingadozása;
környezeti tényezők (nedvességtartalom, hőmérséklet, a biogázképződés folyamata,
fázisa).

A konszolidáció már a lerakó feltöltése során elkezdődik. Több lerakónál mért süllyedések
időbeni alakulását szemlélteti a 6.5.6.1.ábra.
A süllyedések üteme az idő előrehaladtával lassul. A kezdeti szakaszban az önsúly hatására
bekövetkező süllyedések dominálnak (elsődleges konszolidáció), mértéke általában 5-30 %-a
a feltöltési vastagságnak, és a süllyedések zöme a feltöltés utáni első évben lejátszódik.
Az elsődleges konszolidációt követi a másodlagos konszolidáció szakasza, ami egy időben
hosszan elnyúló, a hulladékban lejátszódó folyamatoktól is jelentősen függő folyamat.
A hulladék várható süllyedésének meghatározására számos javaslat ismert, általában
mindegyik megegyezik abban, hogy a végső süllyedéseket két részre bontja: egy terhelés és
egy időfüggő szakaszra, s az eredmény a kettő összegződéséből adódik. Használjuk azonban
bármely javasolt módszert is, soha ne feledjük, hogy a kapott eredmény csak egy igen durva
közelítés, becslés.

6.5.6.1. ábra
Különböző lerakóknál mért felszínsüllyedések
(KÖNIG et al., 1996.)
A várható süllyedéseket a következőképpen becsülhetjük:
 a terhelés okozta süllyedések: igen rövid idő alatt lejátszódó, a hulladék önsúlyából adódó
terheléssel arányos süllyedések
ss  h

H0

dz

 E 
0

(6.5.6.1.)

s

ahol:
σh :

a hulladék önsúlyából adódó hatékony normálfeszültség

Es(σ):

a hulladékra jellemző, az előterheléstől függő összenyomódási modulus

 az időarányos süllyedéseket a másodlagos konszolidáció számításából jól ismert alábbi
összefüggésből becsülhetjük:

s k  C  ,  H 0  lg

t1
t2

ahol:
Cα,ε:

a hulladékra jellemző másodlagos konszolidációs együttható

t1és t2:

a vizsgált időintervallum

H0:

a feltöltés magassága

(6.5.6.2.)

A fenti összefüggések a talajmechanikából jól ismertek, elméletileg igazak. A becsült
süllyedés értékének a megbízhatósága elsősorban a hulladékokra vonatkozó fizikai
paraméterek pontosságától függ. Ezen a téren sajnos még elég kevés adattal rendelkezünk,
hiszen részben nagyon költséges laboratóriumi és nagyon hosszú időintervallumot átfogó
helyszíni mérésekre lenne szükség.
A terhelés okozta süllyedések számításához a hulladékra jellemző összenyomódási modulus
értékre van szükségünk, amit általában nagyméretű laboratóriumi kompressziós kísérletek
adataira támaszkodva nyerhetünk, amennyiben saját mérési adattal nem rendelkezünk.
Megállapítható, hogy az összenyomódási modulus (Es) értéke erősen függ az alkalmazott
normálfeszültség (σn) értékétől, és általában a következő formában írható fel:
Es  a  b  n

(6.5.6.3.)

KÖNIG (1996.) mintegy 21 különböző németországi lerakón végzett vizsgálatai alapján azt
kapta, hogy
E s ,min (MPa )  0,294  10,9   n
E s ,max (MPa )  0,106  12,5   n

Felhasználhatjuk a számításainkhoz a 6.5.7.1. táblázatban szereplő értékeket is (OWEISKHERA, 1990.). Ekkor célszerű a 6.5.7.2. összefüggéssel számítani a másodlagos
konszolidáció okozta süllyedéseket, de figyelembe kell venni a kúszási (másodlagos
konszolidációs) index (Cα) és másodlagos konszolidációs együttható (Cα,ε) közötti alábbi
összefüggést:

C  , 

C
1  e0
6.5.6.1. táblázat

Kommunálishulladék-lerakók esetén mért kompressziós index (Cc) és kúszási index (C) értékek
(OWEIS-KHERA, 1990.)
Lerakó
15 éves lerakó (Boston, Massachusetts)

Cc

C

0,26 e0

0,24

Laboratóriumi vizsgálat

0,30

Régi lerakó, (NY-Virginia)

0,04

Kis szervesanyag tartalmú lerakó

0,15 e0

0,024

Nagy szervesanyag tartalmú lerakó

0,55 e0

0,072

Kommunálishulladék-lerakó (Melbourne)

0,1 e0

0,06

15-20 éves lerakó (Michigan)

0,02

10 éves lerakó (Elizabeth New-Jersey)

0,02

Harrison lerakó (New Jersey)
Újratömörített háztartási hulladék-talaj keverék

0,25 e0
0,14-0,034

e0: a lerakott hulladék kezdeti hézagtényezője

Tapasztalataik alapján a következő átlagértékek jellemzőek a kommunális hulladékokra:

 konszolidációs együttható

cc = 0,015 - 0,5 m2/d

 kompressziós index

Cc = (0,15  0,25) e0

 kúszási index (friss lerakó)

C = 0,13 - 0,32

 kúszási index (10 év elteltével)

C = 0,01 - 0,02

A különböző zárószigetelések eltérő nagyságú süllyedést, illetve süllyedéskülönbégből adódó
megnyúlást tudnak elviselni káros deformációk nélkül. A 6.5.6.2. ábra néhány gyakran
alkalmazott zárószigetelés estében szemlélteti a megengedhető deformációkat. Mint látjuk a
megengedhető átlagos értékek a következők:
 Ásványi/természetes anyagú szigetelés: εmax = 0,1 – 3,0 % és az értéke jelentősen
függ az alkalmazott agyag minőségétől.
 Aszfalt hordozóréteg: εmax = 1,75 % , értéke gyakorlatilag az egyirányú húzásnál
a tönkremenetelhez tartozó deformációval egyezik meg.
 Aszfalt szigetelőréteg: εmax = 0,85 % , értéke gyakorlatilag az egyirányú húzásnál
a tönkremenetelhez tartozó deformációval egyezik meg.
 HDPE lemezek: εmax = 6 % , értéke a 25 oC mellett tartósan megengedett
deformáció
 Bentonitszőnyegek: εmax ≈ 10 – 15 % .

A süllyedési teknő mélysége [m]
0

1

2

3

0

A süllyedés mélysége [m]

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

Aszfaltbeton szigetelés
Ásványi anyagú szigetelés
HDPE geomembrán (tartós igénybevétel esetén)
HDPE geomembrán (tönkremenetelkor)

6.5.6.2. ábra
A különböző zárószigeteléseknél megengedhető deformációk
(BAM, 2003.)

A hulladék lebomlása, a depóniagáz képződés

1.1.2. A hulladéklebomlási folyamat
A hulladéklebomlási folyamat eredményeként deponiagáz és csurgalékvíz keletkezik.
Laboratóriumi mérések (STEGMAN-SPENDLIN, 1985.) és tapasztalatok alapján a lebomlási
folyamatot öt jellegzetes fázisra osztják, amit a 6.5.6.3. ábra szemléltet CHRISTENSENKJELDSEN (1989.) nyomán.

1.1.3.
6.5.6.3. ábra
A depóniagáz és csurgalékvíz összetevőinek alakulása a lebomlási fázisban
I.: aerob lebomlás;
II-IV.: anaerob lebomlás
(CHRISTENSEN - KJELDSEN, 1989.)
Az aerob lebomlás (I. fázis)
Az I. fázis egy rövid abiotikus szakasz rögtön a hulladék elhelyezése után, amikor a
rendelkezésre álló oxigén (levegő) mellett a hulladékban jelenlevő, vagy kívülről származó

mikroorganizmusok a szerves anyag aerob lebontását végzik. A folyamatot részben a
depóniában csapdázódott levegő, a felszínközeli rétegeknél pedig az atmoszférából bejutó
oxigén táplálja. Az aerob fermentáció eredménye a szén-dioxid, az ammónia és a víz, illetve
az egyéb alkotórészek oxidációs termékei. A folyamat fontos tényezője a nedvesség, ami a
mikroorganizmusok számára 60%-nál optimális. A nedvesség egyaránt származhat magából a
hulladékból, vagy a depóniába bejutó csapadékból történő utánpótlódásból. A folyamat
exoterm, és a lezárást követő néhány nap ill. hét alatt a hőmérséklet elérheti a 60-70°C-ot is.
A nagy hőmérséklet gyakran öngyulladáshoz is vezethet. A depónia átlagos belső
hőmérséklete ebben a fázisban 40-60°C.
Az anaerob lebomlás fázisai (II-V)
A deponia/biogázképződés körülményeit az anaerob (oxigénmentes) lebomlás jellemzi, a
számára kedvező, elsősorban közepes (30-75°C) hőmérséklet tartományban. A
biogázképződés (termelés) szempontjából a legfontosabb három fő vegyületcsoport (a
szénhidrátok, fehérjék, és a zsírok) anaerob erjedési-lebomlási folyamatát a 6.7-6.9. ábrák
szemléltetik BÁNHEGYI (1993.) munkája nyomán.
Az anaerob lebomlás kezdeti szakaszában (II. fázis a 6.6. ábrán) illékony zsírsavak,
szén-dioxid és hidrogén keletkezik az erjesztő és acetogén baktériumok hatására. A savas
kémhatású csurgalékvíz (a pH alakulását lásd a 6.6. ábrán) nagy koncentrációban tartalmazhat
zsírsavakat, kalciumot, vasat, nehézfémeket és ammóniát.
A gáz nitrogéntartalma csökken a szén-dioxid- és hidrogénképződés következtében. A
redoxipotenciál csökkenésével a kezdeti magas szulfát tartalom lassan lecsökken. A keletkező
szulfid kicsapja a vasat, mangánt és a nehézfém elemeket, amelyek eddig oldott állapotban
voltak.
A III., ún. második közbülső anaerob fázis a metanogén baktériumok lassú növekedésével
kezdődik. A metánkoncentráció nő, mialatt a hidrogén, a szén-dioxid és a zsírsavak
koncentrációja csökken.
Tovább csökken a szulfátkoncentráció a folytatódó szulfátredukció révén. A zsírsavak
átalakulása a pH és alkalitás (lúgosság) növekedésével jár, ami a kalcium, a vas, a mangán és
a nehézfémek oldhatóságának a csökkenését vonja maga után, amelyek később valószínűleg
szulfidokként csapódnak ki. Továbbra is szabadul fel ammónia, ami az anaerob környezetben
nem alakul át.
A IV., ún. metán fázisban 50-60% metántartalomnál stabilizálódik a gázképződés, ami a
zsírsavak és a hidrogén alacsony szinten történő tartását eredményezi.
Az V. fázisban csak az ellenálló szerves szén marad az elhelyezett hulladékban. A
metántermelődés jelentősen visszaesik, koncentrációja olyan kicsi lesz, hogy nitrogén jelenik
meg a gázokban a légköri diffúzió miatt. Aerob zónák és a metán képződéshez túl magas
redox-potenciálú zónák jelennek meg a felső rétegekben.
Mivel a depóniák nagyobb részében anaerob körülmények uralkodnak, a hulladék lebomlása
általában igen hosszú időt igényel. Bár a hullaéktömeg reakcióideje nehezen becsülhető és
mindig az adott körülményektől függ, azt tudjuk, hogy a biokémiai konszolidáció évtizedekig
is eltart (6.5.6.4. ábra). Az igénybe vett terület a bezárás után néhány évvel már bizonyos
célokra hasznosítható, de a deponált anyagok reakcióideje 150 év is lehet. A rothadási
folyamat végét jelezheti például a hőmérséklet, ami a reakcióképesség csökkenésével egy idő
után csökkenni kezd, s végül beáll a környezet által meghatározott szintre.

6.5.6.4. ábra
A gázképződés alakulása az idő függvényében egy 1 Mt tömegű szilárdhulladék-lerakónál
(OWEIS - KHERA, 1990.)
1.1.4.
A depónia-gáz összetétele, várható mennyisége

Mint azt az előző fejezetben tárgyaltuk, a deponált anyag a környezeti hatások és a
hulladéktömeg konszolidációjának hatására átalakul. Az átalakulás egy dezintegrációs
bomlási folyamat, amit befolyásol az atmoszféra (az oxigén jelenléte vagy hiánya), a
depóniára hulló, illetve bejutó csapadék mennyisége, a hulladék nedvességtartalma,
összetétele, homogenitása, a tárolótér magassága, a depónia kialakítása és a
mikroorganizmusok tevékenysége. A külső hőmérséklet csak a felső rétegekre gyakorol
hatást, mélyebben már a biokémiai reakciók által beállított hőmérséklet uralkodik.
A keletkező gázok összetételének jellemző értékeit a 6.5.6.2. táblázat foglalja össze.

6.5.6.2. táblázat
A depóniagáz összetétele és az egyes komponensek koncentrációjának jellemző értékei (BILITEWSKI et al.,
1990.)
Komponens
Koncentrációtartomány
metán
0-80 térf. %
szén-dioxid
0-80 térf. %
szén-monoxid
0-3 térf. %
hidrogén
0-3 térf. %
oxigén
0-21 térf. %
nitrogén
0-78 ppm (térf.)
etilén
0-65 ppm (térf.)
etán
0-30 ppm (térf.)
acetaldehid
0-150 ppm (térf.)
aceton
0-100 ppm (térf.)
szénhidrogének (aromások nélkül)
0-50 ppm (vegyületenként)
hidrogén-szulfid
0-100 ppm (vegyületenként)
etilmerkaptán
0-120 ppm (vegyületenként)
benzol
0-15 ppm (vegyületenként)
toluol
0-15 ppm (vegyületenként)
xylol
0-15 ppm (vegyületenként)
etil-benzol
0-10 ppm (vegyületenként)
vinil-klorid
0-10 ppm (vegyületenként)
halogénvegyületek
(1,1-diklór-etán, metilén-klorid, tetraklór-metán, 1,1,2-triklór-etilén)
0-100 ppm (vegyületenként)

A depóniában képződő gáz mennyiségét egyértelműen nehéz meghatározni, mivel az összes
képződő mennyiségnek csak egy részét lehet kinyerni. Ellenőrizhetetlen gázemissziók
alakulnak ki a feltöltés során, amíg a gázkinyerő berendezések nincsenek beépítve,

üzemeltetve, és még az üzembe helyezés után is a kinyert gáz mennyisége alatta marad a
képződő mennyiségnek. A képződő gázmennyiség elméletileg, vagy laboratóriumi mérésekre
alapozottan becsülhető.
Abból a feltételezésből kiindulva, hogy 1 kg, biológiailag rendelkezésre álló, szerves szén
teljes anaerob lebomlásából 1,868 m3 depóniagáz keletkezik, 100-200 kg TOC/t száraz (friss)
hulladék (t/sz.a.) jellemző széntartalom mellett 187-375 m3/t/sz.a. gázpotenciál (összes
gázprodukció).
TABASARAN a gázpotenciál értékére a következő összefüggést találta:

GE = 1,868  TOC  (0,014  T + 0,28)
ahol:

GE :

a gázképződési potenciál (az összes keletkező gáz mennyiség, m3/t/sz.a.

TOC: összes szerves széntartalom a hulladékban (kgC/t/sz.a.)
T:

a hőmérséklet (°C)

A fenti összefüggés alapján 25°C mellett, kb. 250 kg TOC/t/sz.a. széntartalom esetén mintegy
300 m3/t/sz.a. gázmennyiség adódik.

Laboratórium és félipari modellkísérletek alapján háztartási jelegű hulladékra 160-240
m3/t/sz.a. gázpotenciál adódott, a szélsőséges értékek 60-413 m3/t/sz.a. közöttiek voltak.
A gázképződés időbeli alakulása a következő összefüggéssel közelíthető:

Gt = GE (1-e-kt)

Gt:

a t időpontig képződött gázmnnyiség (m3/t/sz.a.)

GE:

a gázpotenciál, azaz az összes képződő gázmennyiség (m3/t/sz.a.

k:

lebomlási állandó (d-1 ill. a-1)

T:

idő (d ill. a)

A gázképződés intenzitását és időbeli alakulását a „k” lebomlási állandóval lehet jellemezni.
A k a T1/2 felezési idő alapján jellemezhető a következőképpen.

k

 ln 2
T1 / 2

A felezési időnek a gázháztartás vizsgálata alapján történő meghatározása még a várható
gázmennyiség meghatározásánál is bizonytalanabb, és ennek megfelelően az irodalmi adatok
eléggé szórnak (in HEYER, 2003.):
 2-3,5 év (EHRIG, 1986.)
 2-4 év (RETTENBERGER, 1978.)
 6-10 év bezárt lerakóknál (WEBER, 1990.)
 1 év a könnyen lebomló, 10 év a nehezen lebomló szerves hulladékok esetén
(KRAUSE, 1994.)
 1 év a könnyen-, 5 év a jól-, 15 év a nehezen lebomló szerves hulladékok esetén
(HOEKS, 1983.)

1.1.4.1. Állékonyságvizsgálatok

A rekultiváció tervezése, az ideiglenes illetve végleges zárószigetelés megtervezése előtt meg
kell győződni a depóniatest, a lerakott hulladéktest állékonyságáról, valamint vizsgálni kell,
hogy a kialakított depóniaforma mellett biztosítható-e a zárószigetelő-rendszer
megcsúszásmentes beépítése. Ezen utóbbi kérdés elsősorban az oldalrézsűk szigetelésénél
merül fel.
Az állékonyságvizsgálatoknál a geotechnikai gyakorlatban általánosan alkalmazott, bevált
módszerek (BISHOP, JANBU) használhatók, az elsődleges probléba a méretezésnél használt
nyírószilárdsági paraméterek minél pontosabb meghatározása.
A lerakott hulladék utólagos állékonyságvizsgálata, ellenőrzése elsősorban a dombépítéssel
kialakított és a lejtőnek támaszkodó depóniáknál fontos.
Az állékonyságvizsgálatokhoz ismernünk kell a lerakott hulladéknak az alábbi paramétereit:
 térfogatsűrűség,
 kohézió,
 belső súrlódási szög.
A térfogatsűrűség értéke igen tág határok között változik és függvénye a hulladék összetételének, nedvességtartalmának, a lebomlás fokának, a napi takarás vastagságának, a lerakás
módjának, az alkalmazott tömörítő eszköznek, a depónia magasságának, az egyszerre lerakott
hulladék terítési vastagságának, a hulladék korának, stb.
Egy jól üzemelő lerakó esetében a terítési rétegvastagság kb. 0,5-0,7 m, így a tömörítés során
átlagosan 500-600 kg/m3-es térfogatsűrűség érték érhető el. Nagyobb rétegvastagság esetén az
elérhető tömörség értéke csökken. Nyers hulladék térfogatsűrűsége általában 150-350 kg/m3
között változik, 1 MPa talpnyomásnál kisebb tömörítőgéppel 350-550 kg/m3-es értékkel

számolhatunk. Kompaktorokkal 800-1000 kg/m3, egyes speciális eljárásokkal 1000 kg/m3-nél
nagyobb érték is elérhető. A lerakott hulladék sűrűsége a lerakóban értelemszerűen a
mélységnek is függvénye. Minél mélyebben lévő réteget vizsgálunk, annál nagyobb a
térfogatsűrűség, mivel a hulladék egyre konszolidáltabb. A 6.5.6.5. ábrán helyszíni
vizsgálatokal meghatározott térfogatsűrűség értékek láthatók, különböző korú hulladékok
esetén. Mint látható átlagosan 750-800 kg/m3 térfogatsűrűség értéket mértek, és 20-30 m
mélységben 1200-1300 kg/m3 volt a jellemző érték. Az állékonyságvizsgálatoknál 1000-1200
kg/m3 értékkel vehetjük figyelembe a hulladék súlyából adódó tömegerőt.

6.5.6.5. ábra
Helyszíni vizsgálatokkal meghatározott térfogatsűrűség értékek
különböző korú hulladékok esetében
(OWEIS - KHERA, 1990.)
A nyírószilárdsági paramétereknek talán még a térfogatsűrűség értékeknél is nagyobb a
szórása. A 6.5.6.6.ábra különböző eredetű és összetételű hulladékok különböző módszerekkel
meghatározott kohézió és belső súrlódási szög értékeit tünteti fel. Mint látható az értékpárok
igen széles tartományban fordulnak elő, s meglehetősen nehéz állást foglalni, hogy a
tervezésnél, méretezésnél mely értékpárokkal dolgozzunk, hiszen az értékek jelentősen
függenek a lerakás körülményeitől, a technológiától, a lerakott hulladék korától, stb.
A kommunális hulladékok általában nem jellemezhetők egyetlen c; értékpárral, a
nyírószilárdsági paraméterek értéke, a fentieken túl, nagymértékben függ a deformáció
mértékétől, azaz a nyírószilárdság mobilizációjától.
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6.5.6.6. ábra
A hulladék nyírószilárdsági paraméterei irodalmi adatok, laboratóriumi és helyszíni mérések
alapján, (JESSBERGER, 1990., SINGH - MURPHY, 1990., SZABÓ, 1999., VILAR ÉS
CARVALHO 2002., CAICEDO 2002.)

A fent leírtakból megállapítható, hogy az állékonyságvizsgálatoknál figyelembe vett
nyírószilárdsági paraméterek erősen becsült értékek, mivel konkrét vizsgálatok elvégzésére
ritkán nyílik lehetőség.
MANASSERO és szerzőtársai a tervezésnél a várható átlagos normálfeszültség (v)
függvényében javasolja a nyírószilárdsági paraméterek megválasztását, az alábbiak szerint:
 nagyon kis normálfeszültségek esetén (0<v<20 kPa): c=20 kPa; =0°
 kis-közepes normálfeszültségek esetén (20<v<60 kPa): c=0 kPa; =38°
 nagyobb normálfeszültségeknél (60<v): c20 kPa; =30°
Az osztrák gyakorlat általában c = 5 kPa;  = 25° értékkel számol. Ezzel az értékpárral
számolva pl. a hódmezővásárhelyi kommunálishulladék-lerakónál (30 m magasság, 1:2
oldalhajlás, 10 m-ként egy-egy 3 m széles padkával) a minimális biztonsági tényező 1,41; c =
20 kPa és  = 20° esetén 1,57 értékre adódott (SZABÓ, 1994.).
Az állékonyság-vizsgálat a depóniatestre elvégezhető valamely hagyományos módszerrel, bár
azok eredetileg az alapvetően más viselkedésű talajokra készültek, azonban a számításoknak a
hulladékjellemzők értékének becsléséből adódóan oly nagy a bizonytalansága, hogy ez a
közelítés megengedhető, de a számítások eredményét kellő kritikával kell fogadnunk.
A hulladéklerakókkal kapcsolatos állékonysági vizsgálatok sajátos problémakörét képviselik
azok az esetek, amikor a mozgás a műszaki védelem elemei (geomembrán, geotextília v.
geonet) és a hulladék vagy a fedőréteg (védőréteg) között következik be. Az állékonyság-

vizsgálatoknál azt a tönkremeneteli felületet kell vizsgálni, ill. megkeresni, amely mentén a
legkisebb a megcsúszással szembeni biztonság.
A vizsgálatoknak számos variációja lehet, amelyek közül a legjellemzőbbek:
a) az oldalfalszigetelés és a fedőréteg (védő- vagy szivárgóréteg) közötti megcsúszás
lehetősége;
b) a depóniát lezáró műanyag fólia és a fölötte lévő védőréteg (geotextília) közötti
megcsúszás lehetősége;
Az a) és b) pontban azonos a problémával van dolgunk, csak a vizsgálandó hely és a
paraméterek (pl. fedőréteg vastagság) különböznek.
Ahhoz, hogy a vizsgálatokat el tudjuk végezni, szükségünk van az egymáson elmozduló
rétegek, elemek közötti súrlódási szög ismeretére.
Amikor a megcsúszást két talajréteg (pl. agyag szigetelőréteg – szivárgó réteg, szivárgó réteg
– rekultiválciós réteg között vizsgáljuk, viszonylag egyszerűbb a dolgunk, mert ekkor
kiindulhatunk a mozgásban rész vevő talajok nyírószilárdsági paraméter értékeiből, amit
hagyományos talajmechanikai laborvizsgálati módszerekkel meg tudunk határozni.
Nehezebb probléma a talaj és a geoszintetikus anyagok közötti súrlódási szög meghatározása.
A vizsgálatuk ugyan a hagyományos módszerekkel történik, azonban figyelembe kell venni,
hogy a mobilizált nyírószilárdság értéke függ az elmozdulás nagyságától, és itt a
geotechnikai gyakorlatban megszokottól lényegesen nagyobb elmozdulásokról van szó.
A talajgeomembrán, geotextíliageomembrán között mért jellemző súrlódási szög értékek a
MARTIN és szerzőtársai (1984.) munkái alapján a 6.5.5.24. ábrán és a 6.5.5.13. táblázatban
található
Az oldalfalak állékonyság-vizsgálatánál Az állékonysági biztonság (F) a következő általános
összefüggéssel fejezhető ki

F

rendelkezésre álló nyílószilárdság
nyírófeszültség a csúszólapon

Erősítés nélküli, egyenletes vastagságú fedőréteg (6.5.6.7. ábra) esetén egy L hosszúságú, T
magasságú cella esetében a biztonsági tényező (F) várható értéke:

F

c.L  tan 
S

ahol:
N: a normálerő nagysága a tönkremeneteli /vizsgált felületen

(6.5.6.4.)

S: a nyíróerő nagysága a tönkremeneteli/vizsgált felületen
L: a vizsgált szakasz/cella hossza
C: a kohézió
: a talaj belső súrlódási szöge

6.5.6.7. ábra
A depónia oldalsó lezárásának állékonyságvizsgálata

A (6.5.6.4.) kifejezésben:
S = W.sin
N = W.cos
W = .g.L.T

ahol
W: a vizsgált cella súlya
T: a takaróréteg vastagsága
: a takaróréteg átlagos térfogatsűrűsége

: a lejtőhatás

A fentiek alapján a biztonságos tényezőre a 6.5.6.5 kifejezés adódik:

F

c
tan 

gT sin  tan 

(6.5.6.5.)

Abban az esetben, ha a tönkremenetelt nem két talajréteg, hanem pl. a geomembrán - talaj,
vagy geomembrán - geotextília között vizsgáljuk, akkor a fenti összefüggésben:
− a c kohézió helyébe a két vizsgált elem közötti adhézió értékét-,
− a  helyébe a két elem közötti súrlódási szög (δ) értékét kell helyettesíteni.

Sok esetben a zárószigetelés egyes elemeinél megvan az esélye annak, hogy egymáson
megcsúsznak, ami ellen valamilyen erősítéssel (pl. georács) tudunk védekezni.

A 6.5.6.8. ábra szemlélteti a lejtőiránnyal párhuzamosan, a teljes felületen erősítő elemmel
épített záró-szigetelőréteget.

6.5.6.8. ábra
A lejtőiránnyal párhuzamosan erősített zárószigetelés állékonyságvizsgálata

Ebben az esetben az S nyíróerő értelemszerűen kisebb lesz, mert annak egy részét felveszi a
beépített erősítő elem (pl. a georács), azaz:

S  W sin   t p L

(6.5.6.6.)

ahol
tp: a lejtővel párhuzamos ébredő húzófeszültség

Ha a geoszintetikus erősítés párhuzamos a lejtővel, akkor a húzófeszültség a megengedhető
húzóerő (Tm) függvénye lesz, azaz:

tp 

Tm
L

A (6.5.6.4.) egyenlet alapján a lejtővel párhuzamos erősítés esetén a várható biztonsági
tényező (F) értéke:

c
tan 

g.T sin  tan 
Fp 
tp
1
g sin 

(6.5.6.7.)

A meredek rézsűvel épített visszamaradó hulladéktömbnél sok esetben a lejtővel
párhuzamosan elhelyezett erősítés is kevés lehet az állékonyság biztosításához, és ezért
számításba jöhet a vízszintesen elhelyezett geoszintetikus erősítés alkalmazása, akár a teljes
hosszban, akár támasztó töltés formájában, vagy egy közbenső padka beiktatásával.

A 6.5.6.9. ábra a vízszintesen erősített takaróréteg modelljét szemlélteti.

6.5.6.9.ábra
A vízszintesen erősített zárószigetelés állékonyságvizsgálata

Ebben az esetben az átlagos húzófeszültséget a megengedhető húzóerőből a következőképpen
számíthatjuk:

th 

Tm
t

ahol
Tm : a megengedhető húzóerő
t : az erősítések egymástól való távolsága

Ebben az esetben a nyíró (lejtő irányú) és normálerők a következőképpen számolhatók:

S  W sin   t h sin  cos 
N  w cos   t h L sin 2 

A (6.5.6.4.) . egyenletbe behelyettesítve a biztonsági tényezőre azt kapjuk, hogy:

t
c
tan 

 h sin  tan 
gT sin  tan  gT
Fh 
t
1  h cos 
gT

(6.5.6.8.)

A (6.5.6.8.) összefüggéssel kapott biztonsági tényező a valós értéknél kisebb lesz, mert a
számításnál nem vettük figyelembe a geoszintetikus erősítés ágyazásából adódó ún. kihúzási
(„pull out”) ellenállást, ami így a biztonság javára történő elhanyagolást jelent.

A depónia vízháztartása

A lerakó rekultivációjának tervezésénél, különösen az utógondozási fázis meghatározásánál
alapvető fontossággal bír, hogy minél pontosabban tudjuk meghatározni a lezárt lerakó
vízháztartását. Ennek segítségével
 meg tudjuk meghatározni a depóniába zárószigetelőrendszeren
(ideiglenes/végleges) bejutó csapadékmennyiséget,
 összehasonlíthatunk alternatív zárószigetelési rendszereket
 becsléseket végezhetünk az esetlegesen szükséges mesterséges vízpótlás
mennyiségére, amennyiben a hulladék lebomlási folyamatát szabályozni
szeretnénk és ezzel az utógondozási időt optimalizálni szeretnénk
 hasznos információkat nyerhetünk a rekultiváció során a pótlólagosan
megépítendő műszaki védelem mértékének meghatározásához.
A vízháztartási vizsgálatok ismertetése az előző fejezetben a „A csurgalékvíz várható
mennyiségének a meghatározása” című alfejezetben található.

6.5.6.2. A lerakó felülvizsgálata

A rekultiváció feladatainak, műszaki megoldásainak meghatározása előtt mindenképpen
szükség van a lerakó és környezete felmérésére, felülvizsgálatára. Különösen fontos ez a
munkafázis a régi, műszaki védelelemmel egyáltalán nem rendelkező lerakók esetében.

A lerakó felmérésénél a vizsgálandó paraméterek többségét tulajdonképpen meghatározza a
20/2006 (IV.5.) Korm rendelet, ha figyelembe vesszük a rendeletnek a lerakó létesítésére,
kialakítására vonatkozó követelményrendszerét (1..melléklet).

Ahhoz, hogy a lerakó veszélyeztető potenciálját, környezeti kockázatát meg tudjuk határozni
minimálisan szükségünk van az alábbi adatokra:

Az üzemi viszonyokra vonatkozó adatok:
 az üzemeltetés kezdete
 az üzemeltetés vége
 a lerakott hulladék fajtája, összetétele
 az éves lerakás mennyisége
 a lerakó által használt terület
 a depónia mélysége (medencés lerakás esetén)
 a depónia magassága
 a lerakott hulladék átlagos vastagsága
 műszaki kiépítettség, gépek
 a tömörítés, beépítés módja
 rendezettség

A műszaki kialakításra vonatkozó adatok:
 az aljzatszigetelő rendszer felépítése
 lezárás, zárószigetelés kialakítása
 ideiglenes, napi takarás
 a csapadékvíz-elvezetés
 a csurgalékvízgyüjtő rendszer kialakítása
 a csurgalékvíz kezelése
 depóniagáz gyűjtés, hasznosítás

A természeti adottságokra vonatkozó adatok:
 talajrétegződés, földtani, hidrogeológiai viszonyok
 az altalaj vízzárósága, szivárgási tényezője
 talajvíz terepszint alatti mélysége
 vízbázistól, potenciális vízbázistól ill. annak kijelölt, vagy kijelölés alatt álló
védőidomától való távolság, az esetlegesen meglévő hidrogeológiai „A” ill. „B”
védőterület távolsága/viszonya a lerakótól/lerakóhoz
 legközelebbi felszíni víz távolsága
 belvíz-, árvíz-veszélyetetettség (18/2003. (XII.9.)KvVM-BM egy. rend)
 szennyeződésérzékenységi kategória (33/2000. (III.17.) Korm.rendelet
 természetvédelmi területektől való távolság
 lakóterülettől, beépített területtől való távolság

A fentieken túl, amennyiben a lerakó nem rendelkezik monitoring rendszerrel, úgy a talajra és
a talajvízre gyakorolt hatást is meg kell vizsgálni, amihez további feltárások telepítése
szükséges.
A talajmechanikai feltáró fúrásokkal mindenképpen a talajvíz szintjéig kell lemenni, de
legalább a 10-15 méter mélységet el kell érni, a földtani, hidrogeológiai adottságoktól
függően. Mintákat kell venni mind a talajból mind a talajvízből és azokat a hulladéklerakó
jellegéből adódó releváns paraméterekre meg kell elemezni, annak az eldöntése érdekében,
hogy a lerakó okozott-e vagy sem környezetszennyezést.
A lerakó körül, külön előírás hiányában minimálisan 3db fúrást kell mélyíteni, és az
elhelyezésüknél figyelembe kell venni a talajvíz áramlásának az irányát.

A veszélyeztető potenciál meghatározása

Annak érdekében, hogy a lerakó bezárásáról, annak módjáról, az egyidejűleg bezárandó
lerakók közötti sorrendről, prioritásról dönteni tudjunk, az előző fejezetben ismertetett
paraméterek értékelésénél szükségünk van azok számszerűsítésére is. Az ERM Hungária Kft
– Greentech Kft (2003) által kidolgozott pontozásos rendszer jól alkalmazható, amennyiben
kevesebb adat áll rendelkezésünkre. Lényegesen több adatra, információra van szükség a
SZABÓ A. által kidolgozott módszernél, amely több paramétert súlyozottan figyelembe vevő
kockázatelemzéses módszer (SZABÓ A. 2004, 2005., 2008).

Az ERM Hungária Kft – Greentech Kft által kidolgozott módszer:

A két cég által kidolgozott módszer előnye az egyszerűség és az értékelési alapadatok
egyszerű hozzáférhetősége, mert az általuk figyelembe vett paraméterek többsége a
HU 9911-01. számú Phare projektben található HIR (Linsy) adatbázisból (Royal Haskoning –
CANOR, 2003) beszerezhető.
Az általuk kidolgozott értékelési módszer főbb jellemzői az alábbiak:
 egy adott lerakó környezeti hatását 15 adat felhasználásával határozták meg (ebből
6 adat a lerakó területi adottságaira, 9 adat pedig a lerakó műszaki kialakítására,
üzemelési körülményeire vonatkozik),
 az egyes adatok esetében a környezetterhelés figyelembe vételével 3 válasz
lehetőséget határoztak meg,
 egy adott lerakó esetében a vizsgált adatra vonatkozó választ jellemzően a HIR
adatbázisából határozták meg (ha felülvizsgálati dokumentáció is rendelkezésre áll,
értelemszerűen akkor abból is meghatározásra kerülhet a válasz),
 egy adat jellemzéséhez tartozó válaszokhoz 0-3 között pontértéket rendeltek
o 0 pont: környezetterhelés nem valószínűsíthető
o 1-3 pont: a környezetterhelés valószínűsíthető mértéke 1 pont esetén
kicsi, 2 pont estén közepes, 3 pont esetén nagy,



mind a 15 adathoz egy 1-3 közötti súlyszámot is rendeltek, amely súlyszámok az
egyes adatoknak a környezetterhelés szempontjából eltérő mértékű jelentőségét
fejezik ki.

A módszer során alkalmazott pontozásos rendszert a 6.5.5.3 táblázat mutatja be.

A 6.5.5.3 táblázat fekvő táblázat helye!!!!!!!

2.

6.5.6.3. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK ÁLTALÁNOS
KÉRDÉSEI

A Magyarországon rekultiválandó lerakók többsége 1995-2000 előtt létesült, uralkodóan kis
lerakók, amelyek mindenképpen bezárásra kerülnek, és a rekultivációnál, a zárószigetelőréteg
kialakításánál mind a rendeletből adódóan, mind gazdasági okból egy józan
kompromisszumot kell találni. A kompromisszum mértéke értelemszerűen az előző fejezetben
ismertetett felülvizsgálat, kockázatelemzés eredményétől függ, az elsődleges mindig a
környezet védelme.
A 2009 július 16-ig bezárásra került több mint 2000 lerakó, amelyeknél:
− a regionális hálózat kialakítása miatt a lerakóra már nincs szükség,
− a szigetelőrendszert nem alakítható át az új rendelet e1várásainak megfelelően,
− az üzemeltető/tulajdonos nem kívánja az új rendelet elvárásainak megfelelően átalakítani
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet módosításáról szóló 92/2007 (XI.28.)
KvVM rendelet szerinti alapfogalmak:
o rekultiváció: a bezárt hulladéklerakó vagy a hulladéklerakó egy része környezeti
veszélyességének csökkentése új területhasználat előkészítése érdekében lezárással,
műszaki védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy a hulladék felszedésével,
továbbá tájba illesztéssel.
o utógondozás: a hulladéklerakó rekultivációját követő olyan összetett tevékenység,
amely magában foglalja a monitoringrendszer üzemeltetését, a csurgalékvíz és a
hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a szükségessé váló karbantartási munkákat.
o tájbaillesztés: a létesítmény funkcionális és esztétikai szempontok szerinti
környezetalakítása a táj i adottság ok figyelembevételével.
A hulladéklerakó rekultivációjára, utógondozására vonatkozó legfontosabb jogszabályi
előírások:
o A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön
jogszabály szerinti beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egészének vagy
egy részének rekultivációját és utógondozását a Felügyelőség - a külön jogszabályban
meghatározott szakhatóság bevonásával - engedélyezi.
o Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a rendelet 4. számú mellékletben
meghatározott követelmények szerint elkészített rekultivációs tervet.
o Amennyiben a hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának feltárására, továbbá
megismerésére a rekultiváció és az utógondozás engedélyezését megelőzően
környezetvédelmi felülvizsgálat készült, és azt követően a hulladéklerakó állapotában
lényeges változás nem történt, a rekultivációs tervet a környezetvédelmi felülvizsgálat
alapján a 4. számú mellékletnek megfelelően - kell kidolgozni.
o Ha a hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációjára a Felügyelőség
hivatalból indít eljárást, az üzemeltetőt, ennek hiányában a terület tulajdonosát
részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi. A részleges környezetvédelmi
felülvizsgálatot a rekultivációs tervet a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat
alapján, a 4. számú mellékletben meghatározott követelmények szerint kell
elkészíteni.

o A Felügyelőség a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó
környezetvédelmi követelményeket határozatban írja elő, amelynek a következőket is
tartalmaznia kell:
 hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos technológiai követelményeket.
 a rekultiváció műszaki kivitelezésének a követelményeit.
 a rekultivációhoz felhasználható anyagok megnevezését és mennyiségét.
 a 4. számú mellékletében foglaltak meghatározott utógondozási időszakot.
 az üzemeltető megnevezését az utógondozási időszakban.
o A Felügyelőség az utógondozási időszak meghatározásakor figyelembe veszi azt az
időtartamot, ameddig a hulladéklerakó még kockázatot jelenthet a környezetre.
o Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért,
megfigyeléséért és ellenőrzéséért az üzemeltető felelős a 3. számú mellékletében
foglaltak figyelembevételével. Az üzemeltető köteles a utógondozás időszakában
észlelt környezetszennyezésről a Fe1ügyelőséget - az észleléstől számított 8 napon
belül - értesíteni.
o A hulladéklerakót átmeneti felső záróréteg rendszerrel kell lezárni, amíg a
hulladéktest biológiailag lebomló szerves összetevőinek stabilizálódása be nem
következik, valamint intenzív gázképződés vagy a lerakó süllyedése várható. A
végleges felső záróréteg rendszer akkor építhető ki, ha a stabilizálódási folyamat a
hulladéktestben gyakorlatilag befejeződött.
A fentiekből következik, hogy a lezárással történő rekultiváció a hulladék stabilizálódásától
függően történhet egy illetve két lépcsőben. Előbbi esetben a rekultiváció során rögtön a
végleges zárószigetelő-rendszert építjük ki a lerakón, míg utóbbi esetben azt megelőzi egy
átmeneti felső záróréteg kialakítása.
A rekultiváció és utógondozás a következő főbb részfolyamatokból tevődik össze:
o A rekultivációra és utógondozásra vonatkozó tervdokumentáció elkészítése és
engedélyeztetése.
o A hulladéklerakó felső záróréteg rendszerének átmeneti és/vagy végleges kialakítása.
o A hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési rendszerének kialakítása és működtetése.
o A csurgalékvíz és csapadékvíz kezelési rendszerének kialakítása és működtetése.
o Az utógondozási időszakban szükséges monitoringrendszer kialakítása és működtetése.
o A hulladéktest formálása, felszíni rétegeinek tömörítése, rézsűk kialakítása, tájba illesztés,
a terület további használatának figyelembevételével.
o A további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontása, az általuk
elfoglalt terület tájba illesztése.
o A fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzése az utógondozás teljes időszakában.
o Az utógondozás befejezése.
o A jelentéskészítési kötelezettség teljesítése.
A fentieket értelemszerűen kell alkalmazni a lerakott hulladék összetételétől, a hulladéklerakó
meglévő műszaki létesítményeinek kiépítettségétől, továbbá attól függően, hogy a rekultiváció és
az utógondozás a hulladéklerakó egészére vagy annak egy részére vonatkozik.
A felső záróréteg rendszer kialakítása értelemszerűen tartalmazza a hulladéklerakó oldalirányú
záróréteg rendszerét is , ahol az szükséges.

A rekultivációra és utógondozásra vonatkozó tervdokumentáció tartalmi követelményei (92/2007
(XI.28.) KvVM rendelet 4. melléklete szerint):
o A hulladéklerakó környezeti elemekre, különösen a közvetlen környezetében lévő felszíni
és felszín alatti vízre, valamint földtani közegre gyakorolt hatásának, továbbá a
környezetszennyezettség kockázatának a bemutatását.
o A hulladéklerakó rekultivációjának ütemezését (átmeneti és/vagy végleges)
o A felső záróréteg rendszer szerkezetét, kialakításának módját (az esési irányokat
szintvonalas helyszínrajzon és keresztszelvényeken kell bemutatni).
o Az utógondozási
időszakban
szükséges
monitoringrendszer kialakításának,
üzemeltetésének és karbantartásának leírását.
o A hulladéklerakó-gáz kezelésének leírását.
o A csurgalékvíz, csapadékvíz kezelésének leírását.
o A hulladéktest formálását, felszíni rétegeinek tömörítését, a rézsűk kialakítását, a tájba
illesztés leírását.
o A további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontásával,
valamint az általuk elfoglalt terület tájba illesztésével kapcsolatos tervet.
o A fenntartási és állagmegóvási munkák végzésének tartalmát, módját és ütemezését.
o Az utógondozás befejezésének módját és időpontját.
o Az adatszolgáltatás adattartalmát és módját.

Az idézett rendelet alapján a hulladéklerakók rekultiválásának módját és a rekultiváció
különböző típusait összefoglalóan a 6.5.6.10. sz. ábra mutatja be.

6.5.6.10. ábra
A különböző rekultiváció módok közül a megfelelő kiválaszásának folyamatát foglala össze
a 6.5.6.11. sz. ábra.

6.5.6.11. ábra
6.5.6.4. Hulladéklerakók rekultivációjának, utógondozásának műszaki megoldásai

A hulladéklerakónál elérve a végleges magasságot, gondoskodni kell a lezárásáról, amelynek
feladata és rendeltetése a következő:
 az infiltráció megakadályozása, ill. a minimálisra csökkentése;
 növeli a biztonságot az aljzatszigetelő-rendszer esetleges meghibásodása esetén;
 biztosítható a gázemisszió teljes kontrollja;
 megakadályozza a depónián lefutó csapadékvizek érintkezését a hulladékkal, s ezáltal a
környezet felszíni, felszín alatti szennyeződését;
 megakadályozza a szennyeződés szél általi továbbszállítását;
 megakadályozza a hulladék közvetlen kapcsolatát az állatokkal és az emberekkel;
 csökkenti a depónia felületén az eróziót, elősegíti a rekultivációt.
A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a zárószigeteléseknél a végleges záró-szigetelőrendszer
mellett előírja az átmeneti záró-szigetelőrendszer beépítését.
A rendelet szerint:
 A végleges záró-rétegrendszer rendeltetése a csapadékvíznek a hulladéktestbe való
bejutásának megakadályozása, a csurgalékvíz képződésének (és kezelésének) lehetőség
szerinti csökkentése, továbbá a környezetbe való potenciális kijutásának megelőzése.

 Az átmenti záró-rétegrendszer legfontosabb feladata, hogy tegye lehetővé elegendő
vízmennyiségnek a hulladéktestbe való bejutását, a hulladékban lévő szerves összetevők
biológiai lebomlásának meggyorsítását és a rendszer stabilizálódását, a végleges záróréteg kiépítése érdekében. Beépítését indokolja, hogy a hulladék konszolidációja, a
lebomlás-stabilizálódás során a lerakó felszínén jelentős süllyedések várhatók, amit a
végleges záró-szigetelőrendszer egyenlőtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, ami
végül is a szigetelőképesség hatékonyságának jelentős csökkenését eredményezi.
A fentiekből következik, hogy mindazoknál a lerakóknál, amelyekre az új lerakórendelet
vonatkozik, a zárószigetelő-rendszer végleges kiépítése időben eltolva, két lépcsőben történik.
A stabilizálódás bekövetkezését a lerakó-gáz mennyiségének és összetételének, a csurgalékvíz
mennyiségének és összetételének, valamint a felszínsüllyedésnek az idő függvényében történő
mérésével lehet értékelni. Ha a stabilizálódás bekövetkezett, akkor ki lehet építeni a végleges
záró-réteget.
A hulladéklerakók átmeneti záró-szigetelőrendszere

Az átmeneti (ideiglenes) záró szigetelőrendszer megépítését a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
4. sz. melléklete szabályozza.
A megfelelő hulladékbetöltési-, feltöltési magasság elérése után a lerakó vagy annak egy része
bezárásra/lezárásra kerül. Azzal, hogy a lerakót lezárjuk a hulladék-konszolidáció folyamata
nem áll meg, tovább folytatódik/megindul a hulladék lebomlása, valamint a mechanikai
konszolidáció, azaz még hosszú ideig jelentős csurgalékvíz-mennyiséggel és
felszínmozgással/süllyedéssel kell számolnunk. Annak érdekében, hogy:
 a hulladék lebomlásához optimális feltételeket biztosítsunk,
 a végleges záró-szigetelőrendszer egyenlőtlen süllyedések miatti tönkremenetelét
(funkcionális) megakadályozzuk ill. megelőzzük,
 célszerű a lezárás első fázisában egy ideiglenes, átmeneti záró-szigetelőrendszert
beépíteni.
Inert hulladékok lerakójánál, ill. olyan veszélyeshulladék-lerakóknál, ahol a hulladék
lebomlásával, a hulladéktest jelentős konszolidációjával nem kell számolni, ideiglenes zárószigetelőrendszer megépítése nem szükséges.
Az átmeneti záró-szigetelőréteget mindaddig üzemeltetni kell, amíg a hulladéktest biológiai és
mechanikai stabilizációja/konszolidációja be nem következik.
Az átmeneti záró szigetelőrendszertől elvárt követelmények:
 az alkalmazott anyag a várható süllyedéseket tönkremenetel, jelentősebb
hatékonyságcsökkenés nélkül el tudja viselni
 segítse elő a minimális csurgalékvíz-képződést
 akadályozza meg a csapadékvíznek a kívánatosnál nagyobb mértékű beszivárgását a
depóniába
 tegye lehetővé a depóniagáz ellenőrzött kezelését.
Ellentmondani látszik egymásnak az a követelmény, hogy akadályozza meg a csapadékvíz
bejutását a depóniatestbe (minimális csurgalékvíz-képződés), de mégis engedjen át annyi

vizet, amennyi a hulladéklebomlási folyamathoz szükséges. Valójában ezen utóbbi funkció
betöltése a legnehezebb, és ez az oka annak, hogy az átmeneti záró-szigetelőrendszer
felépítésének rétegrendjére nem adható egy általános mindenhol alkalmazható generális
megoldás. Minden lerakó egyedi mérlegelést, egyedi tervezést, egyedi rétegrendet igényel.
Az átmeneti záró-szigetelőrendszer anyaga kiválasztásánál figyelembe veendő szempontok:
 megkívánt vízzáróság
 időtartam
 széljárás
 fagyérzékenység
 erózióveszély
 beépíthetőség (aljzat, rézsű)
 újrafelhasználhatóság, a végleges záró-szigetelőrendszerbe való integrálhatóság
 visszabonthatóság
 költségek.
Az alternatív záró-szigetelőrendszer felépítésénél leginkább számításba jövő anyagok, és
jellemző méretek (SCHATZ, 1997.):
Ásványi anyagú szigetelések
 felépítés:
 védő-kiegyenlítő réteg (30 cm)
 ásványi szigetelés (30-40 cm)
 fedőréteg (50-80 cm).
 előnyös tulajdonságok:
 nem kell szélfúvással szembeni biztosítás
 időállóság.
 hátrányos tulajdonságok:
 nagy előkészítő-munka igény a kiegyenlítő réteg miatt
 relatíve nagy vastagság ( 30 cm)
 fagy, erózió, kiszáradás elleni védelem a fedőréteg alkalmazásával
 nagyobb lejtések mellett nem alkalmazható
 nagy be- és kiépítési munkaigény
 jelentős költségek.
Geomembránok
 felépítés:
 kiegyenlítő réteg (finom hulladék, salak, pernye, stb.)
 geomembrán (1,0-2,0 mm)
 szél elleni védelem.
 előnyös tulajdonságok:
 jó vízzáróság
 hosszú élettartam
 hegesztett kivitelnél megfelelő szélfúvással szembeni biztonság
 kis fagyérzékenység
 kevés előkészítő munkaigény
 meredekebb rézsűszög mellett is beépíthető (1:21:2,5)
 relatíve jó újrahasznosíthatóság

 kedvező visszanyerési munkaigény
 közepes költségek.
 hátrányos tulajdonságok:
 hegesztés nélkül (átlapolással) fektetve szél elleni védelem szükséges
 a befedett felületek sérülésérzékenyek.
Bentonitszőnyegek
 felépítés:
 kiegyenlítő réteg (finom hulladék, salak, pernye, stb.)
 bentonitszőnyeg
 takaróréteg (50-80 cm).
 előnyös tulajdonságok:
 nincs szükség szél elleni védelemre
 relatíve egyszerű fektetés
 rézsűkön is alkalmazható.
 hátrányos tulajdonságok:
 fagy, erózió, kiszáradás elleni védelem kell
 viszonylag nagy be- és kiépítési ráfordítás
 alig visszanyerhető
 relatíve magas költségek.
Példák az átmeneti lezárás gyakorlati alkalmazására
Az átmeneti záró-szigetelőrendszereknél, mint mondtuk, nem adható meg egy általánosan
alkalmazható rétegrend, ezért a továbbiakban bemutatunk néhány már megvalósult projektet.
Nadelwitz lerakó
1975 óta működő, kavicsbányában kialakított építési törmelék és kommunális-hulladék
lerakó. Felülete 8,5 ha. A régi lerakó területén nincs aljzatszigetelés és csurgalékvízgyűjtés.
Az É-i részen, az új lerakó területén már aljzatszigetelő rendszer van.
A régi lerakó területén a betöltési magasság elérése után egy ideiglenes lezárást alkalmaztak
(6.5.6.12.. ábra) úgy, hogy ez a végleges lezáráshoz is felhasználható legyen.

6.5.6.12. ábra
A Nadelwitzi lerakó ideiglenes lezárása
Nonnenwühli lerakó

A lerakó ideiglenes záró szigetelőrendszerét a 6.5.6.12. ábra szemlélteti (SCHICKETANZ,
2001.).

6.5.6.12. ábra
A Nonnenwühl-i lerakó ideiglenes záró-szigetelése
Hasenbühli lerakó
Lezárt felület kb. 3 ha, 1:2,7 lejtésű rézsű. A hulladékra egy kiegyenlítő réteg után 1,0 mm
vastag geomembrán került. A membrán a toldásoknál hegesztett, a rézsűkoronán egy
kicsúszást gátló árokba van bekötve. A szélfúvás ellen lineáris leterheléssel védik. Az
ideiglenes lezárás várható időtartamát 5-10 évre becsülik (6.5.6.1. fénykép)

6.5.6.1. fénykép
Sindelfingeni lerakó
A lezárt felület kb. 3 ha, becsült takarási időtartam 10 év. 10 évre garantált UV álló, 0,75 mm
vastag HDPE fóliával történt a takarás, a tekercsek nincsenek hegesztve. A lapos dőlésű
felszínen kisvastagságú földtakarás a nagyobb dőlésszögű területeken használt autógumikkal
leterhelt sodronyrács véd a szélfúvás ellen (6.5.6.2. fénykép).

6.5.6.2. fénykép
Hasonló módon, csak geomembránnal zárták be ideiglenesen a Heilbronn-i lerakót (3,5 ha).
MEYER (2003) a német lerakórendeletnek megfelelő ideiglenes záró szigetelőrendszerre
vonatkozó ajánlását a 6.5.6..13. ábra mutatja be.

6.5.6.13. ábra
MEYER javaslata az ideiglenes záró-szigetelés felépítésére
(MEYER, 2000.)
A Szászországi Környezetvédelmi és Földtani Hivatal ajánlását a 6.5.6.14. ábra szemlélteti.

6.5.6.14. ábra
A Szászországi Környezetvédelmi és Földtani Hivatal ajánlása
az átmeneti záró-szigetelőrendszer felépítésére
A bemutatott példák egyértelműen igazolják, hogy minden lerakót egyedileg kell vizsgálni és
a hulladékgazdálkodási szempontokon túl nem hagyható figyelmen kívül a helyi építőanyag
felhasználásának a lehetősége, ill. a végleges záró-szigetelőrendszerbe való integrálás minél
jobb megvalósíthatóságának a kérdése sem.
A hulladéklerakó végső záró-szigetelőrendszere felépítésének szabályozása

A depóniák végleges lezárására túlnyomórészt természetes- és mesterséges anyagú
(elsősorban az aljzatszigetelőknél is megismert műanyag fóliák) szigetelőrétegek jönnek
számításba.
Általánosan elmondható, hogy a zárószigetelő-rendszernek a következő elemei vannak (a
hulladéktól a felszín felé haladva):
 kiegyenlítő réteg,
 gázelvezető (gázmentesítő) réteg,
 szigetelő rétegek:
 természetes anyagú,
 mesterséges anyagú,
 szivárgó paplan,
 szűrő réteg,
 rekultivációs réteg,
 termőtalaj.
A lezáró rendszer méretezésénél figyelembe veendők:
 a földmunkára beépítésre, tömörítésre vonatkozó előírások
 a rendszer kellő biztonsággal rendelkezzen a megcsúszással szemben
 a geomembrán és a geotextília megfelelő szilárdsági jellemzőkkel rendelkezzen a
mechanikai igénybevételekkel szemben
 ellenálló legyen a kémiai terhelésből adódó igénybevételekkel szemben (csurgalékvíz,
depóniagáz, gázkondenzátumok)

 ellenálló legyen a biológiai terhelésből adódó igénybevételekkel szemben (csurgalékvíz,
depóniagáz, gázkondenzátumok)
 ellenálló legyen a biológiai terhelésből adódó igénybevételekkel szemben (növényi
gyökérzet, rágcsálók, mikrobiológiai átalakulási folyamatok)
 a hulladék tömörödésének, konszolidációjának hatására bekövetkező felszínsüllyedés.
Figyelembe véve az 1999/31/EK valamint a 33/2003 EK irányelveket, a 20/2006. (IV.5.)
KvVM rendelet a hulladéklerakók lezárásának szabályozását a 6.5.6.14 – 6.5.6.17. ábrák
szerint írja elő.

6.5.6.14. ábra
Az inert hulladékok lerakójának felső (lezáró) szigetelésének hazai szabályozása
a (20/2006. (IV.5.) KvVM és a (92/2007 (XI.28.) KvVM rendelet alapján)

6.5.6.15. ábra

A nem veszélyes hulladékok lerakója (B1b kategória) felső (lezáró) szigetelésének hazai
szabályozása a (20/2006. (IV.5.) és a (92/2007 (XI.28.) KvVM rendelet alapján)

6.5.6.16. ábra
A nem veszélyes hulladékok lerakója (B3 kategória) felső (lezáró) szigetelésének hazai
szabályozása a (20/2006. (IV.5.) és a (92/2007 (XI.28.) KvVM rendelet alapján)

6.5.6.17. ábra

A veszélyeshulladék-lerakó (C kategória) felső (lezáró) szigetelésének hazai szabályozása
a (20/2006. (IV.5.) és a (92/2007 (XI.28.) KvVM rendelet alapján)
A B1b ill. B3 típusú lerakóknál a végső záró-szigetelő rendszer felépítése azonos, azonban a
B3 típusnál célszerű a szigetelőréteg alá egy monitoring rendszer beépítése. A nemzetközi
gyakorlat egyre inkább a zárószigetelés monitorozását részesíti előnyben az aljzatszigetelés
megfigyelésével szemben, mert egy esetleges meghibásodás során a zárószigetelés javítása
egyszerűbben, gazdaságosabban oldható meg. Monitoring rendszer alkalmazásával
számításba jöhetnek a hidraulikailag egyenértékű, de esetleg sérülékenyebb, gazdaságosabb
alternatív zárószigetelő megoldások is.
Kiegyenlítő és gázelvezető réteg
A szigetelőréteg alá egy kiegyenlítő, és ha szükséges gázelvezető réteg kerül.
A kiegyenlítő réteg anyaga homogén, nem kötött, gázvezető talaj, vastagsága legalább 30 cm.
Tilos a kiegyenlítő réteget gázmentesítő rétegként használni. Anyaga lehet: kis mésztartalmú
szemcsés talaj, kohósalak, hulladékégetőből kikerülő salak is.
A gázelvezető (mentesítő) réteg anyaga jó gázvezető képességű, kis mésztartalmú
(CaCO3<10%), egyenletes szemcseeloszlású anyag, amelynek az adott esésviszonyok mellett
állékonynak kell lennie. Az állékonyság a hagyományos állékonyságvizsgálati módszerekkel
(JANBU, BISHOP, rétegcsúszás, lásd 6.3. fejezetben) ellenőrizendő. Alacsony maradék-gáz
tartalom esetén a mésztartalom felső határa 25 %.
A természetes anyagú szigetelőréteg
A természetes anyagú szigetelőréteg, amennyiben előírás (B1b B3 C típusú lerakók) 2×25
cm vastagságban építendő be, a szivárgási tényező megkívánt értéke B1b és B3 típusú lerakók
esetén k5×10-9 m/s, C típusú lerakó esetén k10-9 m/s.
Az ásványi anyagú szigetelés beépítése 1:2,5 rézsűhajlásig az esésiránnyal párhuzamosan
történhet, nagyobb esésnél a beépítése kritikus, a réteget erősíteni (pl. georács) kell, vagy az
alternatív megoldások előnyben részesítendők
Ellentétben az aljzatszigetelésnél tapasztaltakkal a zárószigetelésnél a szigetelőréteg
tömörítését, beépítését a Proctor görbe száraz oldali ágán (wbe < wopt) kell végezni, Tr95%
relatív tömörségi feltétel mellett (lásd a 6.5.6.18. ábrán).

6.5.6.18. ábra
Az agyagszigetelés beépítési víztartalmának meghatározása a zárószigetelés
kialakításánál
A természetes anyagú szigetelőréteg kiválasztásánál figyelembe veendő szempontok,
értékelési kritériumok:
 szigetelőképesség:
 vízzáróság,
 gázokkal szembeni szigetelőképesség.
 mechanikai ellenálló képesség:
 állékonyság,
 alakváltozási biztonság,
 erózióval szembeni ellenállóképesség
 időállóság:
 a gázkondenzátumokkal szembeni ellenállóképesség,
 hőmérsékletváltozással szembeni érzékenység,
 mikroorganizmusok, gombákkal szembeni ellenállóképesség,
 a növényi gyökérzettel szembeni jó ellenállóképesség.
 kivitelezés
 a szabályoknak megfelelő kivitelezés biztosítása,
 mechanikai ellenállóképesség az építési fázisban előforduló terhekkel szemben,
 időjárás változással szembeni tűrőképesség,
 ellenőrizhetőség,
 javíthatóság.
A geomembrán

A geomembrán megkívánt vastagsága végleges lezárásnál a C típusú lerakóknál 2,5 mm.
Megfelelő anyagválasztás és beépítés esetén élettartamuk mai ismereteink szerint a 100 évet
meghaladja.
A kiválasztás szempontjai, követelmények:
 szigetelőképesség:
 vízzáróság,
 gázokkal szembeni szigetelőképesség.
 mechanikai ellenálló képesség:
 érdesített, struktúrált felszínű lemezek 1:2,5 rézsűhajlásig állékonyak,
 kedvező alakváltozási tulajdonságok, legalább 3%-os nyúlás sérülésmentes felvétele,
 célszerű az egyenlőtlen süllyedéseket jobban elviselő, kedvezőbb többtengelyű nyúlási
értékkel bíró membránok (LPDE, EPDM) alkalmazása, alkalmazásának megfontolása.
 időállóság:
 a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező fóliának a releváns kémiai anyagokkal és a
gázkondenzátummal szemben ellenállónak kell lennie,
 mikroorganizmusok, gombák elleni ellenállóképesség,
 növényi gyökérzettel szembeni ellenállóképesség.
 kivitelezés:
 az előírásoknak megfelelő kivitelezhetőség,
 külső terheléssel szembeni ellenállóképesség (védőréteg alkalmazása szükséges),
 időjárás állékonyság (5C alatt tilos fektetni, napsugárzás hatásával szembeni
ellenállóképesség),
 ellenőrizhetőség (hegesztés, toldás),
 javíthatóság.
A szivárgó paplan
A szigetelőréteg fölé a nem veszélyes és veszélyes hulladékok lerakóinál (B1b B3; C)
k≥ 5 x 10-3 m/s, a 30 cm vastagságú szivárgó paplan kerül, anyaga mosott kavics.
A szivárgó paplan és a geomembrán közé egy a mechanikai védelmet biztosító-, a szivárgó
paplan és a rekultivációs réteg közé egy szűrőrétegként funkcionáló geotextília kerül. Rézsűs,
lejtős oldalakon a mosott kavics helyett beépítésre kerülhet osztályozatlan homokos kavics
vagy kőzúzalék, a súrlódási erők növelése céljából. Kőzúzalék alkalmazása esetén a
geomembrán mechanikai védelmére (átlyukadás) különös gond fordítandó, és előzetes
laboratóriumi terhelési kísérletek végzése célszerű.
Amennyiben az egyenértékűség igazolható (hidraulikai), úgy geokompozitok, geodrének
beépítése is megengedett.

A rekultivációs réteg
A szivárgó paplan fölé egy legalább 1,0-1,2 m vastag rekultivációs réteg kerül. A
rekultivációs és szivárgó réteg vastagsága együtt legalább 1,5 m kell, hogy legyen. A
vastagságának megválasztásánál figyelembe kell venni:
 a területre jellemző fagylehatolási mélységet,

 a rekultivációs növényzet gyökérzetének lehatolási mélységét. (A szivárgó paplanba a
gyökérzóna ne érjen bele.)
 vízháztartási viszonyokat. (A szigetelőréteget a kiszáradástól meg kell védeni.)
A rekultivációs réteg anyagának kiválasztásában jelentős szerepet játszanak a helyi
adottságok. A lehetőségeken belül figyelembe kell venni, hogy a réteg elsődleges szerepe a
csurgalékvíz minimalizálása, tehát azok a talajok jönnek elsődlegesen számításba, amelyek jó
víztározó-képességgel rendelkeznek, és az alkalmazott növényzettel együtt jelentős az
evapotranspiráció. Német ajánlások szerint leginkább kedvezőek a homoklisztes-, iszapos
talajok, amelyeknek az agyag és iszaptartalma közepes, és az ún. szabadföldi vízkapacitása
(VKSZ) legalább 200 mm. A 6.5.6.4. táblázat a rekultivációs rétegként számításba jövő
leginkább kedvező talajfajtákat tünteti fel. A szabadföldi vízkapacitás értékénél a kisebb érték
a lazán beépített talajokra (<1,45 g/cm2), a nagyobb érték a közepes tömörségű (ρ = 1,451,65 g/m3) talajokra vonatkozik
6.5.6.4. táblázat
Rekultivációs rétegként leginkább ajánlott talajok
Talajtípus

Iszaptartalom
(%)

Agyagtartalom
(%)

Szabadföldi
vízkapacitás
(VKSZ mm)

Homoklisztes, iszapos homok

10-40

8-17

185-220

Iszapos homok, homokliszt

10-50

0-15

210-270

Agyagos homok

0-15

5-25

220-270

Homokos homokliszt

10-50

15-45

160-200

Homokos iszap

50-80

0-17

200-260

A rekultivációs réteg vastagságát a rendelet szabályozza, a szigetelőréteg fölött a szivárgó- és
rekultivációs réteg együttes vastagságának el kell érnie az 1,0 métert. Ez azt jelenti, hogy ha a
szivárgó réteg vastagsága 0,3 m, akkor a rekultivációs réteg 0,7 méter vastag, és geodrén
alkalmazása esetében értelemszerűen 1,0 m.

A rekultivációs réteg vastagságának a csökkentése csak olyan alternatív megoldásként jöhet
számításba, amelyeknél a szigetelő funkciót betöltő elem nem időjárás érzékeny. Ilyen
megoldás lehet pl. a geomembrán alkalmazása, azonban a nagyobb időjárás-hatásnak való
kitettség miatt a membrán alá észlelőhálózat építése szükséges.

A rekultivációs réteg vastagságát, a szigetelőréteg hatékonyságát jelentősen befolyásolja az
alkalmazott növényzet és a növények gyökérlehatolási mélysége. A 6.5.6.5. táblázat a
leginkább számításba jövő növények gyökérzetének lehatolási mélységét tünteti fel.

6.5.6.5. táblázat
Különböző növények gyökérzetének lehatolási mélysége
Növény

A gyökérzet lehatolási mélysége (cm)

Zöldmezős vegetáció
szarvas kerep (Lotus corniculutus)

30-100

közönséges aszat (Cirsium)

80-150

réti perje (Poa pratensis)

70-200

francia perje (Arrhenatherum elatius)

100-200

gyermekláncfű (Taraxacum officinale)

70-240

mezei aszat (Cirsium arvensis)

80-150

ökörfarkkóró (Verbascum lychnitis)

< 150

(fodros) sóska (Rumex crispus)

< 150

Bokros, fás vegetáció, cserje
földiszeder (Rubus fructicosus)

< 200

(hamis) akácfa (Acacia)

> 200

fehér fűz (Salix alba)

< 300

bükkfa (Fagus silvatica)
juharfa (Acer)

180-300
> 150

A rekultivációs réteg beépítése rétegesen történik, általában 2 rétegben elegendő a terítés,
mivel az elérendő térfogatsűrűség (a humuszréteg alatt) 1,4-1,6 t/m3, azaz a terítési
rétegvastagság 0,5-0,6 m.
A humuszréteg vastagsága ne legyen több, mint 0,3 m, a térfogatsűrűség értéke 1,2-1,45 t/m3
között, a szabadföldi vízkapacitás értéke legalább 200 mm legyen.
Az átszivárgó vízmennyiséget tovább csökkenthetjük, ha a rekultivációs réteg alját (a
humuszréteg és az altalaj alatt) ún. „gyökérzáró” rétegként képezzük ki, azaz úgy építjük
meg, hogy azon a gyökérzóna minél nehezebben hatoljon át. Ilyen réteg lehet pl. egy 0,2-0,3
m vastag erősen kötött v. erősen kőtörmelékes tömör (>1,8 t/m3) réteg, vagy számításba
jöhetnek a geoműanyagok is.
6.5.5.5. Alternatív megoldások a zárószigetelő-rendszer elemeinél
Bentonitszőnyeg
A bentonitszőnyegek elsősorban akkor jöhetnek számításba, ha a depóniánál nagy
felszínsüllyedések várhatók.
Német ajánlások (LAGA) alapján alkalmazásuk a következő esetekben ajánlott:
 kis veszélyeztető potenciált jelentő lerakók végleges zárószigetelésénél
 általánosan ajánlott ideiglenes lezárásra, amíg a süllyedések nagy része lejátszódik.
Ásványi anyagú szigetelőrétegként való alkalmazásnál:

 két szőnyeg fektetendő egymásra, ezzel elősegítve, hogy az alsó szőnyeg ne tudjon
kiszáradni
 a maximálisan megengedhető rézsűhajlás 1:3, meredekebb hajlásnál a rendszer stabilitását
erősíteni kell, pl. georáccsal.
Jelenleg még nem teljesen tisztázott kérdések:
 a geotextília komponens öregedésének a folyamata
 a kiszáradás, biológiai hatásokkal szembeni hatékony és gazdaságos védekezési módszer.
Polimerekkel javított homok-bentonit keverék (TRISOPLAST)
A polimer adalékanyagot tartalmazó ásványi anyagú keveréktalajok a már ismert összetevők
mellett további adalékként általában üzleti titokként kezelt összetételű polimert adagolnak. A
legismertebb ilyen polimer adalékú keveréktalaj a TROPLAST nevű szigetelőanyag
(TD Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Wentdorf). Magyarországon kevésbé ismert és még
egyáltalán nem alkalmazták, ezért a többi alternatív megoldásnál részletesebben ismertetjük.
A TRISOPLAST szigetelőanyag műszaki adatait a 6.5.6.6. táblázatban foglaltuk össze.
6.5.6.6. táblázat
A TRISOPLAST szigetelő anyag jellemző paraméterei
Összetétele:

Az ásványi alapanyaggal
szemben támasztott
követelmény:

 89,1% ásványi alapanyag (pl. homok)
 10,7 % bentonit
 0,2 % polimer
0,063 mm-nél kisebb szemcseméret
4,0 mm-nél nagyobb szemcseméret
5,6 mm-nél nagyobb szemcseméret
Átlagos szemcseátmérő (D50)
Szervesanyag tartalom
Mésztartalom
pH érték
vezetőképesség

:  10,0 súly %
:  0,5 súly %
: 0,0 súly %
: 0,150,70 mm
:  1,5 súly %
:  5,0 súly %
: 4,5-10,0
: 1000 S/cm

Beépítési térfogatsűrűség

1,62 – 1,76 g/cm³

Optimális tömörítési víztartalom

8 – 16 %

k- tényező (vízre)

8,9 × 10-11 - 1× 10-12 m/s

k- tényező (csurgalékvízre)

4,3 × 10-11 - 2,5 × 10-11 m/s

k- tényező többszöri fagyasztásfelengedési ciklus után

kf  1,8 × 10-11 m/s

k- tényező (10% deformáció mellett)

kf < 6 × 10-11 m/s

Megengedett lehajlási görbületi sugár

r  6,0 m wn  6% víztartalomnál
r  2,5 m wn  20% víztartalomnál

Nyírószilárdsági paraméterek

Belső súrl. szög (Φ ≥ 30o ; kohézió: c ≥ 17 kPa )

Geomembrán (érdesített) és a
TRISOPLAST réteg közötti súrlódási
jellemzők

Súródási szög: Φ* ≥ 28o ; adhézió: a = 3 - 4 kPa

Duzzadás

σ = 10 kPa – nál εmax = 8 %
σ = 130 kPa – nál εmax = 0 %

Németországi tapasztalatok a keverékkel rendkívül kedvezőek, amit kiterjedt laboratóriumi
vizsgálatok támasztanak alá:
Időállósága jelenleg nem tisztázott. A keverék kémiailag egyensúlyi állapotban van,
várhatóan hosszú távon stabil marad, azonban a polimer adalék időállóságát még vizsgálni
kell. Kevés tapasztalat van a szilárdsági tulajdonságoknak a beépített rétegben való
változására.
A Na-Ca kationcsere lényegesen lassúbb, mint a bentonitszőnyegeknél.
Biológiai hatásokkal (pl.
tapasztalatokra van szükség.

zárószigetelésnél)

szemben

ellenálló,

azonban

további

Szivárgási tényező értéke: nagyon kedvező, az eddigi vizsgálatok eredményei 6×10-11  10-12
m/s tartományban mozogtak.
Gázáteresztő-képesség: megegyezik a hagyományos ásványi anyagú szigetelőrétegekével.
Deformációs tulajdonságok: kedvezőek, a vizsgálatok szerint a relatíve száraz állapotú réteg
több százaléknyi deformációra is repedésmentesen reagált.
Állékonyság: a viszonylag magas bentonittartalom a meredekebb rézsűkön az állékonyságot
csökkenti, további helyszíni vizsgálatok szükségesek.
Előállítás: a keveréket helyszínen keverő-berendezéssel kell előállítani, a recept szigorú
betartásával. A beépítése hagyományos gépekkel lehetséges. A szivárgási tényező viszonylag
érzéketlen a tömörítés minőségére, tapasztalat szerint 8085% tömörségi fok elérése után a
k-tényező jelentősen nem változik, Tr = 92% elérése egyenletes, kis szivárgási tényező
értéket biztosít. A minimális beépítési rétegvastagság 7-10 cm. Mechanikai sérülésekre
kevésbé érzékeny, mint a bentonitszőnyegek. Folyamatos helyszíni minőségellenőrzés
szükséges.
A megkívánt vízzárósági kritérium alapján a szükséges beépítési rétegvastagságot a 6.5.6.19.
ábra alapján határozhatjuk meg.
A Trispolast vastagsága az előírt rétegvastagsághoz viszonyítva [%]
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A TRISOPLAST szigetelőréteg beépítési vastagságának a meghatározása
(EGLOFFSTEIN - BEHRENS, 2002.)
Bentonit és ásványi anyagú keverékek
A lerakók helyén az esetek többségében nem áll rendelkezésre a helyszínen vagy gazdaságos
távolságon belül jó minőségű agyag. Ebben az esetben kedvezően alkalmazhatók szemcsés
talaj és bentonit megfelelő arányú keverékéből készített keverékek. A keverék
szemcseeloszlása akkor a legjobb, ha megfelel a Fuller-görbe kívánalmainak.
A keverési arányt előzetes vizsgálatokkal kell meghatározni, a szükséges bentonit mennyiség:
6-12% közötti, a bentonit minőségétől, agyagásványos összetételétől, őrlési finomságától
függően.
Előnyei:
 meredek rézsűhajlásnál is alkalmazható, max 1:1,5
 zsugorodásra kevésbé hajlamos, így kisebb az esélye száradási repedések kialakulásának
 megfelelő tapasztalatok állnak rendelkezésre már kivitelezett zárószigeteléseknél.
Hátrányok:
 kivitelezése fokozott technológiai fegyelmet, felkészültséget igényel
 a megkívánt vízzáróság csak szűk víztartalom intervallumban biztosítható, ezért a keverék
előállítása speciális keverő-berendezést igényel a helyszínen
 kivitelezés közbeni erózióérzékenység.
Kapilláris szigetelőrendszer
A kapilláris szigetelőrendszer egy kétrétegű, eltérő szemcseméretű rétegekből álló rendszer.
Alul helyezkedik a durvább szemcseméretű 0,2-0,3 m vastag, (általában kavics, homokos
kavics) ún. kapilláris blokk, fölötte pedig a 0,4-0,6 m vastag, finom-, középfinom-szemcséjű
homok anyagú kapilláris réteg. Telítetlen állapotban a finomszemcséjű kapilláris rétegnek
lényegesen nagyobb a kapilláris szívása, mint a durvaszemcséjű kapilláris blokknak, s így a
háromfázisú (talajlevegővíz) rendszerben a kapilláris réteg szivárgási tényezője lényegesen
nagyobb, mint a kapilláris blokkban.
Számos kedvező tapasztalat áll rendelkezésre a rendszer hatékonyságáról.
1:2,5 lejtőhajlásig problémamentesen kivitelezhető. A kapilláris réteg és kapilláris blokk közé
célszerű egy geotextília szűrőréteg beépítése, a finomszemcsék bemosódásának elkerülése
érdekében.
A rendszer előnyei:
 viszonylag egyszerű kivitelezhetőség, alacsony építési költségek
 egyszerű minőségi ellenőrzés
 kiszáradással szemben érzéketlen
 nagyobb dőlésszögek melletti alkalmazhatóság.
Alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy szemben a többi „hagyományos” természetes
anyagú szigetelőrétegekkel, a kapilláris szigetelő rendszer gázokkal szemben nem szigetel.
Evapotranspirációs szigetelőrendszer

A hulladéklebomlási folyamat során az optimális lebomláshoz a hulladéktestben egy bizonyos
mennyiségű, a hulladék fajtájától, összetételétől, szervesanyag tartalmától függő
vízmennyiségre is szükség van (lásd a gázképződéssel foglalkozó fejezetben). Ebből adódóan
nem biztos, hogy minden esetben a hulladék teljes izolációja jelenti a legjobb megoldást. Az
előzőekben leírtak és a kedvező gazdaságosságuk miatt kerülnek egyre inkább előtérbe az ún.
evapotranspirációs (ET) zárószigetelések.
Az ET szigetelések a vízháztartási mérlegen alapulnak, amit a talaj tározási tényezője, a
csapadék, a felszíni lefolyás, az evapotranspiráció és az infiltráció határoz meg. Az ilyen
típusú szigetelők kialakításánál lényeges kérdések:
 A nagy tározási tényezővel (szabadföldi vízkapacitás nagyobb, mint 200 mm) rendelkező
finomszemcsés talajok, mint az iszap, agyagos iszap alkalmazása.
 Őshonos vegetációk telepítése az evapotranspiráció növelése érdekében.
 Helyben előforduló talajok alkalmazása a költséghatékony kialakítás érdekében.
Valójában az előzőekben ismertetett kapilláris zárószigetelő rendszer is bizonyos mértékig az
ET szigetelések közé sorolható, legalább is több szerző ide sorolja.
Az egyrétegű ET szigetelőrendszerek koncepciós vázlatát és működésének elvét szemlélteti a
6.5.6.20. ábra.
Az ET zárószigetelés szükséges vastagságának a meghatározása a lerakó vízháztartásának a
vizsgálatát kívánja meg, amit a korábban ismertetett HELP modellel elvégezhetünk. A
méretezés lépései:
 A tervezett éves beszivárgási arány meghatározása a kritikus meteorológiai évre, valamint
a tározási tényező definiálása.
 A tervezett beszivárgási arány definiálása. Ezt az értéket általános esetekben 10 mm/év
értékben határozzák meg természetes szigetelők (agyagszigetelők) esetében. Geomembrán
és geokompozit szivárgóréteg esetében kb. 3 mm/év. A tervezett beszivárgási arányt
meghatározhatjuk a hulladéklebomláshoz szükséges vízmennyiség alapján is.
 A zárószigetelő réteg vastagságának kiszámítása.

6.5.6.20. ábra

Az evapotranspirációs lezárás elve
Geomembrán szigetelő fólia alkalmazása
A geomembrán megkívánt vastagsága nem veszélyes hulladékok lerakójánál, alternatív
megoldásként, az alkalmazott geomembrán típustól/anyagtól függően lehet 1,0 - 2,0 mm.
Megfelelő anyagválasztás és beépítés esetén élettartamuk mai ismereteink szerint a 100 évet
meghaladja.
A kiválasztás szempontjai, követelmények:
 szigetelőképesség:
 vízzáróság,
 gázokkal szembeni szigetelőképesség.
 mechanikai ellenállóképesség:
 érdesített, struktúrált felszínű lemezek 1:2,5 rézsűhajlásig állékonyak,
 kedvező alakváltozási tulajdonságok, legalább 3 %-os nyúlás sérülésmentes felvétele.
 időállóság:
 a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező fóliának a releváns kémiai anyagokkal és a
gázkondenzátummal szemben ellenállónak kell lennie,
 mikroorganizmusok, gombák elleni ellenállóképesség,
 növényi gyökérzettel szembeni ellenállóképesség.
 kivitelezés:
 átlyukadással szembeni ellenállóképesség (védőréteg alkalmazása szükséges),
 időjárás állékonyság (5 C alatt HDPE membránt tilos fektetni, napsugárzás hatásával
szembeni az előírásoknak megfelelő kivitelezhetőség,
 külső terheléssel szembeni ellenállóképesség),
 ellenőrizhetőség (hegesztés, toldás),
 javíthatóság.
A számos geomembrán típus közül a zárószigetelésnél elsősorban a HDPE, LDPE, VLDPE és
az EPDM fóliák jöhetnek számításba. A HDPE fóliával szemben az LDPE, VLDPE ill.
EPDM fóliák alkalmazása sok esetben előnyösebb választásnak tűnik, mivel a várhatóan nagy
deformációk esetében lényegesen kedvezőbb többtengelyű alakváltozási tulajdonságokkal(lásd 6.5.5.20 – 6.5.5.21 ábrákon), nagyobb súrlódási szög értékkel (v.ö. 6.5.5.24. ábra,
6.5.5.13. táblázat adatait) rendelkeznek, ami különösen nagyobb lejtőszögek esetében
lényeges, ugyanakkor a szennyezőanyagokkal szembeni gyengébb ellenállóképeség
zárószigetelésnél nem releváns paraméter.
Aszfalt szigetelés
Az aszfalt szigetelés számításba jöhet a szigetelő fólia helyett kombinált szigetelőrendszer
elemeként, vagy önmagában is a záró szigetelőrendszer kialakításakor. Hazánkban az
alkalmazása nem terjedt el.
Általában 1:2,5 lejtésig alkalmazható, esetenként nagyobb lejtőszög esetén is beépíthető, a
beépítés kötélvontatással (csörlővel) mozgatott tömörítőgéppel történhet.
Alternatív megoldások a szivárgó paplan esetében

Geoműanyag szivárgók
A geoműanyagokból felépített szivárgó réteg lehet speciálisan erre a célra előállított
drénpaplan, vagy két geotextília közötti georács (geokompozit paplan).
Az alkalmazásnál megkívánt funkciók:
 a finom szemcsék bemosódásának megakadályozása
 a beszivárgó csurgalékvíz elvezetése
 a műanyag fólia mechanikai védelme
 a növényi gyökérzettel szembeni ellenálló-képesség
 időállóság
 állékonyság.
Homok szivárgópaplan
A rekultivációs réteg-, az esésviszonyok-, a növényi telepítés jó megválasztásával, a
zárószigetelés vízháztartásának optimalizálásával esetenként megfontolandó, hogy a
felhasználás helyén nagyon sokszor hiányzó szűrőkavics (k  10-4 -103 m/s) helyett méretezett
vastagságú homokréteg kerüljön beépítésre, esetleg akár dréncsövek beépítésével segítve a
hatékony víztelenítést (SASSE, T. BIENER, E., 2002.)
Általában elmondható, hogy műszakilag kedvezőbb és indokoltabb a zárószigetelés, és azon
belül a szivárgó paplan méretezése, mint az előírások merev alkalmazása.
Példák az alternatív szigetelőrendszerek felépítésére
Az alternatív szigetelőrendszerek összehasonlításánál a két legfontosabb paraméter:
 a hatékonyság,
 a költségek.
Az előzőekben tárgyalt alternatív megoldások alkalmazására mutatnak be példákat a 6.5.6.21.
– 6.5.6.24 ábrák. Az ábrákon feltüntetett rétegkombinációk, méretek összhangban vannak a
lerakó rendelet előírásaival, és közülük a helyi adottságok, a lerakó paraméterei alapján,
figyelembe véve a gazdaságossági szempontokat, lehet az optimális megoldást megtalálni. A
bentonitszőnyeg alkalmazásával kialakított rétegrend variánsokat a6.5.6.21. ábra szemlélteti.
A talajkeverékből (pl. bentonit és talaj) kialakított rétegrendet a 6.5.6.22. ábra szemlélteti. A
kapilláris szigetelőrendszer kialakítására mutat be lehetőségeket a 6.5.6.23. ábra. A
geomembrán szigetelő fólia alkalmazására mutat be lehetőségeket a 6.5.6.24. ábra.
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B2

6.5.6.21. ábra
Alternatív zárószigetelő rendszer felépítése bentonitszőnyeg felhasználásával
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6.5.6.22. ábra
Alternatív zárószigetelő rendszer felépítése talajkeverék felhasználásával
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6.5.6.23. ábra
Alternatív zárószigetelő rendszer kialakítása: kapilláris zárószigetelés
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6.5.6.24. ábra
Alternatív zárószigetelő rendszer felépítése geomembrán felhasználásával

6.5.7. A MONITORING RENDSZER
Egy hulladéklerakó minden esetben – még ha a kor követelményeinek megfelelő védelemmel
rendelkezik, akkor is – egy potenciális szennyezőforrást jelent a környezetére, ezért
szükséges, hogy megfelelő ellenőrző-megfigyelő (monitoring) rendszerrel rendelkezzen. A
lerakó üzemelése alatt és bezárása után is folyamatosan ellenőrizni kell:
az elsődleges technológiai létesítmények (tárolóterek, műtárgyak) műszaki állapotát,
állapotváltozását,
a tárolóterek szivárgásának megfigyelésére szolgáló eszközök és berendezések
működőképességét,
a lerakótelep védőtávolságán belül a felszín alatti víz minőségét,
a lerakótelep területéről elvezetett felszíni víz minőségét,
a levegőszennyező anyagok emisszióját, immisszióját,
a lerakótelep környezetében a hatásvizsgálatban kijelölt élő szervezetek állapotát és annak
változásait,
a biztonsági célokat szolgáló melléklétesítmények, vízelvezető és vízkezelő rendszerek
működőképességét.
A fenti ellenőrző vizsgálatok elvégzéséhez szükséges megfigyelőrendszer elemeit két
csoportba sorolhatjuk. Ezek:
f.) a lerakó üzemelésével, állapotváltozásával kapcsolatos megfigyelőrendszer;
g.) a lerakónak a környezetére gyakorolt hatását figyelő-ellenőrző rendszer.
A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásainak figyelemmel kísérésére monitoring
rendszert kell létrehozni.
A rendszer elemei:
a szigetelési rendszer működőképességének ellenőrzése;
talajvíz monitoring;
levegő monitoring;
talaj monitoring;
csurgalékvíz monitoring;
gáz monitoring.
6.5.7.1. A szigetelőrendszer működőképességének ellenőrzése
A szigetelés vízzáróságának ellenőrzésére nálunk jelenleg két elfogadott rendszer terjedt el:
A geoelektromos monitoring rendszer, melynek az építési fázist követő időszakban van
jelentősége, a geomembránok szigetelő tulajdonságára alapszik. Ellenőrzés gyakorisága: a
szigetelő rendszer átadásánál, üzembe vételénél és az ezt követő időben havonta.
A geoelektromos rendszerek közül a két legelterjedtebb GEOLOGGER és SENSOR rendszer
(5.5.7.1. ábra) elsősorban a geomembrán meghibásodását tudja jelezni.

6t.5.7.1. ábra
A geoelektromos monitoring rendszer beépítése a pusztazámori lerakónál és egy
kontrollmérés eredménye
Történhet a hibahely ellenőrzése ún. ellenőrző szivárgó rendszer beépítésével, amit elsősorban
két geomembrán beépítésekor (veszélyeshulladék-lerakók) célszerű alkalmazni.
A lerakórendelet a meghibásodás-észlelő rendszer kiépítését a B3 és a C típusú lerakóknál
írja elő. A B3 típusú lerakóknál a magyar szabályozás szigorúbb, mint a nemzetközi
gyakorlat, a C típusnál azzal megegyező. A C típusnál a monitoring rendszert célszerű a
másodok geomembrán réteg alá helyezni, hiszen a felső membrán meghibásodását a közbenső
szűrő-védő réteg észleli.

Az aljzatszigetelőrendszeren esetleg átjutó szennyezőanyagok észlelése alapvető fontosságú,
mert a kedvezőtlen folyamat legelső fázisában kapunk olyan információt, ami biztosíthatja a
megfelelő időben történő beavatkozást. A szigetelőrendszer alatti telítetlen zónának
meghatározó szerepe van abban, hogy a talajvíz/rétegvíz minőségét fenyegető szennyezés a
telítetlen zónán átszivárogva eléri-e, illetve milyen minőségi változás után éri el a talaj,-ill.
rétegvizet.
A szivárgás észlelése és a változó vízminőség nyomonkövetése a telítetlen zónában
különböző
mélységközökben
talajnedvesség
mintavevőkkel
lehetséges,
bár
hulladéklerakóknál a gyakorlatban nem különösebben elterjedt. A telítetlen zónában
elhelyezkedő víz minőségének rendszeres észlelése esetén olyan (általában kerámia-)
szondákat kell beépíteni a megfelelő mélységben, amelyek vákuum segítségével összegyűjtik
a környezetükben lévő nedvességet. A csökkentett nyomáson összegyűjtött mintát a
berendezésben létrehozott túlnyomás egy szifonszerű rendszerbe juttatja, majd a folyadék a
mintavevő csövön kinyerhető. A szondák elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a furaton
keresztül más víz ne juthasson a szondához. A módszer hátránya, hogy a mintát érő vákuumhatás miatt a vízben oldott könnyen illó komponensek „elveszhetnek” a mintából.
Célszerű közvetlenül a szigetelőrendszer alá, majd különböző mélységbe telepíteni az észlelő
egységeket olymódon, hogy a telítetlen zóna teljes vastagságában ellenőrizhető legyen. A
beépítést még a szigetelőrendszer kivitelezése előtt el kell végezni. Hulladéklerakóknál
körülmémyes az alkalmazásuk és így különösebben nem terjedtek el, alkalmazásuk leginkább
a szennyezett területek vizsgálatánál ismert.
A záró szigetelő rendszeren történő átszivárgás ellenőrzése történhet a szigetelőréteg alá
beépített kontroll dréncsővel (6.5.7.2. ábra), vagy a szigetelőréteg alá beépített liziméterekkel
(6.5.7..3. ábra).

6.5.7.2. ábra
A depónia szélén kialakított kontrollvágat a csurgalékvíz mennyiségének mérésére

6.5.7.3. ábra
A zárószigetelés vízzáróságának ellenőrzése líziméterrel
(HÖTZL – WOHNLICH, 1988.)
6.5.7.2- Talajvíz monitoring
A talajvíz áramlási ismeretek alapján telepített talajvíz monitoring kutakból vett vízminták
alapján dönthető el, hogy a lerakóból csurgalékvíz elszivárgás van-e vagy nincs. A
vizsgálatok terjedjenek ki a talajvízszint mérésére és a talajvíz összetételének
meghatározására.
A víztartó réteg telített zónájában lejátszódó folyamatok és változások nyomonkövetésére
leginkább a figyelőkutak alkalmasak. A figyelőkutak telepítésének a célja olyan mérési,
megfigyelési adatok gyűjtése, amelyeknek feldolgozása alapján figyelemmel lehet kísérni,
illetve ellenőrizni lehet a hulladéklerakó által érintett terület (hatásterület) vízforgalmát,
vízjárását, az áramlási viszonyokat és a vízminőség alakulását.
A figyelőkutak telepítését úgy kell tervezni, hogy azok külön-külön és az általuk alkotott
vizsgálati, vagy ellenőrző rendszer együttvéve a lehető legtöbb és legmegbízhatóbb adatokat
szolgáltassa a fenti cél érdekében (JUHÁSZ, 1990.).
A figyelőkutak szerkezeti kialakításánál figyelembe kell venni:
az észlelendő réteg térbeli helyzetét, vastagságát,
a rétegre jellemző szemeloszlási görbét,
a rétegben lévő talaj-/rétegvíz áramlási irányát, ingadozásának mértékét,
a szennyezésterjedés várható alakulását,
a szennyezőanyag minőségi (kémiai) jellegét.
A figyelőkutak szerkezeti anyagainak (béléscső, szűrőcső) kiválasztásánál figyelembe kell
venni, hogy nem szabad szerkezeti anyagként beépíteni olyan anyagot, amilyen komponens
vizsgálatára a figyelőkutat használni akarják. (Pl. ha réz vagy cink a vizsgálat tárgya, nem
alkalmazható sárgaréz, vagy ha ólmot kell vizsgálni nem alkalmazható PVC, stb.).
A környezetvédelmi célú figyelőkutak esetében általános a különböző műanyag, üveg és fém
anyagú csövek és szűrők használata.

A műanyag szűrőcsövek kedvező tulajdonságaik miatt igen elterjedtek. Korrózióállóságuk,
megmunkálhatóságuk, szilárdságuk, üzemeltetési biztonságuk stb. mind-mind olyan előnyős
sajátosságok, amelyek alkalmassá teszik szűrővázak és szűrők készítésére. Műanyagból
nemcsak szűrővázak, hanem szitaszövetek és huzalok is készülnek. Műanyag csövek egyaránt
készülnek polivinilkloridból (PVC), illetve polietilénből (KPE).
A PVC csövek, szűrők hátránya, hogy kémiai reakciókkal szemben kevésbé ellenállók,
reakcióba léphetnek a vizsgált vízzel, annak kockázatos összetevőivel. A KPE csövek sem
tekinthetők teljesen korrózióállónak. Erre vonatkozóan a gyártói specifikációk adnak
tájékoztatást.
Az üvegszállal erősített műgyanta csövek jó hidraulikus tulajdonságokkal rendelkeznek. A
csőgyártásban használt műanyag általában epoxi, de lehet poliészter is. Az üvegszál erősítésű
epoxi korrózióálló minden agresszív vízzel szemben, magas hőmérsékleten sem veszti el
mechanikai tulajdonságait.
Az acélcsövek általános elterjedését a nagy szilárdság, a könnyű alakíthatóság,
megmunkálhatóság, a könnyű menetvágási és hegesztési technológia segíti. Hátrányuk
viszont, hogy a korrózióval szemben nem minden acél ellenálló, agresszív víz esetén csak
valamilyen védőbevonattal alkalmazhatók.
A monitoring kutat általában egy csőrakattal is ki lehet alakítani (6.5.7.4. ábra), az iránycső
és a védőcső visszahúzásával. A cső melletti szennyezőanyag lejutás az iránycső és a
figyelőcső közötti tér tömedékelésével akadályozható meg. A felszínről történő
szennyezőanyag lejutás kizárása szempontjából kedvezőbb a bentmaradó iránycsővel való
kialakítás (5.5. ábra). Ugyancsak az utóbbi kialakítás ajánlott műanyag szűrőcső esetén is.

6.5.7..4. ábra
Talajvíz-figyelőkút egy csővel
(JUHÁSZ, 1990.)

6.5.7..5. ábra
Talajvíz-megfigyelőkút bentmaradó iránycsővel
(JUHÁSZ, 1990.)
A laza üledékes kőzetben elhelyezett figyelőkút szűrőcsövét hasítékokkal, vagy ha nincs
hasításra lehetőség, perforálásokkal kell ellátni úgy, hogy a szűrővázon legalább 20% szabad
felületet kell hagyni. A hasíték mérete célszerűen 2×200 mm.
A szűrővázra 32-es vagy 40/50-es szitaszövet kerül. Az egyrétegű kavicsszemcse méretét a
szűrőszabály szerint kell megválasztani, figyelembe véve a megfigyelésbe vont réteg
szemcseeloszlását. Ha a kútból sohasem szivattyúznak vizet, a kavicsolás lehet durvább is a
szűrőszabály által kijelöltnél (JUHÁSZ, 1990).
Kavicsos homok vagy annál durvább réteg figyelése esetén a hasítékolt csőből készült
szűrővázat szita szűrőszerkezet nélkül is alkalmazhatjuk. Hasadozott kőzet talajvizét figyelő
kút kialakításánál az iránycső alkalmazása kötelező, sarucementezéssel. A figyelőcső
szűrőzésénél a hasított szűrőváz és 2-5 mm átmérőjű szűrőkavics szórás alkalmazása
megfelelő.
A talajvízmegfigyelő kutakat a szennyezőforrástól távolodva ütemezve kell telepíteni, úgy
hogy a felszín alatti esetleges szennyezés lehatárolható legyen. A figyelőkutak számát és
telepítési helyét a helyi körülmények határozzák meg. Ezek a földtani felépítés, a vízföldtani
viszonyok (a talaj/rétegvíztartók térbeli helyzete, vízszintingadozás, áramlási irány), a
szennyezésterjedés várható alakulása.
A kúttávolságok ajánlott méreteit a 6.5.7.6. ábra mutatja be. Mindenképpen szükséges, hogy
- amennyiben talajvízáramlás van és az ismert - legalább egy talajvízfigyelő kút kerüljön a
lerakó talajvízáramlással ellentétes oldalára. Ebből a kútból származó vízminták vízminőségi
adatai jellemzik a nem szennyezett terület vízminőségét.

6.5.7.6. ábra
Talajvíz-figyelőkutak felszíni elrendezésének a vázlata
A talajvízáramlás irányában célszerű legalább 3-5 db megfigyelőkutat kell telepíteni, amiből 3
db-ot egy sorban kell elhelyezni: a lerakó szélétől számított 10; 50; és 100 m távolságban.
Egy-egy talajvízmegfigyelő kutat pedig a pontszerű szennyezőforrás szélétől 100 m-re kell
elhelyezni a talajvíz áramlási irányával bezárt 10-15°-os egyenesek mentén. A lerakó
méretének növekedtével szükséges lehet több kútsor telepítése is.
Ha a lehetséges szennyeződés a felszín alatt minden irányban terjedhet, a lerakó köré 90°-os
szögben, sugárirányban kell elhelyezni 10; 50 és 100 m-re a 3-3 db figyelőkútból álló kútsort.
Szennyeződés észlelése esetén a kúthálózat 45°-ban telepített kútsorokkal sűríthető.
Természetesen a földtani felépítés és a figyelésbe bevont rétegek száma a merev előírásokat
módosíthatja (6.5.7.7. - 6.5.7.8 ábrák) a fenti irányszámok valójában a szükséges minimális
értéket jelentik.

6.5.7.7. ábra
Példa a talajvíz-megfigyelőkutak kialakítására rétegzett altalaj esetén
(BAGCHI, 1989.)

6.5.7.8. ábra
Példa a talajvíz-megfigyelőkutak kialakítására lencsés közbetelepülésű altalaj esetén
(BAGCHI, 1989.)
A kútbeli vízoszlop nem reprezentálja a környező talajvíz minőséget, ezért a mintavétel előtt a
pangó vizet el kell távolítani a kútból. A tisztító szivattyúzási eljárásnak biztosítania kell,
hogy a kútból gyűjtött minta reprezentálja a formációban tározódó talajvizet. A kút tisztító
szivattyúzásakor kiemelt vízmennyiségről eltérőek a szakmai vélemények, a következő
álláspontok léteznek:
a vízmintavétel előtt meghatározott, több kúttérfogatnyi vizet kell kiszivattyúzni,
a kiszivattyúzandó vízmennyiséget a kút vízhozama határozza meg,
a vízmintavétel előtt a tisztító szivattyúzást bizonyos geokémiai paraméterek állandósulásáig
kell folytatni.
Az optimális tisztítást a talajvíz alacsony áramlási sebességgel történő kiszivattyúzásával érik
el.
A tisztító szivattyúzás során a talajvíz kitermelés mértéke ideális esetben nem haladja meg a
kb. 0,2-0,3 l/perc mértéket

Kutak tisztító szivattyúzását a talajvíz áramlási sebességével közel azonos hozammal kell
végezni. Ezzel egyrészt elkerülhető a szűrőszerkezet további megmozgatása, másrészt
elkerülhető a 3-5 kúttérfogatnyi vízmennyiség kitermelése
A tisztító szivattyúzás során biztosítani kell, hogy a kútba beáramló víz semmilyen
körülmények között ne “csurogjon” a szűrőcső belső falán. Laboratóriumi kísérletek azt
igazolták, hogy a kút belső palástján lecsurgó vízből az illékony komponenseknek akár 70%-a
elveszhet a mintavétel előtt. A tisztító szivattyúzást úgy kell végezni, hogy a lehető legkisebb
vízszintcsökkenést okozza a kútban.
6.5.7.3. Levegő monitoring
A mintavételre alapvetően két mód van; passzív és aktív mintavétel. Mind a passzív, mind az
aktív mintavevőben töltet van, amely képes megkötni a levegőből bizonyos anyagokat. A
vizsgálat mindkét esetben a töltet felületéről leoldott anyagokra terjed ki.
A passzív mintavevőben a levegő szabadon áramlik, míg aktív mintavétel során egy
szivattyúval az ember légzésének megfelelő levegőáramot keltenek, és ebbe a levegőáramba
helyezik a töltetes mintavevőt. A levegőben mért koncentrációt a megkötött anyagokat
leoldva és vizsgálva, a levegőáram és a mintavétel időtartamának ismeretében lehet
kiszámítani.
A környezeti levegő minőségére ad információt a levegőből kiülepedő por vizsgálata is, mivel
sok szennyezőanyag kötődik a lebegő porhoz.
A vizsgálati pontok kijelölésénél exponált területeket kell figyelembe venni.
6.5.7.4. Talaj monitoring
Mezőgazdasági terület szomszédságában létesített hulladéklerakóknál talaj monitoring is
szükséges. Szükséges gyakorisága vegetációs periódusonként egyszer.
6.5.7.5. A csurgalékvíz tározó medence ellenőrzése
A talajvíz megfigyelő kutak egyikét javasolható a csurgalékvíz tározó medence mellé
telepíteni, az áramlás irány alá.
Földmedrű csurgalékvíz tározó medence geomembrán szigetelése alá megfigyelő rendszert
kell kiépíteni, geoelektromos vagy ellenőrző szivárgó.
Vasbeton medencék esetén a csurgalékvíz tározó medencét évente egyszer le kell üríteni, és a
szigetelés ellenőrzését elvégezni, valamint a medencét kitisztítani.
6.5.7.6 Gáz-monitoring
A lerakóból különböző, az emberi szervezetre káros gázok léphetnek ki mind a talajba, mind a
levegőbe. Megfelelően kialakított gázdrének esetén a talajba való kilépés valószínűsége kicsi,
de a telepen dolgozók egészségvédelme érdekében észlelése célszerű.

A felszín alatti gázmegfigyelő kutak kialakítása hasonló a talajvízmegfigyelő kutakéhoz,
telepítésük célszerűen a lerakó közelében történik. A gázmigráció elsősorban a szemcsés
talajokban, repedezett kőzetekben valószínű. A kutak telepítésénél először meg kell vizsgálni
a lehetséges gázkilépési helyeket, és utána dönteni telepítési helyükről. A 6.5.7.9. ábra a
talajba jutó gáz észlelésére alkalmas kutak kialakítását szemlélteti BAGCHI (1989.) nyomán.
Az észlelés általában a metánkoncentráció meghatározására korlátozódik, ekkor figyelembe
kell venni, hogy a metán és levegő keveréke 5-15 térf.% metánkoncentráció esetén
robbanásveszélyes.

6.5.7.9. ábra
A talajgáz-figyelőkutak kialakításának vázlata
(BAGCHI, 1989.)
A lerakótelepen célszerű egy állandó levegőtisztasági mérőállomás telepítése. A mintavétel
történhet passzív és aktív módszerrel. A passzív mintavételi eljárások kevésbé ajánlottak
(gyűjtési idő 7-30 nap), bár kétségtelenül olcsók. Az aktív mintavételi módszerek
kedvezőbbek.
6.5.7.7. A lerakó mozgásmegfigyelő rendszere
A mozgásmegfigyelő rendszer kiépítése igen fontos, mert az esetlegesen bekövetkező
mozgásokkal megsérülhet a szigetelőrendszer (mind az aljzat- mind a fedőszigetelőrendszer),
a csurgalékvízgyűjtő rendszer megkívánt esése (lejtése) megváltozik, s pangó vizes területek
alakulnak ki. Fontos a mozgások regisztrálása abból aszempontból is, hogy el tudjuk dönteni,
hogy a hulladéklebomlás melyik fázisában vagyunk, beépíthető-e a végleges
zárószigetelőrendszer vagy sem. A mozgásmegfigyelő rendszer elemei:
a depónia aljzatának és felszínének süllyedésmérési rendszere és
a depóniatestben és a fedőrétegben esetleg bekövetkező mozgások mérő rendszere.
A depóniaaljzat süllyedésének a mérésére az építés során elhelyezett mozgásmérő alappontok
szolgálnak. Hátránya a módszernek, hogy a hulladék magasságának a növekedtével fokozatos
toldást kíván. A fellépő súrlódások hatásának a csökkentésére célszerű a mérőrudat
védőcsőben elhelyezni (6.5.7.10.a. ábra). Sajnos ritkán történik a depónia aljzatára vonatkozó

süllyedésmérés, pedig a várható süllyedések gazdaságosabb meghatározása érdekében nagy
szükség lenne minél több mérési adatra.
A depónia felszínének a süllyedését alapponthálózat kiépítésével követhetjük nyomon. Az
alappont kialakítása a 6.5.7.10.b. ábra szerinti, a betontömb aljának a fagyhatár alá kell
kerülnie. A mérési ponthálózatot célszerű 30x30 m-es hálóban kialakítani (BAGCHI, 1989.).

6.5.7.10. ábra
A mozgásmegfigyelő-hálózat alappontjainak kialakítása
a.: a depóniaaljzat süllyedésének mérése
b.: felszínmozgást mérő pont
A depóniatestben kialakuló felszínmozgások elsősorban a felszín fölött dombépítéssel
kialakított lerakóknál fordulhatnak elő. A fedőrétegnek a műanyag szigetelőlemezen való
megcsúszása a rézsűszerűen lezárt depóniaoldalakon jellemző, ha a talaj-szigetelőlemez
közötti súrlódási szög kisebb a kialakított rézsüszögnél.
A depóniatestben kialakuló mozgások, csúszások figyelésére leginkább az inklinométer
ajánlott. A méréshez speciális, az inklinométer vezetésére és síkban tartására szolgáló vájattal
ellátott béléscső kell. Az inklinométeres mérések alkalmasak lehetnek a hulladék
konszolidációjának a mérésére is, ha a profilcsöveket vízszintesen építjük be.

6.5.7.8. A mérések megfigyelések gyakorisága
A monitoring rendszer üzemeltetésével, a mérések gyakoriságával kapcsolatos előírásokat a
20/2006 (IV.5.) KvVM 3. sz melléklete tartalmazza.
A meteorológiai adatok gyűjtése
A jelentési kötelezettségnek megfelelően az üzemeltető adatokat szolgáltat a meteorológiai
adatok gyűjtéséről. Az adatok gyűjthetők közvetlenül az üzemeltető által vagy a nemzeti
meteorológiai hálózattal kötött megállapodás alapján.
A hulladéklerakó vízháztartásának megfelelő értékeléséhez vízmérleg készítése szükséges.
Annak megállapítására, hogy a csurgalékvíz magában a hulladéklerakóban halmozódik-e fel,
vagy elszivárog a hulladéklerakóról, az alábbi adatok gyűjtését kell végezni. Az adatok
származhatnak a hulladéklerakónál folytatott megfigyelésből, vagy a közelebbi meteorológiai
állomásról, és gyűjtésüket annyi ideig kell folytatni, ameddig azt az illetékes hatóság előírja
(6.5.7.1 táblázat).
6.5.7.1.táblázat
Meteorológiai adatok gyűjtése
Meteorológiai adatok

Működési fázis idején

Utógondozási fázis idején

1. Csapadék mennyisége

naponta

naponta, havi értékekhez hozzáadva

2. Hőmérséklet, 14.00

naponta

havi átlag

3. Uralkodó szélirány és szélerő

naponta

nincs előírva

4. Párolgás (liziméter)

naponta

naponta, havi értékekhez hozzáadva

5. Légköri páratartalom, 14.00

naponta

havi átlag

Kibocsátási adatok: a víz, csurgalékvíz, és gáz ellenőrzése
A csurgalékvíz és amennyiben az engedély előírja, a felszíni víz mintáit az engedélyben
meghatározott pontokon kell venni. A csurgalékvíz mintavételét és mérését (mennyiségi
összetétel) minden olyan ponton külön kell elvégezni, ahol a hulladéklerakóról csurgalékvizet
vezetnek el. A csurgalékvíz jellemzéséhez használt paramétereket a 6.5.7.2. táblázat
tartalmazza.
A konkrét vizsgálandó paramétereket a hulladék összetétele, és a lerakó helyének
hidrogeológiai tulajdonságai alapján a felügyelőség határozza meg.
A csapadékvíz összetételének meghatározására a tározó medencéből kell mintát venni.
Amennyiben felszíni víz ellenőrzési kötelezettség is előírt, úgy annak megfigyelését legalább
két ponton kell végezni, egyszer a hulladéklerakó fölött, a folyásiránnyal szemben, egyszer
pedig alatta, folyásirányban.
A gáz megfigyelését a hulladéklerakó minden egyes kazettájában biztosítani kell. A
mintavétel és vizsgálat gyakoriságát a következő táblázat tartalmazza. Csurgalékvíz és víz
esetében megfigyelési célra egy, az átlagos összetételre jellemző mintát kell venni.
A vizsgálatok gyakoriságát az 6.6.7.3. táblázat foglalja össze.

6.5.7.2. táblázat
A csurgalékvíz jellemzéséhez használható paraméterek
pH

Szerves foszfor-vegyületek

Elektromos vezetőképesség

Karbamát-peszticidek

Hidrogén-karbonátokra vonatkozó lúgosság

TDS

Karbonát-ionok,

TOC

Klorid-ionok

TOX

Fuorid-ionok

Illékony szerves vegyületek

Nitrát-ionok

Klórozott herbicidek

Ammónia-N

PCB-k. Más szerves klórozott peszticidek

Szulfát-ionok

Dioxinok és dibenzo-furánok

Szervetlen összetevők (összes és oldott mennyiség)
alumínium, antimon, arzén, bárium, berillium,
kadmium, króm, kobalt, réz, cianidok, vas, ólom,
mangán, higany, nikkel, szelén, ezüst, szulfid-ionok,
tallium, ón, vanádium és cink.

6.5.7.3. táblázat
A csurgalékvíz, csapadékvíz, depóniagáz vizsgálati gyakorisága
A mintavétel gyakorisága
A mintavétel célja
1. A csurgalékvíz mennyiségének meghatározása

a működési időszakban

az utógondozási
időszakban

havonta1

félévenként
2

2. A csurgalékvíz összetételének meghatározása*

negyedévenként

félévenként

3. Felszíni víz mennyisége és összetétele6

negyedévente3

minden hat hónapban

4. A potenciális gáz-emissziók3 (CH4, CO2, O2,
H2S, H2 stb), és a légköri nyomás meghatározása*

havonta4,5

félévenként5

1

A mintavétel gyakoriságát a lerakó betelése függvényében módosítani lehet. A módosítást és a gyakoriságot az
engedélyben rögzíteni kell.
2
A csurgalékvíz elektromos vezetőképességét, legalább évente egy alkalommal kell meghatározni.
3
Ezek az összetevők a hulladékban lévő szerves-anyag összetételével vannak összefüggésben.
4
A CH4, CO2, és az O2 monitoring-vizsgálatát rendszeresen kell elvégezni. A többi gáz monitoringvizsgálatának gyakoriságát a hulladék összetétele függvényében kell megállapítani, az engedélyben
kell rögzíteni, és tükrözniük kell a hulladék kioldási jellemzőit.
5
A gáz-eltávolítási rendszer működőképességét és hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell.
6
A hulladéklerakó jellemzőinek alapján az illetékes hatóság határozhat úgy, hogy ezeken nem írja elő.
* Az összetétel fluktuációja miatt, kiugróan szóró mért értékek esetén, a méréseket legalább két alkalommal,
havonta, meg kell ismételni.

Az 1. és 2. pontot csak akkor kell alkalmazni, ha a csurgalékvíz gyűjtésére kerül sor.
Az üzemeltetőnek a felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó megfigyelési és
ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségei
A) A mintavétel helye
A hulladék felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére a felszín alatti vízáramlás
szempontjaiból a hulladéklerakó feletti területen legalább egy, a hulladéklerakó alatti területen
legalább két mérési pont kialakítása szükséges a hulladéklerakó hatásterületén belül. A mérési

pontok helyét és számát az engedélyben kell megállapítani a hulladéklerakó területére
(hatásterületére) készített hidrogeológiai szakvélemény alapján.
A hulladéklerakó feltöltési műveleteinek megkezdése előtt legalább három helyszínen mintát
kell venni a felszín alatti vízből és a talajból, hogy a későbbi mintavételekhez referencia
értékek álljanak rendelkezésre. A felszín alatti vizek és a talajok mintavételét az érvényben
lévő szabványokban előírtak szerint kell végezni.
B) Megfigyelés
A megvett felszín alatti vízmintákban a vizsgálandó paramétereket a csurgalékvíz várható
összetétele és a területen lévő felszín alatti víz minősége alapján kell megválasztani. A
vizsgálandó paraméterek kiválasztásakor figyelembe kell venni a felszín alatti víz mobilitását.
A paraméterek között lehetnek indikátor paraméterek abból a célból, hogy a víz minőségének
változását már korai fázisban felismerjék. (6.6.7.4. táblázat)
6.5.7.4. táblázat
A monitoring kutakból vett vízminták elemzési rendje
A mintavétel célja

A mintavétel gyakorisága
A működési időszakban

1. A felszín alatti víz szintjének meghatározása

1

félévenként

Az utógondozási időszakban
félévenként1

A lerakó helyétől függő
A lerakó helyétől függő
gyakorisággal2
gyakorisággal2
1
Ha a felszín alatti víz szintje megközelíti a létesítési követelményként megadott, a lerakó fenék-szintjétől
számított 1 m-es távolságot, akkor növelni kell a mérések gyakoriságát. Beavatkozni akkor kell, ha a
víz szintje elérte az 1 m-es kritikus távolságot.
2
Ha a monitoring-vizsgálatok azt mutatják, hogy az összetevők koncentrációja a referencia-kútban mért értékhez
képest növekvő tendenciát mutat, akkor fennáll a gyanúja annak, hogy a lerakóból szennyező
komponensek kerültek a környezetébe. Ebben az esetben gondoskodni kell a hiba helyének
megállapításáról, és a kijavításáról. Az összetétel mérésének gyakoriságát a létesítmény működési
engedélyében szükséges rögzíteni.
2. A felszín alatti víz összetételének meghatározása

Javasolt paraméterek: pH, összes szerves szén (TOC), fenolok, nehézfémek, fluoridok, arzén,
továbbá olaj, illetve szénhidrogének.
Ha a szennyezőanyag koncentrációja eléri a külön jogszabályban („A felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet”, valamint „A felszín alatti víz és a
földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöMEüM-FVM-KHVM együttes rendelet”) meghatározott "B" szennyezettség-értéket, akkor
célirányos vizsgálatok alapján meg kell állapítani a kármentesítés szükségességét.
Ha a referencia-kútból vett mintákban a szennyező összetevők koncentrációja nagyobb, mint
a B szennyezettség-érték, akkor a területre egyedi szennyezettség-értéket (E) kell kérni a
felügyelőségtől.
Amennyiben a felszín alatti víz koncentrációja az üzemelés megkezdése után nagyobb lesz,
mint az E szennyezettség-határkoncentráció, akkor gondoskodni kell a terület
kármentesítéséről.
Az ellenőrzés során kapott adatokat, minden egyes figyelőkút esetén külön-külön, az
engedélyezési okiratban meghatározott ellenőrzési követelmények szerint kell kiértékelni.

A mechanikai változások ellenőrzése a lerakóban
A hulladék testben bekövetkező mechanikai változások miatt a lerakó kiépített részeiben is
hasonló változások következhetnek be. A mechanikai változások káros hatásainak elkerülése
érdekében rendszeres ellenőrzéseket kell végezni a (6.7.5.5. táblázat) szerint:
6.5.7.5. táblázat
A lerakó mechanikai változásainak ellenőrzése
Vizsgálat

Az ellenőrzés gyakorisága
A működési időszakban

Az utógondozási
időszakban

1. A hulladék-test mechanikai szerkezetének és
összetételének megváltozása

évente

-

2. A hulladék-test szintjének süllyedése

évente

évente

A hulladékok lerakása során a részecskeméret és az összetétel változtatásával optimális
tömörségű hulladéktestet szükséges kialakítani, annak érdekében, hogy élettartama során a
kiindulási tömörség csak minimális mértékben változzék.
A lerakó mechanikai állapotának leírására használható információk:
a lerakott hulladék által elfoglalt térrész és a szabad lerakó-térrész,
lerakott hulladék tömege és térfogata, részecskeméret-eloszlása,
az alkalmazott tömörítés mértéke,
a lerakó csurgalékvíz- és gáz-gyűjtő rendszerének működőképessége.

6.5.8. AZ UTÓGONDOZÁSI IDŐ CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 16 §-a (1) bekezdése szerint:
„A hulladéklerakó lezárására vonatkozó kötelező határozatban a felügyelőség utógondozási
időszakot határoz meg. A felügyelőség az utógondozási időszak véghatáridejének
meghatározásakor figyelembe veszi azt az időtartamot, ameddig a hulladéklerakó még
veszélyt jelenthet a környezetre.”
A hulladéklerakó-létesítmény bezárása után hosszú időre vonatkozó, utógondozási és
potenciális karbantartási tevékenységre kell berendezkedni. Biztosítani kell a csurgalékvíz, a
lerakó-gáz, valamint a csapadékvíz kezelését, továbbá a szükséges monitoring rendszerek
működtetését. A meglévő infrastruktúrából fenn kell tartani mindazokat az egységeket,
amelyek ezek teljesítéséhez szükségesek.
A hazai jogi szabályozás az utógondozás időtartamát 30 évben állapította meg.
Nemzetközi kísérleti tapasztalatok alapján az utógondozás időtartama ennek többszöröse.
Az utógondozási időben szerzett tapasztalatok alapján az utógondozás időtartamát a
felügyelőség meghosszabbíthatja.
A fentiek alapján látjuk, hogy jogszabályilag az utógondozás időtartama ma Magyarországon
és a nemzetközi gyakorlatban is 30 év, azonban egyáltalán nem biztos, hogy ezen időszak
után a depónia már nem jelent veszélyt a környezetre, mint ahogy azt a jogszabály 16 §-a
megkívánja, és erre a jogszabály melléklete is utal.
Mai ismereteink és tapasztalataink még nem elegendőek, hogy az utógondozás időtartamát
egyértelműen előre meghatározzuk, sőt még a kritériumok sem egyértelműen tisztázottak.
Mint láttuk a hulladéklebomlás folyamata évtizedekig is eltarthat.
Az utógondozás várható időtartamát többen megpróbálták laboratóriumi kísérletek alapján
megbecsülni. A 6.5.8.1. táblázat különböző kutatók kísérleti eredményeit tünteti fel. A
táblázatban azt az időtartamot találjuk, amely alatt az adott komponens a környezetvédelmi
szempontból megengedhető határérték alá csökken. (Megjegyzés: A kísérleteknél a
figyelembe vett és a táblázatban feltüntetett határértékek a svájci szennyvíz-rendeletből
valók). Jól látható, hogy bizonyos komponenseknél a lebomlási idő messze meghaladja az
utógondozási periódusnál ma általánosan figyelembe vett 30 évet, és a szerves szén
lebomlásánál ez az időszak több évszázadra is tehető. Nyilvánvalóan a depónia utógondozását
nem lehet elrendelni a táblázatban feltüntetett, kísérletileg meghatározott hosszú időtartamra,
de mindenképpen figyelemfelhívóak az adatok, és rámutatnak annak a fontosságára, hogy az
utógondozási fázisban ne csak a depónia ellenőrzésével foglalkozzunk, hanem már a
rekultiváció tervezése során lehetőleg olyan módszer felé orientálódjunk, amelyek az
utógondozási fázisban a hulladék ellenőrzött és minél gyorsabb lebomlását, stabilizálódását
segítik elő.

5.5.8.1. táblázat

Az utógondozási idő (év) prognosztizálása laboratóriumi vizsgálatok alapján
Paraméter

Határérték*

BELEVI,
BACCINI
(1989)

KRUSE
(1994)

HEYER és
STEGMANN
(1997)

KRÜMPELBECK
(2000)

Szerves szén

-

500-1700

-

-

-

KOI

200 mg/l*

-

280

80-360

65-320

Összes N

70 mg/l*

55-80

-

-

-

-

-

-

évtizedek-100

NH4-N
Klorid

100 mg/l°

100-150

210

90-250

25-130

AOX

0,5 mg/l*

-

-

30-120

40-100

Nehézfém

0,1-2 mg/l*

-

-

-

10

* Szennyvízrendelet, Svájc

A következőkben két olyan, jelenleg még csak kísérleti stádiumban lévő, de már nagyüzemi
méretek között is kipróbált módszert mutatunk be, amelyek nagyon ígéretes eredményeket
szolgáltattak eddig, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a lebomlási időszakot és ezzel
az utógondozási időszakot csökkentsük.
Az utógondozási idő csökkentése a hulladéklerakó stabilizálása révén
Hulladéklerakók helyszínen történő stabilizálásának fő célja a hulladéktest
környezetszennyező hatásának, az utógondozás időtartamának és költségeinek - ellenőrzött
körülmények között történő - csökkentése.
Eddigi tapasztalatok alapján a stabilizálás eredménye a csurgalékvíz szennyezettségének
folyamatos csökkenése, a biológiai lebomlás jelentős mértékű felgyorsulása és a süllyedések
gyorsabb lezajlása.
6.5.8.1. Levegőztetés, aerob stabilizálás
A levegőztetés, mint a hulladéktest stabilizálását elősegítő folyamat (6.5.8.1. ábra), idősebb,
alacsony intenzitású depóniagáz képződéssel és kis mennyiségű biológiailag lebomló
hulladék esetében alkalmazható nagyobb hatékonysággal.

6.5.8.1. ábra
Az aerob helyszíni stabilizálás elvi ábrája (HEYER, 2002)
Az aerob helyszíni stabilizálás kivitelezése
A depóniákból az atmoszférába kerülő metán az összes antropogén metánemisszió mintegy
13%-át adja. Ismert, hogy a metán a széndioxid mellett az egyik legjelentősebb üvegházhatást
okozó gáz, és erőssége, veszélyeztető potenciálja lényegesen nagyobb, mint a nagyobb
koncetrációban jelen lévő széndioxidé. Mindezekből következik, hogy a levegőbe kerülő
metángáz mennyiségének csökkentése különösen fontos, és hulladéklerakóknál, szennyezett
területek kármentesítésénél az aerob in situ stabilizálás egy különösen ígéretesnek mutatkozó
lehetőség, amit már számos laboratóriumi és helyszíni kísérlet, elvégzett stabilizálás
eredményei is igazolnak.
Az aerob stabilizálás megvalósításának a következő lehetőségei ismertek:
 Alacsony nyomás (0,1-0,5 mbar) melletti levegőztetés
 Nyomás és szívás együttes alkalmazása
 Lökésszerű nyomáshullámok mellett (3-7 bar), részben oxigénnel dúsítva
 Elszívás
A levegőztetés, mint a hulladéktest stabilizálását elősegítő folyamat, idősebb, alacsony
intenzitású depóniagáz képződéssel bíró, és kis mennyiségű biológiailag lebomló hulladék
esetében alkalmazható célszerűen.
A levegőztetés kútrendszer alkalmazásával valósul meg. A kutak aktív levegőztetés útján
légköri oxigént (lehetőség van oxigénnel való dúsításra is) juttatnak a hulladéktestbe, melynek
hatására felgyorsul az aerob (oxigén jelenlétében lejátszódó) stabilizáció folyamata. A terület
teljes átlevegőztetését a szabályozott túlnyomás és a hozzáadott levegőmennyiség garantálja.
Ezzel egyidejűleg további kutakat is üzemeltetnek a lerakó területén a bomlási folyamatok
során keletkező gázok gyűjtése céljából.

A levegőztetés kútrendszer alkalmazásával valósul meg. A kutak aktív levegőztetés útján
légköri oxigént juttatnak a hulladéktestbe, melynek hatására felgyorsul az aerob (oxigén
jelenlétében lejátszódó) stabilizáció folyamata. A terület teljes átlevegőztetését a szabályozott
túlnyomás és a hozzáadott levegőmennyiség garantálja. Ezzel egyidejűleg további kutakat is
üzemeltetnek a lerakó területén a bomlási folyamatok során keletkező gázok gyűjtése
céljából.
A 6.5.8.2. ábra a németországi Kuhstedt lerakó példáján keresztül szemlélteti a levegőztető
és depóniagáz gyűjtő rendszer kialakítását. A területen található, a levegőztetés és a
gázgyűjtés feladatát is ellátó 25 gázkút elosztóállomásokkal való összeköttetését vezetékek
biztosítják. A vezetékhálózat segíti a hozzáadott levegő elosztását és az egyenletes és
folyamatos gázkitermelést. A kinyert gázokat kezelik, tisztítják (bioszűrés, aktív szenes
adszorpció stb.).
A hulladéktestben keletkező gázok eltávolítását - melyek vándorolnak a lerakó felület
irányába, illetve a talajlevegőn keresztül a szomszédos altalajba is – vákuum létrehozásával
oldják meg. Az egyidejűleg elvégzett depóniagáz kitermelés és levegőztetés hulladéktestre
gyakorolt kedvező hatása az alacsonyabb gázkoncentráció és a robbanás- és gyulladás veszély
mérséklődése.

6.5.8.2. ábra
Levegőztető és depóniagáz gyűjtő rendszer kialakítása a németországi Kuhstedt lerakó
területén, (HEYER, 2000)
A levegőztetés eredménye
Hulladéklerakó aerob helyszíni stabilizálása során lejátszódó folyamatok, a stabilizálás hatása
(HEYER, 2002, RITZKOWSKI, 2000):

Süllyedések [ cm ]

 Az oxigénszegény környezet légköri oxigénnel történő dúsítása eredményezi a
biológiailag lebontható hulladékalkotók bomlási folyamatának a felgyorsulását. A
levegőztetés hatására megnövekvő szénátalakulás elősegíti a szerves anyagok gyorsabb
stabilizálódását.
 A levegőztetés eredményeként a hulladéktestben csak olyan szerves alkotók maradnak,
amelyek nehezen, vagy egyáltalán nem bonthatók le, így a továbbiakban a gáztermelés
mértéke erősen visszaesik.
 A felgyorsuló biológiai lebomlás hatására a süllyedések rövidebb idő alatt játszódnak le
(6.5.8.3. ábra ).
 A bomlási folyamatok lejátszódása után kisebb lesz a csurgalékvíz biológiai és kémiai
oxigénigénye és mérséklődik a nitrogén vegyületek előfordulása is.
 Ugyanakkor a stabilizálás egyik hatása lesz a megnövekvő szén-dioxid képződés.
 A stabilizáció a hulladéktestben hőmérséklet-emelkedést eredményez, 35-50 °C a
jellemző.

6.5.8.3. ábra
A levegőztetés hatása a lerakófelszín süllyedésére
Csurgalékvíz képződés:
Levegőztetés hatására megváltozik a keletkező csurgalékvíz kémhatása, oxigéntartalma és a
nitrogén vegyületek koncentrációja is. Gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy a
stabilizálás kezdetétől számított rövid időn belül számottevő mértékben lecsökken a
csurgalékvíz ammónium-ion, nitrit- és nitrát ion koncentrációja (RITZKOWSKI, 2002).
Gázegyensúly:
A Milmersdorf-i hulladéklerakó példáján keresztül vizsgálva a hulladéktest levegőjének
összetételét, a levegőztetés kezdetétől számított tíz hónapon keresztül az alábbi
következtetéseket vonhatjuk le. A szén-dioxid mennyisége 20% körül mozog. A metán
mennyisége a levegőztetés előtt 50 – 80 % között változott, majd a stabilizálás beindulása
után viszonylag rövid idő alatt jelentős mértékű csökkenést produkált

A BIOPUSTER eljárás
A BIOPUSTER eljárás lényegében csak technológiájában különbözik az előzőekben
ismertetett átlevegőztetési eljárástól, maga a BIOPUSTER („bio-puffer”), egy egyedi
fejlesztésű nyomótartály. Elosztó hálózaton keresztül jut a tartályba az oxigénnel dúsított
levegő. Az eljárás sajátossága abban áll, hogy a levegőztetés pulzáló, a rendszer nem állandó
nyomáson üzemel, ellentétben a hagyományos levegőztető rendszerekkel, így a levegő –
oxigén keverék a nagyobb tömörségű hulladékrészekbe is behatol. A rendszer felépítését és
működését szemlélteti a 6.5.8.4. ábra. A rendszer üzemi nyomása 3 – 7 bar. A
levegőztetéssel párhuzamosan a hulladékok bomlásából származó gázok eltávolítását is
elvégzi a BIOPUSTER rendszer egy szívó vezetékeken keresztül. A gázkinyerés kapacitása
30%-kal meghaladja a levegőztetés kapacitását. Az ellenőrizetlen gázkibocsátások elkerülése
érdekében a vizsgált területen folyamatosan történik a gázkinyerés, kis mértékben mindig
vákuum alatt tartják a területet. A kinyert gázokat, ha szükséges kezelik, tisztítják.
A 6.5.8.5. ábra jól szemlélteti ezen eljárás hatékonyságát

.6.5.8.4. ábra
A BIOPUSTER eljárás vázlata

6.5.8.5. ábra
Az alacsony nyomású levegőztetés és a BIOPUSTER eljárás
hatékonyságának összehasonlítása

Az aerob stabilizáció az anaerob lebomlást elviszi az aerob lebomlás irányába, és az egyik
legagresszívebb üvegházhatású gázt (CH4) átalakítja CO2–dá és vízzé (6.5.8.6. ábra),
valamint hőfelszabadulással is számolhatunk.

6.5.8.6. ábra
A gázkoncentrációk alakulása az 1. mezőn
Dörentrup lerakó Németország, (HEYER, K.U et al., 2009)
Az aerob biodegradáció lényegesen gyorsabb, mint az anaerob lebomlás, így a biológiai
stabilizálódás lényegesen rövidebb idő alatt bekövetkezik (6.5.8.7. ábra)

6.5.8.7. ábra
A szerves anyag lebomlási idejének rövidülése az átlevegőztetés hatására
(RITZKOWSKI, 2007)
A felgyorsuló biológiai lebomlás hatására a süllyedések rövidebb idő alatt játszódnak le
(6.5.8.8. ábra).

6.5.8.8. ábra
A süllyedések alakulása a levegőztetés megkezdte után
Dörentrup lerakó, Németország (HEYER, K.U et al., 2009)

Levegőztetés hatására megváltozik a keletkező csurgalékvíz kémhatása, oxigéntartalma és a
nitrogén vegyületek koncentrációja is. Gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy a
stabilizálás kezdetétől számított rövid időn belül számottevő mértékben lecsökken a
csurgalékvíz ammónium-ion, nitrit- és nitrát ion koncentrációja.(RITZKOWSKI, 2002).
Csökken a TOC, KOI és a BOI5 paraméterek értéke a csurgalékvízben.
A stabilizálás egyik hatása ugyanakkor a megnövekvő szén-dioxid képződés.
A stabilizáció a hulladéktestben hőmérséklet-emelkedést eredményez, 35-50 °C a jellemző.
Az aerob biodegradációt számos tényező befolyásolja, amelyeket a kivitelezés során
folyamatosan figyelni kell (ZANETTI, 2008). Ezek:
 Oxigén koncentráció: Ha az oxigén koncentráció nagyon kicsi, akkor a degradációs
folyamat lelassul. Minimálisan 5% oxigénre van szükség, de az optimális üzemi
viszonyokhoz a 10% körüli érték a kedvező
 Hőmérséklet: Az aerob lebomlás alatt a hőmérséklet magasabb mint az anaerob
lebomlás során, és értékének el kell érnie az 50 – 60 0C-t. Bizonyos esetekben a
hőmérséklet elérheti a 80 0C-t, amikor is a mikrobiális aktivitás már korlátozott.
 Nedvesség: Az aerob biodegradációs folyamat viszonylag nagy mennyiségű vizet
igényel, hogy a mikrobiális aktivitás fennmaradjon és a hőmérséklet a kívánt
tartományban maradjon. A mikrobiális aktivitás leáll 15%-os nedvességtartalom alatt,
az optimális tartomány a 45 – 65 %. 45% százalék alatt a baktériumok aktivitása
lassul, 65% felett a víz telíti a hézagokat és az oxigén diffúzió korlátozott lesz.
 pH érték: A hulladék biodegradációs folyama a baktérium fajták változatossága miatt
nem kötődik szűk pH határok közé. Az optimális pH érték 6,5 – 8,0 között van, de a
bidegradáció még végbemegy pH=5,5 – 9,0 érték között is.
6.5.8.2. A hulladéklerakók utólagos nedvesítése, a vízháztartás szabályozása
A zárószigetelő-rendszerrel ellátott, fiatal, még nagy mennyiségű biológiailag lebomló alkotót
tartalmazó hulladéklerakó esetében a hulladéktest ellenőrzött nedvesítése, öntözése a hulladék
stabilizálásának elősegítése céljából sikeresen alkalmazható megoldás (6.5.8.9. ábra).

6.5.8.9. ábra
A hulladéklerakó nedvesítése/öntözése

Peremfeltételek
Hulladéklerakók szabályozott infiltrációjának peremfeltételei:
 legalább 60 cm vastag, k<1×10-8 m/s szivárgási tényezővel rendelkező ásványi
aljzatszigetelés;
 üzemelő csurgalékvíz gyűjtő és elvezető rendszer;
 statikailag stabil hulladéktest;
 biológiailag bontható szerves anyagok jelenléte;
 üzemelő gázgyűjtő és elvezető rendszer;
 öntözőrendszer kialakítása;
 a hulladéktest gáz- és vízháztartásának megismerése az infiltráció előtt.
A szabályozott nedvesítés ideje alatt az alábbi paraméterek folyamatos ellenőrzése szükséges:
 a lerakó gáz termelése, a gáz összetétele;
 hozzáadott vízmennyiség – elkülönítve az egyes lerakó részeket, ha szükséges;
 a keletkező csurgalékvíz mennyisége és minősége;
 az infiltráció hatásai a hulladéktestre:
 nedvességtartalom, a víz eloszlása a hulladéktestben;
 a hulladéktest mechanikai stabilitása – különös tekintettel a lejtős területek kötési
tulajdonságára és statikai stabilitására.
A hulladéktest vízháztartásával kapcsolatos becslések
Hulladéklerakók szabályozott nedvesítésének/öntözésének tervezése során elengedhetetlen a
hulladéktest vízháztartásának ismerete. A hulladéktest vízháztartását a vízháztartási
egyenlettel írhatjuk le, a 6.5.8.10. ábra vázlatosan szemlélteti a befolyásoló tényezőket. Az
LF tényező azt a csapadékmennyiséget írja le, amely az evapotranspirácó és a felszíni lefolyás
után ténylegesen bejut a hulladéktestbe.
P
P
ES
E

E

WC

WD
E

Vízzáró altalaj

6.5.8.10. ábra
A hulladéklerakó vízháztartását befolyásoló tényezők (HEYER, 2000)
LF = P -VE -VT - ES

ahol:
P: csapadék, szabályozott vízadagolás (ha szükséges)

VE: evaporáció (a szabad talajfelszín párolgása)
VT: transpiráció (a növényzet aktív párologtatása)
ES: felszíni lefolyás
S: tározás (kötött vízként)
R: késletetés (rövidebb ideig a kapillárisokban raktározott víz)
WD: a biokémiai folyamatok során képződött víz
WC: a konszolidáció hatására keletkezett víz
ED: a csurgalékvíz lefolyás az altalaj felé
A hozzáadott víz mennyiségének becslése
A szabályozott nedvesítéssel/öntözéssel megnövelt nedvességtartalmú hulladéktestben
fokozódik a mikrobiológiai tevékenység, és ezáltal a depóniagáz képződés is. A gyakorlat
szerint az optimális nedvességtartalom értéke függ a hulladék összetételétől és a korától. A
hulladéktestben lejátszódó anaerob bomlási folyamatokat a nedvességtartalom a következő
módon befolyásolja:
 a biológiai lebomlás folyamata jelentős mértékben lelassul, ha a víztartalom kevesebb
mint 30%
 a biológiai lebomlás folyamatának előrehaladása korlátozott 40%-tól kisebb víztartalom
esetén (függ a hulladék korától és a lebomlás mértékétől is)
 a legkedvezőbb biológiai lebomlás 40%-tól magasabb nedvességtartalom esetén
következik be
A fentiek alapján tehát elmondható, hogy legalább 35%-os víztartalom szükséges a bomlási
folyamatok optimális lejátszódásához. A szükséges hozzáadott vízmennyiség fajlagos értékét
az alábbi egyenlet segítségével határozhatjuk meg:
Qvíz = W / MACT = (wszük. – wACT) / ((1-wszük.) ×  H2O)
ahol:
Qvíz : a hozzáadott vízmennyiség fajlagos értéke [ m3/tonnanedves súly ]
W : a megfelelő nedvességtartalom eléréséhez szükséges hozzáadott vízmennyiség [ m3 ]
MACT : nedves súly, amellyel a hozzáadott vízmennyiség növeli a hulladék súlyát [t ]
wszük. : a szükséges vízmennyiség [ - ]
wACT : a hulladéktestben a nedvesítés előtt már meglévő vízmennyiség [ - ]
 H2O : a víz sűrűsége [ t/m3 ]
Nedvesítés során a keletkező depóniagáz mennyiségének növelése érdekében – a hozzáadott
víz mennyisége minimum 100 – 200 l/m3 kell, hogy legyen.
A szükséges hozzáadott víz mennyisége és a beszivárgás sebessége az alábbi tényezőktől
függ:
 Helyi adottságok:
 éghajlati viszonyok;
 a hulladéklerakó geometriája (a lerakott hulladék mennyisége, magassága, a lerakó
felület nagysága stb.);
 a hulladék állapota: a hulladék összetétele, vastagsága, vízáteresztő képessége,
hézagtényező, hézagtérfogat, depóniagáz keletkezés potenciális lehetősége.

Infiltrációs eljárások
Az infiltráció – a helyi adottságoktól és az alkalmazott infiltrációs rendszertől függően –
történhet:
 felszíni vízzel;
 csugalékvízzel:
 előkezelt / tisztított csugalékvízzel;
 kezeletlen ún. nyers csurgalékvízzel;
 csurgalékvíz kezelésből visszamaradó anyaggal.
Az infiltráció technikai kivitelezését illetően az alábbi megoldásokat különböztethetjük meg
(Bothmann, 1997; Stegmann, 2001; Drexler, 2001):
 horizontális elrendezésű infiltrációs rendszer (6.5.8.11. ábra) a záró szigetelés alatt
kialakítva
 kétdimenziós
 vonalas
 függőleges elrendezésű infiltrációs rendszer (6.5.8.12. ábra)
 gázgyűjtők felhasználása
 mélyfúrású kutak alkalmazásaA fentiekben felsorolt megoldásokat a gyakorlatban
szükség szerint kombinálják.

6.5.8.11. ábra
Horizontális elrendezésű infiltrációs rendszer

6.5.8.12. ábra
Vertikális elrendezésű infiltrációs rendszer

6.5.9. A DEPÓNIA FELÜLETÉNEK UTÓLAGOS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
Egy hulladéklerakó „életében” a hulladéklerakás folyamatát a lezárás és az utógondozás
követi. A lezárással a hulladéktestben lejátszódó folyamatok nem szűnnek meg, illetve nem
csökken le olyan mértékig, hogy a környezet számára ne jelentsenek veszélyt. Tehát a megtelt
lerakók bezárásuk után - több tíz évig - rendszeres ellenőrzést, gondozást igényelnek. A káros
környezeti hatások elleni védekezés különösen nagy jelentőséggel bír, ha az adott terület
további hasznosítását tervezik.
6.5.9.1. A lezárás utáni területhasznosítás gazdasági kérdései
Az utógondozás jelentős költségekkel jár, kellő anyagi háttér pedig általában nem áll
rendelkezésre. Mivel az utógondozás elengedhetetlen, ezért célszerű a lerakók lezárás utáni
hasznosítása, mert a költségek egy részét (vagy egészét) fedezheti a hasznosításból származó
profit. Azonfelül a terület hasznosítójának érdekében áll, hogy odafigyeljen a lerakó
környezetre veszélyt jelentő kibocsátásaira, mert ezek a hatások az ő tevékenységét is
veszélyeztethetik.
Működő vagy lezárt hulladéklerakók környezetében a lakosság nem szívesen vásárol telket.
Az újra használatba vett területek értéke megnő, vonzóvá válik a befektetők számára. A
lerakó használata új munkahelyeket teremt, valamint növeli a helyi adóalapot.
Többletköltséget jelent viszont a már nem hulladéklerakóként, hanem például népszerű
szabadidő központként üzemelő létesítményhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.
6.5.9.2. A lezárás utáni területhasznosítás környezetvédelmi kérdései
Egy lezárt hulladéklerakó más célú felhasználásra történő kialakítása során az első lépés
minden esetben a hulladék jellemzőinek, illetve a környezetre gyakorolt hatásának
megismerése kell legyen. Ennek érdekében az alábbi - emberre, a környezetére és a tervezett
területhasználat megvalósítására esetlegesen veszélyt jelentő - tényezők igényelnek
folyamatos megfigyelést, ellenőrzést:
 depóniagáz (mennyisége és összetétele),
 csurgalékvíz (mennyisége és összetétele),
 talajvíz (összetétele és minősége),
 süllyedések (lerakó alján és a felszínén),
 rézsűk állékonysága,
 a lerakó aljzat- és záró szigetelésének hatékonysága,
 szivárgórendszerek hatékonysága
 korróziós hatások.
A fenti kérdésekkel a korábbi fejezetek kellő részletességgel foglalkoztak, azaz a lezárt lerakó
veszélyeztető potenciálja megítélhető. Mindamellett az utólagos hasznosítás számos egyedi
problémát is felvet. Egy utólagos hasznosításnál nem elegendő annak a vizsgálata, hogy a
meglévő, rekultivált lerakó okozott-e valamilyen környezetszennyezést a talajban illetve a
talajvízben, hanem azt is vizsgálni kell, hogy az utólagos hasznosítás során a különböző
szennyezésterjedési útvonalakon megvan-e a lehetősége a káros szennyeződésnek az
élőlényekhez, azon belül is végső soron az emberhez való eljutásánakak a lehetősége. Ehhez
különösen fontos a következő terjedési útvonalaknak a vizsgálata:
 talaj – ember (direkt kontakus)
 talaj – ember (levegőn keresztül)






talaj – talajvíz
talaj – növényzet – ember
talaj – állatvilág (direkt kontaktus)
talaj – állatvilág (levegőn kersztül)

Természetesen a fenti terjedési útvonalak megléte esetén nemcsak a talajból, hanem a
növényzetből és az állatvilágból is eljuthat a szennyezés az emberhez.
A hulladéklerakók gázkibocsátása kritikus kérdés a bezárását követő hasznosítás
megvalósítása során. A depóniagáz egészségkárosító hatású, éghető, robbanásveszélyes és
kellemetlen szagú, ezért összegyűjtéséről és kezeléséről gondoskodni kell. A depóniagáz
környezetkárosító hatásai ellen való védekezés célja: a gázok értékes szerkezetek és
építmények alatt történő akkumulációjának megakadályozása, az áramló gázok összegyűjtése
és kitermelése.
Amennyiben a hasznosításnak környezetterhelési szempontból nincs akadálya, további
speciális problámát jelent az építéstechnikai, geotechnikai kivitelezhetőség. A technika mai
fejlettségi szintjén a kérdések építéstechnikailag, geotechnikailag megoldhatók, azonban nem
biztos hogy a megoldás gazdaságos is. Mindamellett ezen utóbbi megoldásoknál lényeges
problémát jelent, hogy nem ismerjük pontosan, a geotechnikai tervezésben megkívánt
pontossággal a hátramaradt hulladéktest geotechnikai tulajdonságait, paramétereit,
teherbírását és várható viselkedését. Tovább nehezíti a problémát, hogy a hulladék fizikai
paraméterei a lebomlási fázis során időben gyorsan változnak, ami azt jelenti, hogy egy
esetleges építészeti hasznosításnál a mindennapi tervezési gyakorlatban megszokottnál
lényegesen nagyobb biztonsággal kell dolgoznunk, illetve a megvalósítás jelentős
többletköltséget fog jelenteni.
A lerakó geotechnikai értékelésének sajátos kérdései:
 A szennyezőanyagok eloszlása a depóniatesten belül nagyon inhomogén, és akár még egy
egyenletes, hálószerű feltárás mellett is nagy a kockázata, hogy feltáratlan
szennyezőanyagfoltok maradnak.
 A lerakott hulladék jelentős szervesanyag-tartalma következtében nagy a veszélye annak,
hogy a lebomlás során keletkező gázok az építmény pincéjében, aknákban, vezetékek
munkaárkaiban felhalmozódnak, feldúsulnak, és robbanóképes elegyet képeznek vagy
mérgezőek.
 A szokásosnál lényegesen nagyobb mozgásokkal, egyenlőtlen süllyedésekkel kell
számolnunk, amelyek ellen megfelelő alapozási móddal (pl. mélyalapozás) védekezni
tudunk, azonban ezek jelentős többletköltséggel járnak.
 Lényegesen nagyobb a műtárgyakra ható korrózió veszély (betonkorrózió) mint
hagyományos esetekben.
 A többletterhelés következtében többletmozgások következhetnek be a depóniatestben,
annak zárószigetelő-rendszerében, ami esetleg korábban nem várt gáz-migráció
irányokhoz vezethet, és a depóniagáz olyan helyekre is eljuthat, amivel a tervezés során
nem számoltak.
A fentiek alapján egyértelművé válik, hogy az eddigi lerakóterület hasznosítások elsősorban
felületi hasznosítás jellegűek, és egyelőre nagyon kevés olyan példával találkozunk, ahol a
hasznosításba a depóniát, mint teherviselő közeget is bevonták.

6.5.9.3. Példák a lezárt hulladéklerakók hasznosításának lehetőségeire
A fentiekben láttuk, hogy a lezárás után a hulladéktest környezetre gyakorolt hatása nagyon
nehezen becsülhető, mégis növekvő tendenciát mutat a lezárt lerakók más célra történő
felhasználása. Elsősorban a szilárd kommunális- illetve inert hulladéklerakókra jellemző a
lezárás utáni hasznosítás, de más esetekben sem elképzelhetetlen. A már korábban átalakított
és más céllal újra használatba vett lerakók üzemeltetési tapasztalatai segítik az újabb tervek
megvalósítását.
A lakott területek közelsége - tájesztétikai szempontok miatt -, illetve kis országok esetében a
szabad terület hiánya megnöveli a depóniák lezárás utáni területhasznosításának jelentőségét.
A terület újrahasznosításának legjobb, legkisebb költséget igénylő módja a növényzettel való
betelepítés, a füvesítés, illetve a fásítás, amihez természetesen megfelelő vastagságú talaj
takaróréteg felhordása szükséges. Általában sportolási és szabadidős tevékenységek számára
biztosítanak helyet a lezárt hulladéklerakók. A következőkben lezárást követő
területhasznosítás lehetőségeire mutatunk be példákat.
Németországi példák:
LEICHENDORF, Zirndorf, Fuerth megye, Bavaria
Lerakott hulladék típusa: kommunális szilárd, bontási törmelék, pernye
Problémát okozó környezeti hatások: kis mennyiségű depóniagáz kibocsátás, csurgalékvíz
képződés
Bezárás utáni területhasználat: Playmobil vidámpark (6.5.9.1. – 6.5.9..2 ábrák)
Zárószigetelés kialakítása: oldalrézsük esése: 1:2,7, a depóniafelszín lejtése 4%, ásványi
anyagú szigetelés vastagsága 50 cm, szivárgóréteg vastagsága 30 cm, rekultivációs
rétegvastagság 70 cm, gázmentesítés. A csurgalékvíznek a talajvízbe való kijutásának a
megakadályozására a lerakót vízzáró fallal zárták körül.
Az egyes „építmények” alapozása a rekultivációs rétegben történt, a csurgalékvízgyűjtő
rétegig lenyúló alapozásokat a többlet deformációk elkerülése végett kerülték.

6.5.9.1 ábra
A leichendorfi depónián kialakított szabadidőpark építés közbeni képe

6.5.9.2. ábra
Playmobil vidámpark a Leichendorfi lerakón
NEUMUEHLE, Amberg, Bavaria
Lerakott hulladékok típusa: bontási törmelék, kommunális szilárd, ipari, pernye, galván iszap
Bezárás: kb.1965
Problémát okozó környezeti hatások: depóniagáz miatti robbanásveszély, talajvíz szennyezés
Bezárás utáni területhasználat: kereskedelmi terület, lovas klub
CRACAUER ANGER, Magdeburg, Sachsen-Anhalt
Lerakott hulladék típusa: kommunális szilárd, bontási törmelék. (90 millió m3 hulladék 40 m
magasságban lerakva)
Bezárás: 1997
Problémát okozó környezeti hatások: depóniagáz képződés, talajvíz szennyezés, az Elba
folyóra gyakorolt káros hatás
Bezárás utáni területhasználat: kertészeti kiállítás
ATZENHOF lerakó (Bayern)
Lerakott hulladék típusa: háztartási hulladék és építési törmelék kb 2,5 millió m3, a lerakó
felülete kb. 97.000 m2 , magassága kb. 60 méter, közelében található a Rajna – Majna – Duna
csatorna és egy golf klub.
Bezárás utáni területhasználat: napelemek elhelyezése
Zárószigetelés kialakítása: 50 cm kiegyenlítő réteg, 3x20 cm ásványi anyagú szigetelés, 30
cm szivárgó réteg, rekultivációs záróréteg vastagsága 130 cm.
A lerakón jelentős mennyiségű gáz képzödik, 1991 óta aktív gázmentesítés van, kb.
50 m mély gázkutakat, a zárószigetelés alá gázgyüjtő árkokat építettek ki. A gázt kezelik és
hasznosítják. A depóniafelszínen a gázok kijutása miatt jelenleg még tilos a nagyközönség
általi hasznosítás, még további süllyedések, deformációk várhatók.
A napelemek elhelyezése: A lerakó DNY-i lejtője gyakorlatilag optimális a napelemek
elhelyezésére (6.5.9.3. ábra). A 2003/2004 – ben üzembe helyezett rendszernél a napelemek
felülete 10.000 m2, a maximális teljesítmény 1 MW ami 250 háztartás energiaellátását
biztosítja ami évente 670 t. CO2 emissziócsökkentéssel egyenértékű.

6.5.9.3 ábra
A depóniafelület hasznosítása napelemek elhelyezésére (Atzenhof, Németország)
Ugyancsak napelemek elhelyezésére hasznosítják az ERBENSCHWANG-i (Bayern,
Németország) lerakót
DÜSSELDORF városában egy 270 m hosszú és 50 m széles 13 m belmagasságú sícsarnokot
építettek egy korábban hulladéklerakásra használt területen (6.5.9..4. ábra).

6.5.9.4.ábra
A düsseldorfi sícsarnok
A kivitelezés során közel vízszintes lerakó felületből alakították ki a síelésre alkalmas lejtésű
pályát, speciális acél támasztószerkezetek segítségével. A sícsarnokhoz tartozik még egy
főépület is vendéglátó-helységekkel, öltözővel, kölcsönzővel stb. Több sílift is üzemel a
csarnokban.
Lezárt hulladéklerakók golfpályaként való üzemeltetése több évtizedes múltra tekint vissza.
Így mára már kialakultak a megfelelő technológiák az építésre és az üzemeltetésre
vonatkozóan. A lezárt lerakó felület adottságaiból kiindulva ez az egyik legkézenfekvőbb
megoldás az utólagos hasznosítás lehetőségei közül. A golfpálya hatalmas zöld területen

biztosít sportolási, szórakozási lehetőséget, nem veszélyezteti a környezetet, üzemeltetése és
karbantartása egyszerű. Az előírások szerint kialakított lezárás mellett a játékosok teljes
biztonsággal használhatják a pályát, nem kerülhetnek kapcsolatba a hulladékkal, vagy annak
melléktermékeivel. A pálya karbantartása nem okoz további környezetszennyezést, az
alkalmazott növényvédő szerek megfelelő használat esetén nem jelentenek veszélyt sem az
emberre sem a környezetre. A depóniagáz gyűjtése és kezelése elősegíti a jó minőségű gyep
fenntartását.
A pályához tartozó klubház tervezésénél a várható süllyedésekkel is számolni kell.
Néhány példa a ma már golfpályaként üzemelő - vagy a közeljövőben megvalósítandó egykori hulladéklerakók közül:
 Beirolas Lerakó, Portugáliában, Lisszabon északi területén. A korábbi hulladéklerakót
parkká alakították át, melynek egy része a golfpálya.
 Coyote Canyon Lerakó, California.
 Dél-Nevada, kommunális szilárd hulladéklerakó.
 Phoenix, Arizona, kommunális szilárd hulladéklerakó.
Cambridge városában 1990-ben nyitották meg a Danehy szabadidő parkot, mely 1970-ben
megszűntette a hulladék befogadását. Főként kommunális szilárd hulladékok, építési és
bontási törmelékek elhelyezése folyt. Található a parkban három futball pálya, három softball
pálya, egy többfunkciós pálya, biciklizésre, kocogásra, sétálásra alkalmas út és az
odalátogatók számára hatalmas parkoló. A területről lefolyó esővizek befogadása is
biztosított. A park megvalósítása 20%-al növelte a város szabad területét.
Tel Aviv városában a Hiriya Lerakón 1952 és 1998 között folyt a kommunális szilárd
hulladékék lerakása. Évek óta folyik a bezárás és rehabilitáció, melynek eredménye egy a
környezetébe illő, számos szabadidős tevékenységnek helyt adó zöld övezet lesz, az Ayalon
Park részeként (6.5.9.5. ábra).

6.5.9.5.ábra
A rehabilitált Hiriya lerakó (Tel Aviv)
A Fresh Kills - a világ legnagyobb kommunális hulladék lerakója - New York városában
található. A hulladékátvétel 2001-ben szűnt meg, a lezárás a ’80-as évektől folyamatban van,
és még ma sem fejeződött be. 2001. szeptember 11-én a lerakó felület nagy részét beborította

a törmelék, megnehezítve a lezárást és a további hasznosítást. A végső cél ennél a lerakónál is
az, hogy a lakosság számára szabadidős tevékenységet biztosító zöld övezetet hozzanak létre.
Dyer Boulevard Lerakó, Florida
A lerakó területén kommunális szilárd hulladék, építési- és bontási hulladék lerakása folyt a
’70-es és a ’80-as években. 1990-ben bezárták és lefedték PVC réteggel és földdel, majd
gázgyűjtő rendszerrel látták el, a lerakó köré pedig erdősávot telepítettek. Ezt követően 1997ben nyitották meg Dyer Park néven (6.5.9.6. kép). Az egykori lerakó felületen többek között
baseball pálya, futball pálya, röplabda pálya, kosárlabda pálya, kerékpárút, lovagló
pálya és játszótér várja a pihenni, sportolni vágyókat.

6.5.9.6. kép
Dyer Park (Florida)
Los Angeles belvárosától keletre egy az 1960-as évek végéig hulladéklerakásra használt
területet alakítottak át és használtak fel más célra. A kivitelezett komplexum magába foglal
többek között egy konferencia központot, egy versenyuszodát, teniszpályákat, lovas
központot, mosodát és egy 11 emelt magas szállodát is. A lerakó depóniagáz kezelő
tevékenysége több részből áll. Egyrészt megakadályozzák a gázok akkumulációját a felszíni
építmények alatt, illetve az áramló gázokat összegyűjtik és kitermelik. A kitermelésen felül
hasznosítják is a hulladék bomlásából származó gázokat, az uszoda és a mosoda
vízmelegítését az így nyert hőenergia felhasználásával oldják meg. Ebből a tevékenységből
havi 10.000-15.000 $ haszna származik a városnak.
Lezárt hulladéklerakók mezőgazdasági célú felhasználása kockázatos, a záró szigetelőréteg
csekély meghibásodása esetén is már kérdésessé válik az adott terület mezőgazdasági
termékeinek a felhasználhatósága.

