
A 
hulladéklerakók  

rekultivációja



92/2007. (XI.28) KvVM rendelet a hulladéklerakással, 
valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006.(IV.5.) KvVM
rendelet módosításáról
•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.

•utógondozás: a hulladéklerakó teljes rekultivációját követő olyan 
összetett tevékenység, amely magában foglalja a 
monitoringrendszer üzemeltetését, a csurgalékvíz és a 
hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a szükségessé váló
karbantartási munkákat.

•tájbaillesztés: a létesítmény funkcionális és esztétikai 
szempontok szerinti környezetalakítása a táji adottságok 
figyelembevételével.



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.



A hulladéklerakó rekultivációjával, utógondozásával kapcsolatos 
követelmények

( 4. számú melléklet a 20/2006. / IV.5./ KvVM rendelethez )

A rekultiváció és  utógondozás a következő főbb részfolyamatokból 
tevődik össze:

a/. a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó tervdokumentáció elkészítése és             
engedélyeztetése.

b/. a hulladéklerakó felső záróréteg rendszerének átmeneti és/vagy végleges 
kialakítása.

c/. a hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési rendszerének kialakítása és 
működtetése.

d/. a csurgalékvíz és csapadékvíz kezelési rendszerének kialakítása és működtetése.
e/. az utógondozási időszakban szükséges monitoringrendszer kialakítása és 

működtetése.
f/. a hulladéktest formálása, felszíni rétegeinek tömörítése, rézsűk kialakítása , tájba 

illesztés,   a terület további használatának figyelembevételével.
g/. a további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontása, az 

általuk elfoglalt terület tájba illesztése.
h/. a fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzése az utógondozás teljes 

időszakában.
i/.  az utógondozás befejezése.
j/.  a jelentéskészítési kötelezettség teljesítése.



A tájba illesztéssel kapcsolatos 
követelmények

A hulladéktest formázását a tájba illesztés követelményeinek 
figyelembevételével kell elvégezni. Gondoskodni kell arról, 
hogy a hulladéktest tömegalakításával, a vegetációs réteg 
biztosításával olyan tájképi megjelenése legyen a 
hulladéklerakó létesítménynek, amely egyidejűleg szolgálja a 
terület tervezett használatát és az adott táj elemeitől nem 
idegen megjelenést.



Eltérések a rekultivációra előírt követelményektől

A  B3  alkategóriájú hulladéklerakók  esetében,  amennyiben  a 
hulladéklerakóban 10 000 m3-nél kevesebb a lerakott hulladék  
mennyisége, a rekultivációt a végleges záróréteg rendszer 
kialakításával, 1 ütemben is el lehet végezni. A Felügyelőség ebben az esetben 
az összes körülmény figyelembevételével (különösen környezetszennyezés vagy jelentős 
környezetvédelmi kockázat hiányában) mérlegelheti a rekultivációra vonatkozó 1.2. – 1.8. 
pontokban foglalt követelmények mérséklését vagy elengedését.

A 2001. előtt létesült hulladéklerakóknál ugyancsak mérlegelhető az 1.2 – 1.8. 

pontok szerinti előírások mérséklése vagy elengedése, amennyiben az átmeneti 
lezárás (legfeljebb 10 év) letelte után az összegyűlt monitoring adatok 
ezt megalapozzák.





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 depóniai mélysége (medencés lerakás esetén)
•a depóniaia magassága
•a lerakott hulladék átlagos vastagsága
•műszaki kiépítettség, gépek
•a tömörítés, beépítés módja
•rendezettség

A VESZÉLYEZTETŐ POTENCIÁL MEGHATÁROZÁSA 1.



A műszaki kia lakításra 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 VESZÉLYEZTETŐ POTENCIÁL MEGHATÁROZÁSA 2.



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-, árvízveszélyetetettség (18/2003. (XII.9.)KvVM-BM egy. rend)
•szennyeződésérzékenységi kategória (3/2000. (III.17.) Korm.rendelet)
•természetvédelmi területektől való távolság
•lakóterülettől, beépített területtől való távolság

A VESZÉLYEZTETŐ POTENCIÁL MEGHATÁROZÁSA 3.



Az ERM Hungária Kft – Greentech Kft által kidolgozott értékelő rendszer

kérdés száma

kérdés Hulladákkal fedett 
terület nagysága pont

Talajrétegződés, 
vízáteresztő képesség pont

Talajvíz terepszint 
alatti mélysége (m) pont

Legközelebbi felszíni víz 
távolsága pont

Belvíz-, árvíz veszélyes 
terület pont

súlytényező 1 3 3 2 2
<0,5 ha 1 vízzáró 0 10 m 0 >500 m 0 C 0
0,5-2 ha 2 félig vízáteresztő 3 3-10 m 3 100-500 m 2 B 2
>2 ha 3 vízáteresztő 9 0-3 m 9 100 m> 6 A 6

kérdés száma

kérdés
Szennyeződésérzé-
kenységi kategória pont Üzemelés kezdete pont Bezárás időpontja pont

Lerakott összes hulladék 
mennyisége pont Alsó szigetelés pont

súlytényező 3 1 1 3 3
C 0 0-10 év 1 >10 év 0 <10 Em3 3 jogszabály szerint 0
B 3 10-20év 2 5-10 év 1 10-100 Em3 6 van, de nem kielégítő 3
A 9 >20 év 3 <5 év + működő 2 >100 Em3 9 nincs 9

kérdés száma

kérdés
Műszaki kiépítettség, 
gépek pont Lerakási technológia pont

Hulladékréteg 
vastagsága pont Egyéb hulladék fogadása pont Egyéb megjegyzés pont

súlytényező 2 1 2 1 3
szig, csurg, csap, dep 0 völgy+rendezett 0 0-2 m 2 nincs 0 egyik sem 0
szig, csap 2 domb+rend-tt, v+r-etlen 1 2-5 m 4 inert (ha >20%) 1 1-re van negatív utalás 3
egyik sem, csak egy 6 terepszint+rendezetlen 3 >5 m 6 szennyvíz/szv. iszap (>10%) 3 1<-re van negatív utalás 9

értékek

1 2** 5

értékek

értékek

3 4

6 10

11 15***

9

14

7 8

12 13

** jellemző talajtípus 2,5-7,5 m mélységben
kavics, homok: vízáteresztő
iszap: félig vízáteresztő

*** a figyelembe vett adatok: 
lakott terület 500 m-en belül
természetvédelmi terület, vagy egyéb védettség



rekult.                                 agyag (+geomembrán)
réteg                       drénréteg kiegyenlítő

geotextília gázmentesítő réteg

A zárószigetelés felépítése



A zárószigetelő rétegrend kialakításának 
jogszabályi háttere

A hulladéklerakók kialakítását, üzemeltetését és rekultivációját 
a többször módosított 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 
szabályozza. A hulladéklerakók rekultivációjának, az 
alkalmazott rétegrendeknek meg kell felelniük az idézett 
rendeletnek. A rendelet a zárószigetelés módját két részre 
bontja:

- Átmeneti lezárás
- Végeleges lezárás



A keletkező gáz ellenőrzött gyűjtése illetve elvezetése fontos, mert:

•a nagy nyomású gáz kitöréseket okozhat a lerakóban;
•a gáz kiszivárgása a vegetáció pusztulását idézheti elő, aminek
a következménye,   hogy  a rekultivált felszínen jelentősen nő az erózió
veszélye;

•toxikus hatása lehet;
•a tartós gázkibocsátás a hulladéklerakó közvetlen szomszédságában lakó
egészségét veszélyeztetheti;

•kellemetlen szaghatást okoz;
•a keletkező metán a levegővel keveredve robbanókeveréket alkot;
•a keletkezett gáz olcsó energiaforrás, ezért gyűjtése célszerű.

GÁZMENTESÍTÉS











Münsterben (Németország) 2004.ben 
alkalmazott passzív gázmentesítő rendszer





A gázgyűjtő
kutak kialakítása

és a
zárószigetelésen

való átvezetése





www.das-ib.de

www.eisenlohr-eut.de

www.scsengineers.com

www.das-ib.de

www.scsengineers.com

www.haase-energietechnik.de

www.eisenlohr-eut.de

www.scsengineers.com

www.haase-energietechnik.de







Aktív gázgyűjtő rendszer 
függőleges kutakkal

a. rendszer-vázlat
b. kútelrendezés

és hatásterület





www.scsengineers.com



A horizontális gázgyűjtőcső
átvezetése

a zárószigetelésen





www.scsengineers.com

www.geosyntheticsmagazine.com



ÁTMENETI ZÁRÓ-SZIGETELŐ RENDSZER

CÉL:

• a hulladék lebomlásához optimális feltételeket biztosítsunk,
• a végleges záró-szigetelőrendszer egyenlőtlen süllyedések

miatti tönkremenetelét (funkcionális) megakadályozzuk ill.   
megelőzzük.

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.



Átmeneti  záró szigetelőrendszer megoldások



Átmeneti 
záró 

szigetelőrendszer
megoldások



Átmeneti  záró szigetelőrendszer megoldások



A hulladéklerakó végső záró-
szigetelőrendszere

felépítésének szabályozása 1.



Nem veszélyes 
hulladékok

A hulladéklerakó
végső záró-
szigetelőrendszere
felépítésének 
szabályozása 2.



veszélyes  hulladékok

A hulladéklerakó végső záró-
szigetelőrendszere
felépítésének szabályozása 3.





A gázelvezető réteg



A természetes anyagú szigetelőréteg



Az agyagszigetelés beépítési víztartalmának
meghatározása a zárószigetelés kialakításánál



A geomembrán



GEOMEMBRÁN
VÁLASZTÁS

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Elmozdulás [%]

0

100

200

300

400
H

ú
zó

er
ő

[N
/c

m
]

HDPE (2,3 mm)HDPE (2,3 mm)

PVC (2,6 mm)

CPE (2,4 mm)

HDPE (2,0 mm)HDPE (2,0 mm)

EPDM (1,2 mm)EPDM (1,2 mm)



GEOMEMBRÁN
VÁLASZTÁS
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Különböző geomembránok vízgőz- és gázáteresztőképessége (HAXO, H.E. et-al., 1984.) 

Gázáteresztőképesség (ml/m2 .nap) Geomembrán 
típus 

Vastagság 
(mm) 

Vízgőz 
áteresztőképesség 

(g/m2.nap) 
CO2 CH4 N2 

0,80 0,0172 467 104  
HDPE 

2,44 0,0062    

0,51 0,27    

0,94 0,19 5260 1400 314 EPDM 

1,70 0,17    

0,51 2,97 3010 446 108 
PVC 

0,76 1,94 2840 285  



A talaj/geomembrán/geotextília közötti súrlódási szög mért értékei 
(MARTIN et. al., 1984.) 

a., Talaj-geomembrán  

Talaj  
 
Geomembrán típus 

Homok 
 

= 30 

Homok 
 

= 28 
 

Iszapos 
homok 

= 26 

EPDM 24 20 24 

PVC,   érdesített 
PVC,  sima 

27 
25 

 

 

25 
21 

CSPE 25 21 23 

HDPE 18 18 17 

b., Geomembrán-geotextília 

Geomembrán típus 

PVC 

 
Geotextília típus EPDM 

érdesített sima 

CSPE HDPE 

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 



A szivárgó és szűrőréteg



A rekultivációs réteg





Rekultivációs rétegként leginkább ajánlott talajok

Talajtípus
Iszap

artalom
(%)

Agyag
tartalom

(%)

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 rétegben megengedhető szennyezőanyag-, valamint 
eluátumkoncentrációk (Deponieverordnung, Némegország, 2002.)
Paraméter Szennyezőanyag tartalom

[mg/kg száraz anyag]
(salétromsavas kioldás)

Eluátum-koncentráció

pH 6,5-9

Vezetőképesség 500 S/cm

Klorid 10 mg/l

Szulfát 50 mg/l

Arzén 10 g/l

Kadmium 1,0 2 g/l

Ólom 140,0 40 g/l

Króm (össz.) 120,0 30 g/l

Réz 80,0 50 g/l

Higany 1,0 0,2 g/l

Nikkel 100,0 50 g/l

Cink 300,0 100 g/l



KKüüllöönbnböözzőő nnöövvéények gynyek gyöökkéérzetrzetéének lehatolnek lehatoláási msi méélyslyséégege

NNöövvéényny A gyA gyöökkéérzet lehatolrzet lehatoláási msi méélyslyséége (cm)ge (cm)

ZZööldmezldmezőős vegets vegetáácicióó

szarvas kerep (szarvas kerep (LotusLotus corniculutuscorniculutus)) 3030--100100

kköözzöönsnsééges aszat ges aszat ((CirsiumCirsium)) 8080--150150

rrééti perje ti perje ((PoaPoa pratensispratensis)) 7070--200200

francia perje francia perje ((ArrhenatherumArrhenatherum elatiuselatius)) 100100--200200

gyermeklgyermeklááncfncfűű ((TaraxacumTaraxacum officinaleofficinale)) 7070--240240

mezei aszat mezei aszat ((CirsiumCirsium arvensisarvensis)) 8080--150150

öökköörfarkkrfarkkóórróó ((VerbascumVerbascum lychnitislychnitis)) < 150< 150

(fodros) s(fodros) sóóska ska ((RumexRumex crispuscrispus)) < 150< 150

Bokros, fBokros, fáás vegets vegetáácicióó, cserje, cserje

ffööldiszeder ldiszeder ((RubusRubus fructicosusfructicosus)) < 200< 200

(hamis) ak(hamis) akáácfa cfa ((AcaciaAcacia)) > 200> 200

fehfehéér fr fűűz z ((SalixSalix albaalba)) < 300< 300

bbüükkfa (kkfa (FagusFagus silvaticasilvatica)) 180180--300300

juharfa juharfa ((AcerAcer)) > 150> 150









Rekultivációs réteg

drénréteg

geomembrán

2x25-30 cm Hydrostab+geotextilia erősítés

kiegyenlítő réteg

HULLADÉK

A HYDROSTAB RÉTEGRENDA HYDROSTAB RÉTEGREND

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EVAPOTRANSPIRÁCIÓS lezárás – egyedi tervezést igényel, általános modell nem adható meg

ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELŐK



ALTERNATÍV 
ZÁRÓSZIGETELŐK

Bentonitszőnyeg



Bentonitszőnyeg
(alternatív megoldás)

Cerro Maggiore



ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELŐK

Keveréktalaj



Keveréktalajok
(alternatív megoldás)



A TRISOPLAST szigetelő anyag jellemző paraméterei

Összetétele:  89,1% ásványi alapanyag (pl. homok)
 10,7 % bentonit

 0,2 % polimer

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

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 fagyasztás-
felengedési 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 %



A TRISOPLAST KEVERÉKEK ÖSSZETÉTELE
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ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELŐK

TRISOPLAST



KEVERŐTELEPEK

mobil

állandó

TRISOPLAST



TRISOPLAST beépítés



A TRISOPLAST szigetelőréteg beépítése



ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELŐK

Kapilláris záró szigetelőrendszer



Kapilláris 
réteg

Kapilláris blokk

Rekultivációs réteg
(vízháztartás!)

ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELŐK

Kapilláris záró szigetelőrendszer
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A kapilláris 
záró 
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Evapotranspirációs
zárószigetelés

ALTERNATÍV 
ZÁRÓSZIGETELŐK



Vízháztartási vizsgálatok
WHI Visual HELP



Egy pernye-zagytároló
vízháztartási vizsgálata

A vizsgált záró szigetelő réteg megfelelő biztonságot 
nyújt, a lezárt depónia aljára lejutó csurgalékvíz
mennyisége füvesítés  esetén évi átlagban  nem
haladja meg a 70 mm-t, ami várhatóan csak 

mintegy 60-65 évnyi késleltetéssel  jelenik meg ott.



A vizsgált szelvények felépítése

Nincs lezárás, 
rendezetlen 
állapot Nincs 

lezárás, 
füvesítve

Nem veszélyes hulladéklerakók Veszélyes hulladéklerakók
Bentonitszőnyeg

EGY VESZÉLYESHULLADÉK- LERAKÓ LEZÁRÁSÁNAK 
VÍZHÁZTARTÁSI VIZSGÁLATA 1.
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"A" eset, nincs lezárás, a jelenlegi rendezetlen állapot
"B" eset, nincs lezárás, füvesítve
"C" eset, a nem veszélyes hulladékok felső szigetelőrendszere
"D" eset, a veszélyes hulladékok felső szigetelőrendszere
"E" eset, alternatív lezárási lehetőség bentonitszőnyeggel

Nincs lezárás, rendezetlen állapot

Nincs lezárás, füvesítve

Nem veszélyes hulladéklerakók

Veszélyes hulladéklerakók

Bentonitszőnyeg

EGY VESZÉLYESHULLADÉK- LERAKÓ LEZÁRÁSÁNAK 
VÍZHÁZTARTÁSI VIZSGÁLATA 2.





Hydrostab®Hydrostab®
összetételösszetétel

Rekultivációs réteg
drénréteg
geomembran
2x25 cm Hydrostab+geotextilia

Kiegyenlítő- és gázdrén
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desztillált víz esővíz csurgalékvíz

Kísérleti körülmények:
56 nap víznyomás nélkül
56 nap h=100 cm vízoszlop mellett

Mintamagasság: 10 cm
Mintaátmérő: 15 cm
Hidr. gradiens: i=10

dest. water
rain water

leachete

dest. water
rain water

leachete

A szig. rendszer felépítéseA szig. rendszer felépítése

Vízüveg
1,2-1,5 %Égetési pernye

6-9 %

Szemcsés/szennyezett talaj (D<16 mm)

Szennyvíz iszap
Szárazanyag tartalom > 30%

45-50 %

40-45 %
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Geomembrán



GEOSZINTETIKUS ANYAGOK ALKALMAZÁSA 
A ZÁRÓ SZIGETELŐRENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL



GEOSZINTETIKUS ANYAGOK
ALKALMAZÁSA 

A ZÁRÓ SZIGETELŐRENDSZER
KIALAKÍTÁSÁNÁL



GEODRÉNEK

kavicsszivárgó

geodrén



IDŐÁLLÓSÁG





Különböző zárószigetelési
rendszerek vízháztartás vizsgálata

(Dr. Szabó A.)

A zárószigetelések hatékonyságának vizsgálata a VISUAL HELP® szoftver segítségével

A – eset
A 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet által javasolt rétegrend, 

a szigetelőréteg természetes településű agyagréteg
A modellezés során a kiegyenlítő – gázelvezető réteget 

30 cm vastagságúnak vettem.

B – eset
Az agyagréteg helyett bentonitszőnyeget modelleztem, 

a többi paramétert változatlanul hagytam 

A vizsgált modellek

C – eset
Szigetelőrétegként HDPE fóliát alkalmaztam, 

a fólián geotextil védőréteg található elsősorban
a fólia sérülésének megakadályozására, 

a többi paramétert változatlanul hagytam. 



A vizsgálati eredmények összefoglalása
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Lefolyás Evapotranspiráció Átszivárgás

Különböző zárószigetelési rendszerek
vízháztartás vizsgálata

(Dr. Szabó A.)



















A hulladéklerakók rekultivációjának költségelemzése
(Átmeneti lezárás - Dr. Szabó A.)



A hulladéklerakók
rekultivációjának költségelemzése

(Dr. Szabó A.)

Végleges rekultivációk
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A Bogáncs utcai
lerakó (Miskolc)
rekultiválása



A Bogáncs utcai
lerakó (Miskolc)
rekultiválása



rekultiváció előtt

A Bogáncs
utcai

lerakó
(Miskolc)

rekultiválása



GYÁL

DEBRECEN

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY



A SZENNYEZETT TERÜLET
KÖRNYEZETTŐL VALÓ ELSZIGETELÉSE



A környezettől 
való

elszigetelés



RÉSFALKÉSZÍTÉS



VÍZZÁRÓ RÉSFAL KÉSZÍTÉSE



KOMBINÁLT VÍZZÁRÓ FAL KÉSZÍTÉSE

A VÍZZÁRÓ CSATLAKOZÁS
KIALAKÍTÁSA



A GEROLSHEIMI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ KÁRMENTASÍTÉSE



DREIEICH-BUCHSCHLAG DEPÓNIA



KESKENY RÉSFALAK, FÜGGÖNYFALAK 



SZENNYEZETT TERÜLET
KÖRBEZÁRÁSA 

ún.  „KAMRARENDSZERREL”
(Bécs, Rautenweg-i lerakó)



KELLER eljárás



Keskeny résfal készítése (Csongrádi lerakó, KELLER Grundbau Kft)



JET GROUTING

INJEKTÁLT
FALAK



JET  GROUTING



JET GROUTING FALAK

ALSÓ ZÁRÁS
(spec. alkalmazás)



UTÓGONDOZÁS

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 - - -

NH4-N - - - évtizedek-100

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



AZ UTÓGONDOZÁSI IDŐ CSÖKKENTÉSE

Levegőztetés, aerob stabilizálás
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Levegőztető és depóniagáz gyűjtő rendszer kialakítása
a németországi Kuhstedt lerakó területén 



A BIOPUSTER
eljárás vázlata
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Gázkitermelés

Levegőztetés

A gázkoncentráció
alakulása

a stabilizálás alatt

Aerob in situ stabilizálás kezdete
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A hulladéklerakó nedvesítése/öntözése

Hulladéktest

nyelőkutak

Infiltrációs mező

biológiailag lebomló
hulladék

vízszintes drének bevezetés

Záró
szigetelés

Kiegyenlítő réteg

biológiailag lebomló
hulladék



A lezárás utáni területhasznosítás 
környezetvédelmi kérdései 

•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.



Atzenhof, Németország

DüSSELDORF

TERÜLETHASZNOSÍTÁS

playmobil vidámpark
(Leichendorf)

Düsseldorf

Atzenhof,D



TERÜLETHASZNOSÍTÁS

Blumenrod,D

München

Dyer park, Florida

Hiriya lerakó (Tel Aviv)




