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28. Lecke

A feladatok meghatározása és kivitelezési javaslat



A tényfeltárás célja
• A tényfeltáró vizsgálatok célja megfelelı információk 

szolgáltatása az érintett terület környezet szennyezettségi
állapotáról, amely alapján mérlegelhetı a további 
intézkedések szükségessége, és meghatározható azok 
módja. Közvetlen célja a területen lévı szennyezıforrások
feltárása, a talaj- és felszín alatti vízszennyezések 
megismerése,- lehatárolása, készletezése, a szennyezés
terjedésének modellezése, a környezeti veszélyeztetettség 
felmérése és a kockázat mérlegelése.

• Kárfelszámolás szükségessége esetén a feladat a 
hatóságokkal egyeztetve az adott területre vonatkozó
kármentesítési (D) határérték meghatározása, a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a mentési 
változatok mőszaki és gazdasági mérlegelésével, valamint a 
tényfeltárás alatt kiépülı monitoring rendszer üzemeltetési 
tervének kidolgozása a kárfelszámolás - megkezdéséig 
terjedı idıszakra. További beavatkozás szükségtelensége 
esetén feladat a terület utóellenırzési tervének kidolgozása.



A tényfeltárási munkák koncepcióterve
• A tényfeltárás feladata a területen lévı

szennyezıanyagok minıségének és pontos 
mennyiségének felmérése, a szennyezık által 
elıidézett talaj-, talajvíz szennyezés, 
veszélyeztetettség feltárása.

• A környezetszennyezés (talaj- és talajvíz 
szennyezés) felmérése, a szennyezıanyagok 
minıségi analízise, terjedési sebességének 
meghatározása.

Forrás: Hefop 3.3.1.



• A Vállalkozó által - a hatóság megbízott mőszaki ellenırével 
és hatóságokkal elızetesen egyeztetve szabályosan 
munkaterület átadása jegyzıkönyv készítése, hatósági és 
tulajdonosi nyilatkozat csatolásával, építési napló szabályos 
megnyitása;

• aktualizáló helyszínelés, organizáció, biztonságtechnika;
• archív információk naprakész bıvítése, újraértékelése: a 

területen korábban végzett más tevékenységekre, a 
szennyezı objektumra, a szennyezést okozó tevékenységre, 
technológiára, valamint a térségben létesült feltárások ill. 
végzett mérések adataira, eredményeire és hatósági 
intézkedésekre vonatkozóan;

• tényfeltárás engedélyezési-kiviteli terv készítése (fúrási terv, 
mintavételi program és analitikai terv is);

• hatósági egyeztetések, engedélyek beszerzése, - ha van, 
archív fotók beszerzése;

• elıkészítı beruházások.

Elıkészítı munkálatok



• Felszíni és kisátmérıjő fúrásokkal történı
mintavételezések, hidrogeológiai feltárófúrás és 
figyelıkút-kiképzési munkálatok;

• geodéziai felmérések (a mintavételi helyek, 
fúrások/kutak x,y,z koordinátáinak 
meghatározása);

• geofizikai mérések;
• helyszíni hidrogeológiai vizsgálatok (vízföldtani 

paraméterek meghatározása), a szennyezett 
környezeti elemek felmérése;

• kármentesítési határérték meghatározása 

Feltárási munkálatok



• (ICP: induktív csatolású plazma emissziós spektroszkópia; AAS: 
atomabszorpciós spektroszkópia; GC: gázkromatográfiás vizsgálatok; 
IR: infravörös spektroszkópia; MS: tömegspektrometria)

Talajminta-vizsgálatok
- talajazonosító vizsgálat
- talajmechanikai vizsgálatok
- talaj vizes kivonatának általános vizsgálata
- toxikus nehézfémek /ICP, AAS/
(Cu, Zn, Ni, összes Cr, CrVI ,Pb, Hg, As, Cd, Ba, Co, Mo, Sn)
- szervesanyag-tartalom
- összes szénhidrogén /GC/
- alifás szénhidrogén (TPH) /IR, GC-FID/
- szintetikus felületaktív anyagok (zsíralkohol-szulfátok) /GC-MS/
- akrilsav /GC-MS/
- ökotoxikológia: csíranövény teszt

Javasolt laboratóriumi vizsgálatok és módszerek

Forrás: Hefop 3.3.1.



• - általános és teljes vízkémia
• - toxikus nehézfémek /ICP, AAS/
• (Cu, Zn, Ni, összes Cr, CrVI ,Pb, Hg, As, Cd, Ba, Co, Mo, 

Sn)
• - szervesanyag-tartalom
• - összes szénhidrogén /GC/
• - alifás szénhidrogén (TPH) /IR, GC-FID/
• - szintetikus felületaktív anyagok (zsíralkohol szulfátok)

/UV-VIS/
• - akrilsav /GC-MS/
• - ökotoxikológia: Daphnia teszt, csíranövény teszt, hal teszt, 

alga teszt
• A nehézfémek meghatározásakor az ICP vizsgálati módszer 

esetében nem a multielemes üzemmódban történı
alkalmazás javasolt.

Talajvíz-vizsgálatok



A befejezı munkálatok a következıket kell hogy magukba 
foglalják:

• A kivitelezı által szolgáltatott adatok átadása a mőszaki 
ellenırnek (kiépítési rajz, rétegsor, fúrások geodéziai 
bemérése, fúrási helyek helyszínrajza, építési naplók);

• a Vállalkozó által szabályosan összehívott munkaterület 
átadása, jegyzıkönyv készítése, hatósági és tulajdonosi 
nyilatkozat csatolásával;

• a záródokumentáció elkészítése;
• a záródokumentáció elızetes egyeztetése a mőszaki 

ellenırrel, terv zsőri összehívása a záródokumentáció
elbírálására;

• esetlegesen felmerülı hiányosságok pótlása.

Befejezı munkálatok



A tényfeltárási munkálatok javasolt ütemezése
• A tervezetnek tartalmaznia kell a tényfeltárási 

munkálatok elvégzésének és a 
záródokumentáció elkészítésének elvárt 
teljesítési ütemezési határidejét.

A munka elfogadása
• A szerzıdés szerinti munkálatok vállalt 

befejezési határidejére kell a sikeres 
területátadást, követıen a kivitelezett munka 
záródokumentációját leadni.

A munka lezárása

Forrás: Hefop 3.3.1.



• A tényfeltárási munkák koncepcióterve
• Talajvíz-vizsgálatok
• Befejezı munkálatok

Kérdések a leckéhez
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29. Lecke

A remediációs technológia 
kiválasztása



Mikor nem kell kármentesíteni?

• A kármentesítéssel járó költségek az adott 
társadalom számára meghaladhatják annak humán 
egészségügyi és ökológiai elınyeit. 

• A szennyezett területek használaton kívül vannak.
• A szennyezés nem veszélyezteti a környezetét. 
• A talaj önmagát képes regenerálni. 
• Anyagi forrás hiánya



• Nemzetközi gyakorlatban közepesen 
szennyezett közeg kármentesítése 60-100 €/t, 
míg erısen szennyezett közeg kármentesítése 
160-200 €/t kerül, de természetesen a 
szennyezés, helyszín és technológia 
függvényében igen nagyok lehetnek az 
eltérések. 

• Gondot jelenthet, a szennyezés kiterjedtsége (pl. 
bányameddık) vagy hozzáférhetısége (pl. nagy 
vízadó térségekre kiterjedı mélyégi ivóvízbázis 
szennyezés). 

A kármentesítés költségei







Remediáció

Környezet

Kockázat/HatásSzennyezett terület

Hulladék/terület
Forrás

Kémiai speciáció

Monitoring/becslés

toxicitás

Biológiai 
hozzáférhetıség

mobilitás



A kármentesítés f ıbb elvei

Tisztább, gyorsabb, olcsóbb!

• A leendı területhasználatnak megfelelı
határértékeknek való tartós megfelelés

• Tartós kockázat csökkentés
• Megvalósíthatóság
• Költség
• Társadalmi elfogadottság



A beavatkozás sürgısségét a terület érzékenysége és a 
kockázatos anyag(ok) veszélyessége (toxicitás, 
mobilitás stb.) együttesen határozzák meg. Több 
szennyezett terület esetén fontossági sorrendet 
(prioritási rendet) kell felállítani, pl. a következı
szempontok szerint:

• emberi környezet veszélyeztetése, 
• üzemelı és távlati vízbázisok veszélyeztetettsége, 
• a szennyezıanyag gyors terjedése, 
• felszíni befogadó közelsége, 
• vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi 

szempontból megkülönböztetett területek közelsége, 
• mőemléki terület. 

A beavatkozás sürg ıssége



A kármentesítési technológiák 
kiválasztásának általános szempontjai

A szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz esetében nem az 
eredeti, vagy az azt megközelítı állapot helyreállítása az egyetlen 
kockázat csökkentési lehetıség. A beavatkozás sürgısségétıl, a 
szennyezett terület nagyságától és a beavatkozás költségeitıl 
függıen más lehetıségek is vannak, úgymint:

• a területet nem kezelik, de kivonják a használatból, vagy módosítják 
a területhasználatot, 

• lokalizálják a szennyezett területet, a lokalizálás eredményeként a 
szennyezett területre további szennyezést okozó, kockázatos anyag 
nem kerülhet és a szennyezıdés elvileg a természeti elemek útján 
(levegı, víz) nem terjedhet, 

• talajcsere, a szennyezett földtani közeget kitermelik és arra alkalmas 
helyre lerakják, a munkagödröt tiszta "talajjal" töltik fel. 



• A kármentesítés költségei

• A kármentesítés fıbb elvei 
• Kármentesítési technológiák

Kérdések a leckéhez
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30. Lecke

A remediációs technológiák bemutatása



Technológiák csoportosítása

• in situ (= eredeti helyzetben) megoldások. Idetartozik 
valamennyi olyan technológia amikor a szennyezıdött 
földtani közeget vagy/és felszín alatti vizet olyan 
eljárásokkal tisztítják meg a szennyezést okozó
kockázatos anyag(ok)tól, hogy a tisztítás során nem 
termelik ki a földtani közeget, és a tisztított felszín alatti 
vizet visszanyeletik, szikkasztják a munkaterületen belül.

• ex situ (= nem eredeti helyzetben) megoldások. Az 
ebbe a csoportba tartozó technológiákat további két 
alcsoportba lehet osztani:



– ex situ on site a tisztítást nem a földtani közeg kifejlıdésének 
természetes helyzetében végzik, hanem kitermelik. A kitermelt 
szennyezett talajt és/vagy felszín alatti vizet nem szállítják el a 
munkaterületrıl, hanem azon belül bioágyakon, termikusan, vagy 
talajmosással tisztítják stb., majd a kívánt mértékben megtisztított 
földtani közeget és/vagy felszín alatti vizet a tervnek megfelelıen 
visszahelyezik a munkagödörbe. 

– ex situ off site az idetartozó technológiák megegyeznek az ex situ 
on site megoldásokkal. Az alapvetı különbség, az hogy a 
szennyezett talajt, és a felszín alatti vizet nem a munkaterületen 
belül kezelik, hanem egy távolabbi tisztító telepre szállítják, majd a 
kezelt talajt visszaszállítják az eredeti munkagödörbe. A 
megtisztított felszín alatti vizet élıvízbe vagy közcsatornába 
vezetik. 

Ex situ technológiák csoportosítása



Fizikai, kémiai, és biológiai technológiák
• A fizikai és kémia technológiák igen hatékonyak, gyakran 98-99 

%-os szennyezés felszámolás is elérhetı velük. Gyorsan, rövid idı
alatt kivitelezhetıek. Hátrányuk viszont a magas költség.

• A biológiai technológiák (beleértve a mikrobiológiai és magasabb 
rendőekkel végzett tisztítást), csak bizonyos szennyezési 
koncentrációk mellett alkalmazhatóak. A lebontási folyamat 
célállapota a fizikai és kémiai értékek alatt marad. Idıben sokkal 
lassabban lejátszódó és a környezeti állapot változásra 
érzékenyebb megoldás. Kivitelezése speciális szakismeretet 
igényel. A projekt teljes idıtartamára vetített költsége azonban 
nagyságrendekkel kisebb, mint a fizikai és kémia eljárásoknál. 
Azokon a helyeken, ahol a cél objektum elérési ideje nagy és 
jelentıs felületekre kiterjedı célérték közeli szennyezést találunk, 
elınyben kell részesíteni a biológiai in situ megoldásokat. 



• Gyakorlatban sokszor kevert fiziko-kémia-
biológia technológiát alkalmaznak. Azokon a 
kritikus helyeken (hot spots) ahol igen jelentıs a 
szennyezés radikális fizikai és kémiai 
megoldásokat alkalmaznak, míg a még mindig 
szennyezett nagy környezı területeken biológia 
megoldást használnak, és fizikailag izolálják a 
szennyezett és a nem szennyezett területeket 
egymástól.

Kevert technológiai lehet ıségek



Az alkalmazható technológiák összefüggései

Forrás: Hefop 3.3.1.



• A magas víztartalom és ezzel járó alacsony 
szárazanyag-tartalom esetén a kémiai oxidáció, az 
ioncsere, az ülepítés. 

• A hatékony aerob, anaerob biológiai 
szennyvíztisztításban is ismert folyamatok legalább 3-
5%, míg a szennyvíz iszapkezelésbıl ismert folyamatok 
10-15%-os szárazanyag igényőek. A szilárd biológia 
kezelés, pl. komposztálás 40-60% szárazanyag igényő. 
A rendezett lerakás pedig ennél is szárazabb anyagot 
igényel a rézsők stabilitásának biztosításához. Az égetés 
során a magas szerves anyag tartalom kedvezıen 
befolyásolja az égés energetikai viszonyait, viszont 
szilárdítás esetén a növekvı szerves anyag tartalom 
ellenkezıleg hat. 

A technológia választás egyéb szempontjai



vv-++Landfarming / in
situ

+++++Magas 
hımérsékleten

+ / o+ / o+++Alacsony <<<<500C°°°°
hımérsékleten

Hıkezelés

v- / ?-+ / v+Extrakció

Kevert 
talaj

TızegVályog 
vagy 
agyag 
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anyag)

Homok t.
alacsony 
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anyag)

Talaj típusaKezelés típusa

+ általában alkalmazható
v választható néhány esetben
- általában nem alkalmazható
? nincs elég tapasztalat az alkalmazhatóságot illetıen



• Extrakciót csak laza és maximum középkötött 
talajok esetében végezhetünk, mivel a magas 
agyag illetve szerves anyag tartalom a nagy 
adszorpciós kapacitás következtében nagy 
mennyiségő szennyezést erısen köt meg. Nem 
véletlen, hogy az erre a technológiára épülı pl. 
talajmosás ÉNy-Európa köves, kavicsos 
alacsony szervesanyag tartalmú területein 
sikeres. 

• A magas hımérsékleten végzett hıkezelés 
esetén a talaj fizikai szerkezet másodlagos, 
viszont költség szempontjából a magas szerves 
anyag tartalmú tızeg a legkedvezıbb. 

A talaj tA talaj t íípuspusa a éés a s a talajkezeltalajkezeléési technolsi technolóógigiáákk öösszefsszefüüggggéésese



• Alacsonyabb hımérsékleten ugyanez a 
szerves anyag már gátolja a párolgóképes 
anyagok távozását a talajtérbıl. 

• Makro és mikrobiológiai folyamatok 
szempontjából a kiegyensúlyozott víz, hı
és tápanyag-gazdálkodású könnyő vályog 
talajok biztosítják a megfelelı tisztítási 
hatékonyságot.

A talaj tA talaj t íípuspusa a éés a s a talajkezeltalajkezeléési technolsi technolóógigiáákk öösszefsszefüüggggéésese
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• Extrakció hatékonysága szempontjából - ha azonosnak 
tekintjük hımérsékleti, a szemcseméretbeli és keveredési 
feltételeket - alapvetıen az extraháló szer kiválasztása a 
meghatározó. 

• Itt is kihangsúlyozhatjuk, hogy a remediáció végeredményeként 
visszamaradó anyag mennyisége bármely technológia 
esetében nem lehet nagyobb a kiindulási tömeg 20%-nál, azaz 
nem termelhetünk egyik veszélyes hulladék helyett másik 
hulladék hegyet. 

• Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az elsıdleges közegbıl 
kivont szennyezéssel ne csapadékot képezzünk, hanem az 
extraháló szert egy másik térben vissza kell nyerni pl. 
kelátképzı anyagot használunk. 

A talaj tA talaj t íípuspusa a éés a s a talajkezeltalajkezeléési technolsi technolóógigiáákk öösszefsszefüüggggéésese



• A hıkezelés szervetlen anyagok esetében (pl. 
nehézfémek) alacsony hatékonysággal bír, 
leszámítva az igen magas (1300 °C felett) 
végzett égetést. Párolgó képes szerves 
anyagok esetében már az alacsony 
hımérséklet is hatékony. 

• Biológiai eljárások hatékonysága az adott 
szennyezés toxikussági viszonyaitól és a 
biológia közösség stressztőrı képességétıl 
függ.
Forrás: Hefop 3.3.1.

A talaj tA talaj t íípuspusa a éés a s a talajkezeltalajkezeléési technolsi technolóógigiáákk öösszefsszefüüggggéésese



• A technológiák csoportosítása

• Az alkalmazható technológiák összefüggései
• A talajok és talajkezelések összefüggései

Kérdések a leckéhez
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