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1. Bevezetés 

Napjainkban egyre fontosabb feladattá vált a felszín alatti szennyezések kárelhárítása 

ivóvíz készleteink védelme érdekében. A kárelhárítás megvalósításához egyre több és 

újabb, korszerűbb technológiákat dolgoznak ki a jobb hatások és a gazdaságosság 

elérésére. 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben több timföldgyár is működött, melyek egyik 

legnagyobb mennyiségben keletkező mellékterméke a vörösiszap. Mivel mai technológia 

ismereteink alapján nincs lehetőség ennek az anyagnak a gazdaságos feldolgozására, a 

gyárak úgynevezett iszaphányókat hoztak létre a hulladék elhelyezésére. Ezek a tározók 

különböző szennyezőanyag transzportfolyamatok révén veszélyforrást jelenthetnek a 

felszín alatti víztározó képződményekre.  

Diplomamunkám során a zagy és az altalaj felületén történő transzportfolyamatok 

meghatározását tűztem ki célul, és annak vizsgálatát, hogy e folyamatok során milyen 

típusú és mennyiségű komponensek jelenhetnek meg a tározók alatti vízvezető 

képződményekben. A Miskolci Egyetemen futó KÚTFŐ projekt kutatócsoportjához 

csatlakozva egy új típusú laboreszköz, a DKS-permeabiméter segítségével hajtottam végre 

a méréseimet, mely alkalmas bármilyen finomszemű talajmintán történő szennyezőanyag 

terjedési mechanizmus laboratóriumban történő meghatározására. Jelen munkám során a 

vörösiszapot választottam vizsgálandó talajmintaként. Az előzőleg elvégzett tesztüzemi 

mérések tapasztalatait felhasználva többszöri ismételt méréssorozatot hajtottam végre, 

eltérő áramlási viszonyokat feltételezve.  

A művelet során kapott adatokat felhasználva Processing MODFLOW környezetben 

modelleztem a DKS-permeabiméter áramlási viszonyait és a vizsgált komponensek 

transzportfolyamatit. A munkám végén kapott eredmények és megfigyelések lehetővé 

teszik, hogy hasonló viszonyok között képesek legyünk az ilyen típusú szennyező források 

transzportfolyamatainak pontosabb meghatározására. 
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2. A vörösiszap bemutatása 

2.1. A vörösiszap keletkezése 

2.1.1. A bauxit keletkezése 

Az alumíniumgyártás alapanyaga timföld. A vörösiszap, a bauxitból történő 

timföldgyártás legnagyobb mennyiségben keletkező mellékterméke. [1.] A földkéregben az 

oxigén és a szilícium után a harmadik leggyakrabban előforduló elem az alumínium, mely 

a földkéreg 7,5%-át alkotja, azonban természetes formában nem fordul elő, csak 

vegyületeiben. A bauxit az egyik legfontosabb alumíniumércek közé tartozik. [2.] 

A bauxit trópusi, szubtórpusi éghajlaton, a föld felszínén a kőzetek, üledékek 

mállásával keletkezik. A folyamat során a málló kőzetből vagy üledékből először a 

könnyen, majd az egyre nehezebben oldódó kémiai elemek oldódnak ki, ami után csak az 

igen nehezen oldható elemek maradnak. Ezek az alumínium, a vas, a titán és a szilícium. A 

meleg éghajlat és a bő csapadék elősegíti ezt a folyamatot, szárazabb, hűvösebb éghajlaton 

pedig nehezebben alakul ki. A mérsékelt övön, mint Magyarországon is az ismert 

bauxittelepek egy régebbi földtörténeti szakaszban keletkeztek, amikor ezen a területen 

trópusi éghajlat volt. A bauxitban lévő vegyi elemek mind oxidos formában fordulnak elő, 

mivel a keletkezésében az oxigéndús eső kiemelkedő szerepet tölt be. A bauxitok öt fő 

alkotója: Al2O3, Fe2O3, TiO2, SiO2, H2O. A felsorolt öt elemen kívül máselemek is jelen 

vannak kisebb mennyiségben, ezeket járulékos elemeknek nevezzük. Kedvező éghajlaton 

szinte minden kőzetféleségből keletkezhet bauxit. Rendkívül kedvező, ha az anyakőzet, 

melyből a bauxit keletkezik jó vízáteresztő. Ezen kőzetek közé tartozik a mészkő (CaCO3) 

és a dolomit ([MgCa(CO3)2]), melyek különösen jó bauxit képződéséhez vezetnek. Ennek 

a folyamatnak a neve a karsztbauxitosodás, az így keletkezett terméket pedig 

karsztbauxitnak nevezzük. A nem karsztos folyamat során keletkezett bauxitokat laterit-

bauxitoknak nevezzük. Magyarországon karsztbauxit telepek fordulnak elő. [2.] 

2.1.2. A bauxit feldolgozása 

A bauxitot Bayer-, vagy pirogén-eljárással dolgozzák fel timfölddé. Bayer eljárással 

termelnek timföldet a legalább 7 modulusú és minimum 40% Al2O3 tartalmú bauxitból, az 

ennél több kovasavat tartalmazóból pedig pirogén-, vagy egyéb eljárással. [2.] A 

vörösiszap a bauxitok Bayer-eljárással történő feldolgozása során keletkező melléktermék. 

[3.] Ma a világon termelt timföldnek 90%-át ezzel az eljárással állítják elő. Az eljárás 
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alapelve, hogy a bauxit Al2O3-tartalmát nyomás alatt marónátronoldattal feloldják majd a 

higított, tiszta aluminátlúgot kikeveréssel megbontják. [2.] 

 

1. ábra Bayer-folyamat [1.] 

A technológiai folyamatok lépései: 

A) Előkészítés: Az előkészítés már a bányában elkezdődik, ahol a készletekről 

homogenizált és általában 300 mm-nél nagyobb szemcseméretű bauxitot szállítanak a 

timföldgyárba.   A tényleges feldolgozási folyamat a beérkező bauxit osztályozásával 

kezdődik, miután a nagyobb darabokat törik majd őrlik. Az őrlést golyós malomban végzik 

úgy, hogy a szemcsék többsége 0,5 mm-nél kisebb szemcseméretű legyen, miközben 

hozzáadják a feltáró lúg egy részét. Ezután a zagytartályokban a mészadalék és a feltáró 

lúg többi részének hozzáadásával beállítják a bauxit zagy pontos összetételét. Eközben a 

zagyot előmelegítik. [1.] 
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B) Feltárás: Feladata, a bauxitban lévő alumínium-oxid-hidrátok kioldása. A 

folyamat során az előkészített zagyot nagynyomású szivattyúk szállítják és préselik 

keresztül az előmelegítőkön, majd a csőfeltáró rendszeren keresztül.  A feltáró egységek 

fűtését először expandált gőzzel, majd később nagynyomású gőzzel végzik, amíg a zagy 

eléri a feltárás végső (240 oC) hőmérsékletét. Ekkor végbemegy az alumínium-oxid 

oldódása. Miután a feltárt zagy elhagyja a rendszert, keresztülhalad az expanziós 

tartályokon és fokozatosan lecsökken a nyomása és a hőmérséklete. [1.] 

C) Hígítás: A távozó zagy tovább feldolgozásra hígító tartályokba kerül. A feltárás 

folyamán oldatba került Al2O3 mellett maradnak fel nem oldott alkotóelemek a zagyban. 

Ezt a maradványt vörösiszapnak nevezik, a nem oldott szilárd fázisban legnagyobbrészt 

jelenlévő vasoxid jellegzetes vörös színe miatt. A feltáró lúg koncentrációja az expanzió 

során eltávozott vízmennyiség miatt olyan sűrűségű, hogy abból a vörösiszapot nem 

tudnánk kiülepíteni, ezért a feltárt zagyot hígítani kell. A hígításhoz a vörösiszap 

ellenáramú kimosásával kapott híg lúgot használják. [1.] 

D) Ülepítés: A hígított és koaguláló szerrel kezelt zagy szétválasztása ülepítéssel 

történik aluminátlúgra és vörösiszapra. A folyamatot egy-, vagy többkamrás, nagy 

felülettel rendelkező vízszintes-, vagy kúpos fenekű tartályokban, legtöbbször Dorr-

ülepítőben végzik. A kiülepedett zagyot a marónátron és alumíniumveszteség csökkentése 

miatt hat-hét lépcsőben mossák ki. A különböző bauxitok vörösiszapjai nem egyforma 

mértékben ülepednek. Ezt számos tényező befolyásolhatja, melyek közül a legfontosabbak 

a következők: a szilárd anyag és a folyadék sűrűségének különbsége, a vörösiszapban lévő 

vasvegyületek ásványos összetétele, a bauxit kovasavtartalma, az iszap szemcsemérete és 

szemcseeloszlása, az ülepítés hőmérséklete, a lúg szennyezettsége. [1.] 

E) Hűtés, kikeverés: Az ülepítőkből kapott, tisztított aluminátlúg hőmérsékletét 

tovább kell csökkenteni annak megbomlásának elősegítésére. A hőcserét ellenáramú 

készülékekben végzik. A már lehűtött aluminátlúgot végigvezetik a sorba kapcsolt 

keverőtartályokból álló kikeverősoron, ahol az intenzív keverés és az áramlás hatására a 

lúgfázis megbomlik, és alumínium-oxid tartalmának mintegy fele kristályos 

timföldhidrtáként kiválik. A kikevert hidrátzagyot leválasztják az aluminátlúgról és 

nagyobb részét visszavezetik a kikeverősorra oltóhidrátként, kisebbik részét pedig 

lúgmentesre mossák, majd szűrik. A kikevert zagy szűrletét retúrlúgnak nevezik. [1.] 
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F) Bepárlás: Az oltóanyag szűrésekor keletkező folyadék, az úgynevezett 

anyalúgban benne van a hígítás során hozzáadott víz nagy mennyisége, ezért ezt ismételt 

felhasználás előtt bepárlással el kell távolítani. A szűréssel el választott anyalúg csak egy 

része kerül bepárlásra, a fennmaradó része az aluminátlúg hígításához használódik fel. A 

híg aluminátlúgból a vizet, mint oldószert vákuumbepárlással távolítjuk el. A hőmérséklet 

növelés alatt az oldat egy ideig melegszik, majd az uralkodó nyomáson a víz párologni 

kezd. [1.] 

G) Kalcinálás: A timföldgyártás végső technológiai folyamata, mely során a 10-12% 

nedvességtartalmú alumínium-oxid-hidrát kiizzítása, kalcinálása történik. A rendszerbe 

bekerül a kikristályosodott timföldhidrát, melyet egy ellenáramban haladó füstgáz melegít 

elő. A folyamatot egy 50 m hosszú csőkemencében végzik. Melegítés hatására 950 oC-on 

elkezdődik az timfölddé alakulás. Ha a kalcinálás 1050-1100 oC hőmérséklet tartományon 

belül történik, akkor olyan hexagonális kristálymódosulatú timföld keletkezik, amely már 

nem nedvszívó, jól tárolható és kohósítható. [1.] 

2.2. A vörösiszap tulajdonságai 

A Bayer-eljárással végzett timföldgyártás során különböző mennyiségben és 

összetételben keletkeznek melléktermékek, melyek közül a vörösiszap kiemelkedő 

szerepet tölt be, ugyanis ebből hatalmas mennyiség keletkezik a folyamat során. A 

keletkező mennyiség főleg a bauxit összetételétől függ. Egy tonnányi timföld előállítása 

közben általában 1-1,3 tonna vörösiszap keletkezik. Az így keletkezett vörösiszapban a 

nyomelemeken kívül elsősorban még az 1. táblázatban említett alkotórészek fordulnak elő. 

A vörösiszap összetevői között több értékes anyag is található (Al2O3, Fe2O3, Na2O), ezek 

gazdaságos feldolgozása azonban még nehéz feladat, de kinyerésükre alkalmas eljárások 

fejlesztésére komoly erőfeszítések folynak. [2.] 

Amíg nincs lehetőség gazdaságos feldolgozásra, addig a timföldgyáraknak 

úgynevezett iszaphányókat kell létrehozniuk, melyekben a vörösiszapot elhelyezhetik. 

Ezek a tározók azonban nagy felületet foglalnak el és igen költségesek. [2.] 
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1. táblázat A vörösiszap alkotóelemei [1.] 

Alkotóelem  
Előfordulási 

arány [%] 

Fe2O3 35-45 

Al2O3 15-20 

SiO2 8-14 

Na2O 8-10 

TiO2 4-6 

CaO 1-3 

V2O5 0,2-0,4 

P2O5 0,5-0,8 

CO2 1,0-2,0 

SO3 0,7-1,0 

izzítási 

veszteség 
8-12 

 

 

 

2. táblázat A vörösiszapban előforduló 

nyomelemek [1.] 

Nyomelem 
Tartalom 

[ppm] 

Gallium 20-30 

Szkandium 55 

Ittrium 120 

Lantán 240 

Cerium 450 

Prazeodínium 10 

Neodínium 190 

Szamárium 23 

Gadolínium 160 

Molibdén 40 

Cink 410 

Króm 500-550 

Kobalt 55 

Urán 42 

Tórium 50 

Mangán 1950 

Az eleve finomszemcsés érc, a bauxit továbbőrlésével és kémiai kezelésével előállt 

vörösiszap rendkívül finom szemcsemérettel rendelkezik. A szemeloszlást a 3. táblázat 

szemlélteti.  

3. táblázat A vörösiszap szemeloszlása [1.] 

Szemcseméret 

[μm] 

Előrodulási 

arány [%] 

> 125 3,8 

125 - 63 1,7 

63 - 32 2,3 

< 32 92,2 

 

A 32 μm-nél finomabb frakciót főleg vas-, és alumínium-hidroxidok, oxidihroxidok, 

és a technológia folyamán keletkezett alkáli-alumoszilikátok képzik. Ezek méretbeli és 

felületi tulajdonságaik miatt a vörösiszap jelentős kolloid aktivitással rendelkezik. Ezekből 

adódóan a vörösiszap nyugalmi állapotban gélszerű állaggal rendelkezik, dinamikus 

terhelés hatására azonban tixotróp módon viselkedik és elfolyósodik. Nagy vízmegtartó 

képességgel és adszorpciós kapacitással rendelkezik. Emellett kicsi a szivárgási tényezője 

is, ami az előző jellemzőjét is figyelembe véve azt eredményezi, hogy a tározó kazetták 
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felületére hulló csapadék a hulladékszelvényen át a talajvíz felé történő szivárgása gátolt. 

[3.] 

 A vörösiszap néhány anyagjellemzője: 

- Anyagsűrűség: 3,1 – 3,8 t/m3 

- Hézagtérfogat: 1,16 

- Térfogatsűrűség: 1,87 – 2,0 t/m3 

- Belső súrlódási szög: 5 – 10o 

- Egyirányú nyomószilárdság: 40 – 112 N/cm2 

- Szivárgási tényező: 10-7 – 5 10-8 m/s 

 

A kitárolásra kerülő vörösiszap a technológiai folyamatok révén Na-ionokban 

gazdag. Ebből következik, hogy a frissen betárolt iszap pH-értéke 11-13. Az idő 

előrehaladtával azonban a tározó közepétől a szélek felé haladva ez az érték lecsökken 

pH=9-11-re. Ez az úgynevezett gélöregedés a következő kolloidikai és kémiai-ásványtani 

fázisátalakulási folyamatokkal magyarázható: 

- A vas-oxid és Fe(III)-oxihidroxidokon kívül a Fe(III)-hidroxid gél 

oxihidroxidokká, majd Fe(III)-oxiddá alakul a rendszer folyamatos 

vízvesztésének következtében. Ez a folyamat főleg a tározó felszínközeli, 

időszakosan kiszáradó rétegére jellemző.  

- A felszíni rétegekben a levegővel érintkezve, valamint a felszín alatti perem 

menti részeken a vizekben oldott CO2 hatására megindul a maradék aluminátlúg 

karbonosodása: 

2 Na[Al(OH)4] + CO2  2 Al(OH)3 + Na2CO3 + H2O 

- A másodlagos amorf Al-hidroxid csapadék vízvesztéssel fokozatosan kristályos 

Al-hidroxiddá alakul át, főleg a felszín közeli rétegekben. 

A felsorolt folyamatok csökkentik a kolloid aktivitást, miközben a karbonátosodással 

szilárd kötőanyag jelenik meg a rendszerben. Ezek következtében a tározók felszínén 

fokozatosan egy szilárd, terhelhető kéreg alakul ki, az eredeti tixotróp vörösiszap gél 

helyén. A vörösiszap átalakulási folyamatai és stabilizálódása tehát nagyban csökkenti a 

tározási kockázatát. [3.] 
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2.3. A vörösiszap elhelyezése 

2.3.1. A lerakás módszerei 

A vörösiszap tárolási módszerét egy adott terület környezetvédelmi körülményei és a 

helyi szabályozás határozzák meg, tehát egy tározó helyét és kialakítását megelőzően 

ezeket a tényezőket kell figyelembe venni. A lerakásnak két alapvető módszere van a 

nemzetközi gyakorlat szerint. Az egyik, a Magyarországon is alkalmazott úgynevezett 

nedves lerakás, és általában a külföldi gyakorlatban használt száraz vagy félszáraz lerakás. 

[4.] 

A száraz lerakáshoz a tározásra kerülő vörösiszap nedvességtartalmát lecsökkentik. 

Ahhoz, hogy a megfelelő szárazanyag-tartalmat elérjék, a vörösiszapot vákuumszűréssel 

vagy nagynyomású technikák segítségével víz és lúg mentesítik. Több ismert száraz 

lerakási módszer közül az egyik elterjedt, amikor a csökkent nedvességtartalmú anyagot 

vékony rétegben és nagy felületen elterítenek, majd megszáradása után újabb vékony 

réteget helyeznek el a felszínén. [4.] 

Nedves lerakás során a timföldgyári technológia során keletkezett vörösiszapot 

víztelenítés nélkül helyezik el a zagytározón. Az ilyen lerakók kialakításánál nagy 

figyelmet kell fordítani a szigetelésre, hogy a talajba történő szivárgást megakadályozzák. 

A lerakó kialakítása során a folyékony vagy iszapszerű hulladékok tárolásánál is használt 

módszert alkalmazzák, ami egy védőgáttal kiemelt medence formájú depónia. [4.] 

A félszáraz lerakás gyakorlatilag az előző két módszer ötvözése. Az anyag 

nedvességtartalmát lecsökkentik, ami így jóval alacsonyabb lesz, mint nedves lerakás 

esetében. A szállítása a timföldgyárból a depóniáig csővezetéken történik, ami viszont 

lényegesen olcsóbb megoldás, mint a száraz lerakás során teherautókon vagy vasúton 

történő szállítás. [4.] 

Az iparilag fejlett országokban a száraz lerakás az elterjedtebb. mivel kisebb 

nedvességtartalma miatt az hulladéklerakók mérete sokkal kisebb, valamint a főleg oldott 

fázisban található Na-tartalom a nedvességtartalom lecsökkenésével is sokkal kisebb lesz, 

ami a talajvíz –védelem szempontjából rendkívül fontos lehet. Ez a módszer azonban a 

víztelenítő technológiák alkalmazása miatt jelentős többletköltségekkel jár. [4.] 
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2.3.2. Magyarországi vörösiszap tározók 

Magyarországon három timföldgyár működött, Mosonmagyaróváron, Almásfüzitőn 

és Ajkán, mely mindegyikének a technológia során keletkezett vörösiszapot 

zagytározókban el kellett helyeznie. A bauxit vagyon fokozatos kimerülése miatt ma már 

csak az ajkai timföldgyár üzemel, a másik két gyárat bezárták. Az idők folyamán mintegy 

55 millió tonna vörösiszap halmozódott fel a magyarországi zagytározókban. [4.] 

 

2. ábra Magyarország vörösiszap tározói 

2.3.2.1. Mosonmagyaróvár 

A Magyaróvári Timföldgyárat 2002-ben zárták be. Működése alatt összesen öt tározó 

kazettát alakítottak ki. A legelső kazetta a gyár területén, a többi pedig a gyártól ÉNy-ra 

létesült. A tározók összes felülete 73,22 hektár, az összes elhelyezett vörösiszap 

mennyisége 6,5 millió m3. A gyár bezárása után a kazettákat rekultiválták, és azok 

környezetét felszín alatti vízminőség figyelőkút hálózattal látták el. [1.] 

A volt timföldgyár a Mosoni-síkon helyezkedik el, mely földtanilag a Kisalföld 

süllyedő medencéjébe települt dunai hordalékkúp Déli lejtővidéke. ÉNy-i részének 

felszínét jelenkori folyóvízi iszap, a Lajta két oldalán folyóvízi kavics, a Déli és DK-i 

részét pedig iszapos-löszös üledék borítja. A mélyebb rétegekben 50-200 m-ig jó víztározó 
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iszapos-homokos-kavicsos rétegek helyezkednek el. Alaphegysége alsó-paleozoos 

kőzetekből áll. [5.] 

 

3. ábra Mosoni-sík (a számok a kistáj kataszteri sorszámát jelölik) [5.]  

A zagytározók térségében a felszín alatt holocén homokos-kavicsos rétegek, alattuk 

pedig pleisztocén folyóvízi öntésanyag réteg helyezkedik el. A kavicsos rétegek nagyjából 

összefüggőek, helyenként közbetelepült homok vagy agyagréteggel. A terület csaknem sík 

felszínén nagyobb részben öntés-csernozjom, kisebb részben pedig mészlepedékes 

csernozjom terül el. [1.] 

Mosonmagyaróvár és környéke felszíni és felszín alatti vizekben is gazdag. A Lajta 

folyó, valamint a várostól Délre mesterségesen kialakított Lébényhansági csatorna is itt 

ömlik a Mosoni-Dunába. A nagy vastagságú holocén-pleisztocén homokos kavics összlet 

határozza meg a térség felszín alatti vízviszonyait. Az összefüggő talajvíz átlagos mélysége 

a homokos kavicsrétegben 2,5 m, évi átlagos ingadozása 50 cm. A talajvíz áramlása D-
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DNy-i irányú. A felső pannon 500 m mélységig települt vízadójára telepített ivóvíztermelő 

kutak által termelt víz hőmérséklete 28-30 oC. A mélységi vízadó rétegek fedőszintjében 

vízzárónak tekinthető agyagos rétegek helyezkednek el, melyek elválasztják egymástól a 

felszín közeli talajvizeket és a mélységi rétegvizeket, így a felszíni vizek nem szennyezik 

el a rétegvizeket. [1.] 

2.3.2.2. Almásfüzitő 

Az almásfüzitői timföldgyár termelési tevékenységét 1997-ben fejezték be, jelenleg 

végelszámolás zajlik. Összesen nyolc zagytározót létesítettek, melyből hét közvetlenül a 

Duna mentén helyezkedik el, egy pedig a gyártól 16 km-re Neszmély község határában, 

ami a legutolsóként kialakított zagykazetta. A tározók összes felülete 186 hektár, az összes 

elhelyezett vörösiszap mennyisége 12,6 millió m3. Az I.-VI. számú tározók felszínlezárását 

elvégezték, a VII. számú kazetta lefedése pedig folyamatban van. A VIII. számú 

kazettában a vörösiszap elhelyezését 1994-ben befejezték. Mind a nyolc tározó 

környezetében monitoring rendszer is került kiépítésre. [1.] 

Almásfüzitő a Győr-Tatai Teraszvidéken helyezkedik el, ami egy teraszszintekre 

tagolódó hordalékkúp síkság. Duna-menti sávját és a mellék patak-völgyeket iszapos, 

homokos jelenkori üledék fedi. A folyóvízi teraszszint felszínét folyóvízi homok borítja. A 

kavicsból álló terasz-szigethegyek kiemelkednek környezetükből. A holocén üledékek alatt 

miocén-pannóniai és pleisztocén agyag, kőzetliszt üledékek települtek, amik többnyire 

rossz víztározók. A homokos kavics vastagsága ebben a térségben 7-15 m, alatta pedig 

pannóniai agyagot tártak fel. A zagyterek alatt és környezetükben holocén ártéri talajok 

vannak a felszínen, helyenként tőzeg foltokkal. [1.] 

 

4. ábra Győr-Tatai Teraszvidék (a számok a kistáj kataszteri sorszámát jelölik) [5.] 
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A vízzáró pannóniai fekü biztosítja a mélyebben lévő rétegvizek védelmét a felülről 

érkező szennyeződésekkel szemben, ezért a külszíni hatások csak a talajvizet érintik 

közvetlenül a felszín alatti vizek közül. A kavicsos-homokos-iszapos területen a talajvíz 

utánpótlódását a csapadékvíz, a Duna medréből beszivárgó, illetve Dél felől, a háttérből 

érkező talajvíz biztosítja. A talajvízszint alakulását legnagyobb mértékben a Duna 

vízszintingadozása befolyásolja. Az I.-VII. tározók műszaki védelem nélkül kerültek 

megépítésre a Duna árterében. Alattuk szemcsés, vízáteresztő talaj van, így a beszivárgó 

csapadékvíz akadály nélkül tud kommunikálni a talajvízzel. Magas vízállású időszakban a 

folyó vize elönti a zagytározók környezetét, amik így szigetszerűen emelkednek ki az 

ártérből. Az ártérbe telepített monitoring rendszerben észlelt talajvízszint ingadozás 6,01-

6,36 m. Ezzel szemben a zagyterektől délre a mentett oldalon lévő figyelőkutakban a 

vízszintingadozás mindössze 1,5-2,5 m. Ha a Duna vízállása tartósan alacsony, a talajvíz 

áramlás iránya É-ÉK-i, magasabb vízállású időszakban pedig D-DK-i irányú. A VIII. 

számú tározó Neszmélynél kedvezőbb geológiai és morfológia viszonyokkal rendelkezik, 

ezért kiépítése során műszaki védelmet ennél a tározónál sem hoztak létre. [1.] 

A VIII. kazetta az Almás-Táti-Duna-Völgyben helyezkedik el, ami a Gerecse 

lejtővidékétől a Duna medréig terjed. Teraszos, hullámos völgysík, melyet a hegységből 

érkező patakvölgyek és Duna-teraszok osztanak fel. A völgy alapját miocén és oligocén 

agyag alkotja, amire folyóvízi kavics, homok és iszap települt az ártéren. A teraszok 

rétegsora homokos-kavicsos összletekből áll, melyet iszapos-homokos lejtőüledék takar. A 

mélyebben lévő rétegek mérsékelt víztározó képességűek. A Duna árterén nyers öntés és 

öntés réti talajok találhatók, a magasabban lévő térszínek löszös üledékein pedig 

csernozjom barna erdőtalajok és barnaföldek. A nyers öntéseket kis vízraktározó és 

víztartó képesség jellemzi. A talajvízszintet a Duna közelében a folyó vízszintváltozása 

közvetlenül befolyásolja. [5.] 

 

5. ábra Almás-Táti-Duna-Völgy (a számok a kistáj kataszteri sorszámát jelölik) [5.] 
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2.3.2.3. Ajka 

Az Ajkai Timföldgyár 1943-ban kezdte meg működését. A timföldgyár mellett 

található Csinger és Torna patak völgyében összesen tíz tároló kazetta létesült, melyek 

összes felülete 170 hektár, az összes elhelyezett vörösiszap mennyisége pedig 29 millió m3. 

Az I.-VIII. számú kazetták már beteltek, jelenleg a IX.-X. kazettákba történik a vösöriszap 

lerakása. A hányóra történő kiszállítást hidraulikus szállítási technológiával, csővezetéken 

végzik. A tározók területe két részre bontható, melyet a Budapest-Szombathely vasútvonal 

választ el egymástól. Az I.-V. és a VI.-X. számú kazetták határoló töltésekkel elválasztva 

egymáshoz kapcsolódnak. [1.] 

A tározók a Veszprém-Devecseri-Árok területén találhatóak, mely az Északi-, és 

Déli-Bakony között helyezkedik el, amely egy K-Ny-i és harántirányú törések mentén 

süllyedt szerkezeti árok. (kistájkataszter) A terület erős tektonikai töredezettsége miatt 

földtanilag igen bonyolult, azonban a térségben az ismert hasznosítható nyersanyagok 

utáni kutatások következtében jól ismert a földtani felépítése. A kevésbé feltárt területeken 

a rétegsor csak becsülhető. A töredezett és eltérő mértékben megsüllyedt, mozaikos 

elrendeződésű triász dolomitból és mészkőből álló sasbércek alkotják az alapját.  A tározók 

területe földtani szerkezet szempontjából az ÉK-DNy-i irányú süllyedések déli szárnyán 

található. [1.] 

 

6. ábra Veszprém-Devecseri-Árok (a számok a kistáj kataszteri sorszámát jelölik) [5.] 

A felszínen 1-2 m vastagságú kőzettörmelékes-homok, kavicsos-kőzettörmelékes 

agyag feltöltés vegyesen található meg, néhány helyen lazább állapotban. A természetes 

holocén fedőrétegek változó, 0,5-3,0 m vastagságban terülnek el. Az ez alatt lévő homok, 

kavicsos-homok teraszképződmények vastagsága 5,0-7,0 m. Ajka környékén réti 

csernozjom talajok alakultak ki a löszös üledék felszínközeli talajvízszintjei miatt. [1.] 
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A térség fő karsztvíztároló összlete a felső triász fődolomit, amit a timföldgyár 

területén a kutató fúrások 417 m mélységben tártak fel. Az összlet a timföldgyár területétől 

négy kilométerre délre, Gyürhegyen bukkan a felszínre. Ebbe a karsztvízrendszerbe 

tartoznak bele a fiatalabb karbonátos képződmények is. Ilyenek a júra és kréta mészkövek, 

amik szintén jó víztárolók. Ezen képződmények nagy része márgás kifejlődésű, így 

vízzáróként a fölé települt víztároló kőzeteket elszigeteli a főkarszttól. Az eocén 

képződmények szintén jó víztároló képességgel rendelkeznek, és mivel általában a krétára 

települnek, ezeken a területeken önálló vízemeletet alkotnak, melyből sok forrás is fakad. 

A felszíni és felszín közeli fiatal képződmények anyaga kavicsos agyag, homokos iszap, 

agyag. A zagytározók alatt nagy kiterjedésű és vastagságú pannon agyagréteg húzódik a 

felszín alatt 4-6 méterre, nyugatra, Kolontár irányába pedig 12-15 méteres mélységben. 

Ezek az agyagrétegek megfelelő védelmet biztosítanak a tározók és azok környezetében, és 

megakadályozzák a zagy mélyebb rétegekbe történő szivárgását. A timföldgyár területén a 

Torna és a Csinger patakok által elhordott és lerakott üledék található az agyagrétegek 

felett.  Ezekben az üledékekben a talajvízáramlás iránya a Torna patak folyási irányával 

egyezik meg. [1.] 

2.3.3. A zagytározók talaj és talajvíz szennyező hatása 

A lerakókban elhelyezett vörösiszap alatt lévő talaj az esetleges kezelések vagy 

beavatkozások szempontjából hozzáférhetetlen, ezért a tározók alatti talaj közvetlen 

szennyezésére összpontosító vizsgálatok nem készültek. A telepített monitoring rendszerek 

segítségével, a talajvíz szennyezettségéből kaphatunk közvetett módon a talaj 

szennyezettségére információkat. A talajvízbe jutott és átszivárgó szennyező anyagok 

különböző fizika-kémiai hatások révén szennyezik magát a talajt is, így a vörösiszap 

tárolásának következtében a talajvízben megjelenő szennyező komponensek nagy 

valószínűséggel kimutathatóak lennének a tározók alatti talajból is. [1.] 

3. Transzportfolyamatok a talajban 

A vízben oldható szennyezőanyagok terjedése szempontjából két alapvető folyamat a 

meghatározó: az advekció, ami az oldott anyagok pórusokban történő vízzel való együttes 

áramlása; valamint a diszperzió, mely a szennyezőanyagok térbeli szóródását jelenti. 

Porózus közegben a kémiai anyagáramlás főként az advektív anyagáramok, a diffúzió és a 

mechanikai diszperzió következtében létrejövő anyagtranszport hatására alakul ki. A 
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szóródást különböző fizikai és kémiai folyamatok befolyásolhatják, amik az oldat 

áramlásának késleltetéséhez, és a szennyezőanyag lebomlásához vezethetnek. [6.] 

3.1. A kémiai anyagmérleg 

A porózus közeg egy elemi kockáját x, y, z koordináta rendszerben úgy tekintjük, 

hogy az oldalai merőlegesek legyenek a koordináta tengelyekre. A szennyezőanyagok 

áramlását leíró fluxus-vektorok legyenek Fx, Fy, Fz. Az elemi kockában tárolt 

anyagmennyiség időbeli megváltozása egyenlő az időegység alatt belépő és kilépő 

fluxusok különbségével: 

 

 

7. ábra Az elemi térrész anyagmérlege [6.] 

3.2. A transzportfolyamat elemei 

3.2.1. Advekció (konvekció) 

Az oldott anyag vízzel történő együttes áramlását advekciónak nevezzük, illetve 

hőtanból átvéve kissé helytelenül konvekciónak. Az advektív szennyezőanyag-áram a 

közegbeli áramlási sebesség és a koncentráció szorzata. [6.] 

 



19 

 

3.2.2. Adszorpció 

A szennyezőanyag porózus közeg felületén történő reverzibilis megkötődést 

adszorpciónak nevezzük. A modellezett tér anyagmérlegében hasonlóan viselkedik, mint 

egy időben változó szennyezőanyag forrás vagy elnyelő. Ez attól függ, hogy adott 

viszonyok között a szennyezőanyag megkötődése (adszorpció), vagy annak oldatba jutása 

(deszorpció) az uralkodó kémiai folyamat. [6.] 

3.2.3. Bomlás 

A szennyezőanyagok mennyiségének időbeli csökkenése, degradációja a bomlási 

folyamatok következményeként jön létre. Alapvetően két típusa létezik, a kémiai bomlás 

és a radioaktív bomlás, melyek különböznek egymástól, ám a szennyezőanyag 

terjedésének modellezése során azonos matematikai formában vesszük figyelembe őket. 

[6.] 

3.2.4. Diszperzió 

A hidrodinamikai diszperzió jelenségét a porózus közegben bekövetkező áramlási 

sebesség nagyságának és irányának lokális változásai, valamint a pórusok méretváltozásai 

okozzák. Egyik speciális esete a makrodiszperzió, amikor eltérő vízföldtani 

tulajdonságokkal rendelkező földtani képződményekben egymástól eltérő áramlási 

sebességek alakulnak ki, és ezek hozzák létre a szennyezőanyag szóródását, diszperzióját. 

A hidrodinamikai és a makrodiszperzió is arányos a pórusokra jellemző átlagos szivárgási 

sebességgel. Ez azt jelenti, hogy ha nagyobb a pórusbeli szivárgási átlagsebesség, akkor 

nagyobb lesz a szennyezőanyag szóródása is. Ez azonban nem igaz a diffúzió általi 

anyagtranszportra, ugyanis az teljesen független a szivárgási sebességtől. [6.] 

3.2.5. Diffúzió 

A térbeli kémiai potenciál-különbségek hatására létrejövő tömegáramot nevezzük 

diffúziónak, ami a környezetben végbemenő transzportfolyamatok nagy részével 

kapcsolatban áll. Közönséges diffúziónak nevezzük azt a folyamatot, amely koncentráció-

különbségek hatására jön létre, és kényszerdiffúziónak, ami elektromos potenciál-, vagy 

hőmérséklet-különbségek hatására. Porózus közegben a diffúzió által szállított anyagfluxus 

három komponense az alábbi formában írható fel: 
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ahol Deff  az effektív diffúzió állandó, értéke porózus közegben kisebb, mint a vizes 

közegben mért diffúzió állandó (D0). [6.] 

4. táblázat Effektív diffúzió állandó meghatározása (ahol D0 a vizes oldatban mért diffúzió 

állandó, θ a víztartalom térfogat %-ban, τ a tortuozitás, γ a negatív adszorpciós 

szorzótényező, α a viszkozitása faktor, Kd a megoszlási együttható) [6.] 

 

Az effektív diffúzió állandó egyenesen arányos a vizes közegben mért diffúzió 

állandóval, és fordítottan a tortuozitással. Tömény oldatok és viszkózus anyagok esetében 

az adszorpció mértékét meghatározó negatív adszorpciós tényező és a viszkozitási faktor is 

tovább csökkenti az effektív diffúzió állandó értékét. A diffúzió állandónak a bemutatott 

megoldások alapján történő számítása, és az azokhoz szükséges paraméterek 

meghatározása nehézkes, ezért az effektív diffúzió állandó értékét laboratóriumi kísérletek 

segítségével szokták meghatározni. [6.] 
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A diffúzió során létrejövő anyagáramot Fick I. törvénye alapján (stacionárius 

diffúzió esetén) a legegyszerűbb formában így írhatjuk fel: 

 , 

ahol Δc/Δx az egységnyi távolságra eső koncentrációváltozás. Egy adott rendszerben ez a 

koncentrációsesés adja meg a diffúzió „erősségét”. A D diffúziós együttható megadja az 

egységnyi idő alatt egységnyi felületen átdiffundált anyag mennyiségét, egységnyi 

koncentrációesés függvényében. A mértékegysége [m2/sec]. A diffúziós együttható függ a 

diffundáló részecskék alakjától és méretétől, a közeg viszkozitásától és hőmérsékletétől. 

Gömb alakú részecskére a következő egyenlet (Einstein-Stokes) írható fel: 

 , 

ahol r a részecske sugara, η a közeg viszkozitása, T a közeg hőmérséklete. [7.] 

 

8. ábra Fick I. törvényének szemléltetése [7.] 

A 8. ábrán szemléltetett a) és b) esetben ugyanakkora a koncentrációkülönbség, 

viszont különböző távolságokon megy végbe a változás; a b) és c) esetben ugyanakkora 

távolságon különböző mértékű a koncentráció változás. Az a) és c) ábra 

összehasonlításából látható, hogy ugyanakkora koncentrációesés, ugyanolyan „erősségű” 

diffúziót eredményez. [7.] 
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A diffúzióval kapcsolatos másik fontos kérdés, hogy milyen gyorsan megy végbe a 

folyamat. Fick I. törvénye nem veszi figyelembe a koncentráció esetleges időbeli 

változását. Fick II. törvénye a koncentráció térbeli-időbeli változását írja le, a következő 

formában: 

 

Ez az összefüggés megadja, hogy ha egy koncentráció térbeli eloszlását ismerjük egy adott 

t időpontban, akkor egy későbbi t+Δt időpontban milyen lesz az új eloszlás. 

Ez az egyenlet nem oldható meg általánosan. Bizonyos speciális esetekben 

közelíthető, de leggyakrabban numerikus számítógépes módszereket alkalmaznak. [7.] 

4. A mérést segítő eszközök 

4.1. DKS permeabiméter bemutatása 

A DKS (Diffusion coefficient Conductivity Sorption) permeabiméter egy tesztcella, 

amely olyan anyagtranszport folyamatok mérésére szolgál, mint a diffúzió, advekció és 

szorpció. Az új, egyedi kísérleti módszer lényege, hogy laboratóriumi méretekben is meg 

lehessen határozni különböző talajminták transzport paramétereit. A mérőcellát a Ruhr 

Egyetem Talajmechanikai Tanszékén fejlesztették ki azzal a céllal, hogy a hulladéklerakók 

ásványi szigetelő rendszerén át történő anyagtranszport folyamatokat vizsgálják. Az 

általam használt berendezést a Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézete a Ruhr 

Egyetemtől kölcsön kapott mérőcella alapján gyártotta le. [11.] 

4.2. A DKS permeabiméter felépítése, részei 

A) Alaplemez 

Egy alumíniumból készült, 2 cm vastagságú lemez, amely hat darab furatot 

tartalmaz. Ezekbe a furatokba helyezzük el a hatlapfejű csavarokat, amik a vizsgálati cella 

vázát adják. Feladata a DKS permeabiméter részeinek rögzítése. [9.] 
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9. ábra Alaplemez 

B) Alsó áramlási elem 

Egy 2 cm vastag, műanyagból készült lemez. Anyagából kifolyólag egyáltalán nem 

befolyásolja a mérés során a kémiai és fizikai reakciókat. Található benne egy 0,5 cm 

vastag hatszög alakú szűrőszivacs, amelyben a desztillált víz áramoltatása történt a mérés 

során. Feladata a víz egyenletes eloszlatása a minta felületén, és annak kimosódásának 

megakadályozása. A berendezésben ez az elem szimulálja számunkra a természetben a 

talajminta környezetében elhelyezkedő porózus közeget. [9.] 

 

10. ábra Alsó áramlási elem 
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C) Talajminta elem 

Ez az elem szintén egy 2 cm vastagságú műanyag lemez. Kialakítását tekintve egy 

80mm x 80mm x 20mm térfogatú cella, amelybe történik a minta elhelyezése. A mérés 

során ebben a térrészben valósul meg az áramlási lemezek és a minta közötti 

kommunikáció. [9.] 

 

11. ábra Talajminta elem 

D) Felső áramlási elem 

Kialakítását és funkcióját tekintve teljesen megegyezik az alsó áramlási elemmel. 

Azonban értelemszerűen ezt az elemet fejjel lefelé helyezzük el, úgy, hogy a szűrőszivacs 

a minta felületével érintkezzen. [9.] 
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12. ábra Felső áramlási elem 

E) Nyomóelem 

Anyaga és kialakítása megegyezik az alaplemezével. Feladata, hogy biztosítsa a 

többi elem rögzítését és a DKS permeabiméter légmentesen történő zárhatóságát. [9.] 

 

13. ábra Nyomóelem 

A berendezés fő részein kívül több kisebb, de nélkülözhetetlen kiegészítő elem is 

tartozik hozzá: Tömítőgyűrűk (légmentes zárás), Szilikon cső (víz szállítása), Műanyag 

menetes csatlakozók (szilikon csövek csatlakoztatása a berendezéshez). 
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4.3. Perisztaltikus pumpa 

A mérések egyik nélkülözhetetlen eszköze, mely a DKS permeabiméterhez 

csatlakoztatva biztosítja a víz egyenletes áramlását a kísérleti cellán. Működésének alapja a 

cső összenyomódásának és elernyedésének váltakozása, mely mozgás során a csőben lévő 

anyagot maga előtt tolva szállítja. A rugalmas szilikon csövet szorító papucsok préselik a 

rotorhoz. A rotor forgó mozgás során az anyagot csúszásmentesen és állandó 

elmozdulással tolja előre a csövön keresztül. A berendezés segítségével képesek vagyunk 

különösen pontos adagolási alkalmazásokra. Méréseim során a Watson-Marlow 205S 

típusú, nyolccsatornás perisztaltikus pumpát alkalmaztam. [10.] 

 

14. ábra Perisztaltikus pumpa 

5. táblázat A perisztaltikus pumpa hozamai 

A perisztaltikus 

pumpa 

fordulatszáma 

(RPM) 

A perisztaltikus 

pumpa hozama 

[l/min] 

A víz áramlási 

sebessége [m/sec] 

1 1,46 10-4 1,94 10-4 

5 7,88 10-4 1,05 10-3 

80 1,15 10-2 1,53 10-2 
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4.4. A berendezés működési elve 

A DKS permeabiméterrel végzett vizsgálatok során a cella közepében található 

80mm x 80mm x 20mm térfogatú mintatároló elembe vörösiszapot helyeztem. Az alatta és 

felette lévő áramlási lemezekben szűrőszivacs került elhelyezésre, valamint a szivacsokon 

egy vékony szűrőréteget, hogy a minta ne tudja eltömni a szivacs pórusait és ne 

befolyásolja az áramlási sebességet. A mérés során az áramlási elemekbe minden esetben 

desztillált víz került bevezetésre. Az egyenletes áramlást a cellához csatlakoztatott 

perisztaltikus pumpa biztosította, amely segítségével a hozam is szabályozható volt. A 

mintán átáramlott vízmennyiség mintatartó edényekben gyűlik össze, melyekből később a 

vizsgálat szempontjából fontos paramétereket mérni tudtam. [10.] 

 

15. ábra A DKS permeabiméter elrendezésének sematikus ábrája [10.] 

A számokkal jelölt elemek a következőek: 

1. DKS permeabiméter 

2. Alsó áramlási lemez 

3.  Felső áramlási lemez 

4. Desztillált víz tartály 

5. Perisztaltikus pumpa 

6. Alsó és felső bemeneti ágak 

7. Alsó és felső kimeneti ágak 

8. Mintatartó edények 
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Az alsó és felső áramlási elemben elhelyezett szivacs szimulálja számunkra a 

talajminta környezetében elhelyezkedő porózus közeget. A berendezés ilyen típusú 

összeállítása révén azt tudtam megvizsgálni, hogy a zagytározó aljzatán a vörösiszap és az 

altalaj között, talajvízáramlás hatására milyen anyagtranszport folyamatok jöhetnek létre. 

5. A DKS-permeabiméterben átfolyt vízminták vizsgálatának módszerei 

5.1. pH meghatározása 

A pH egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, amely egy oldat kémhatását jellemzi, 

mely egyenlő a vízben lévő hidrogénion tízes alapú negatív logaritmusával. Méréseim 

során a minták pH értékét Eijkelkamp 18.44 típusú pH mérővel határoztam meg.  

 

16. ábra Eijkelkamp 18.44 típusú pH mérő műszer 

5.2. Vezetőképesség meghatározása 

A vizek egyik fontos jellemzője a vezetőképesség, ami arányos a víz ásványi anyag 

tartalmával, amely az elektromos vezetőképességért felelős. Mértékegysége: [µS/cm]. A 

minták vezetőképességét HACH HQ 40d típusú multiméter segítségével határoztam meg. 
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17. ábra HACH HQ 40d típusú multiméter 

5.3. Lúgosság meghatározása 

A kifolyó mintákon végzett lúgosság meghatározást az MSZ 448/11-86 alapján 

végeztem.  

Lúgosságnak nevezzük a vízben lévő, savval reakcióba lépő anyagok összességét, 

mely a titrálás végpontjának pH értékétől függ. Értékét [mmol/l]-ben adjuk meg. 

Fenoftalein lúgosság (p-lúgosság): fenoftalein indikátor alkalmazásával, vagy 

potenciometriás végpontjelzéssel – 8,3 pH értékig – megállapított lúgosság. 

Összes vagy metilnarancs lúgosság (m-lúgosság): metilnarancs-, vagy 

keverékindikátor alkalmazásával, vagy potenciometriás végpontjelzéssel – 4,4 pH értékig – 

megállapított lúgosság. 

Méréseim során a lúgosság meghatározását indikátor alkalmazásával végeztem el. 

100 cm3 vízmintát kimértem egy titrálólombikba, majd hozzáadtam 2-3 csepp fenoftalein 

indikátor oldatot. Ha ezután a minta rózsaszínűvé változott, sósav mérőoldattal 

elszíntelenedésig titráltam. Ha a vízminta az fenoftalein indikátor oldat hozzáadása után 

színtelen maradt, az adott mintának nincs p-lúgossága.  
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18. ábra p-lúgosság meghatározása titrálással 

A p-lúgosság meghatározása után a mintához 2-3 csepp metilnarancs indikátor 

oldatot adtam, és a sárga színű vízmintát sósav mérőoldattal átmeneti (vöröshagyma) 

színűre titráltam. 

A titrálásokat kétszeri ismétlésben végeztem el, majd az egy mintára fogyott 

mérőoldat mennyiségeket átlagoltam, és ezzel az értékkel számoltam a továbbiakban. 

 

19. ábra m-lúgosság meghatározása titrálással 
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A p- és m-lúgosság a következő képletekkel számítható ki: 

p-lúgosság=A f , m-lúgosság=B f , 

ahol: 

A – a vízminta titrálásakor a fenoftalein elszíntelenedésig, illetve 8,3 pH eléréséig 

fogyott sósav mérőoldat térfogata [cm3] 

B – a vízminta titrálásakor a metilnarancs színátcsapásáig, illetve 4,4 pH eléréséig a 

titrálás kezdetétől fogyott sósav mérőoldat térfogata [cm3] 

f – a sósav mérőoldat faktora (0,9685) [-] 

Ezek után a karbonátion- és a hidrogénkarbonátion-tartalmat a 6. táblázatban feltüntetettek 

szerint számoltam. 

6. táblázat Hidroxilion-, karbonátion- és hidrogénkarbonátion-tartalom kiszámítása 

A titrálás 

eredménye 

Hidroxilion 

[mmol/l] 

Karbonátion 

(1/2  

[mmol/l] 

Hidrogén-

karbonátion 

[mmol/l] 

p=0 0 0 m 

p < 1/2 - m 0 2p m-2p 

p = 1/2 - m 0 2p 0 

p > 1/2 - m 2p-m 2(m-p) 0 

p = m m 0 0 

 

Mivel az eredmény mértékegysége [mmol/l], ezért a kapott eredményt meg kell 

szorozni a vizsgált komponens atomtömegével, és így a végeredményünk [mg/l]-ben 

értendő koncentráció érték lesz. Az atomtömeg karbonátion esetében 60g, 

hidrogénkarbonátion esetében pedig 61g. 

5.4. Kloridion meghatározása 

A minták kloridion tartalmának meghatározását az MSZ 448/15-82 alapján 

végeztem. 
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A vizsgálat során a vízben lévő kloridiont kálium-kromát indikátor jelenlétében 

ezüst-nitrát mérőoldattal titráltam. A titrálás végét az ezüst-klorid teljes mennyiségének 

leválása után megjelenő vörösbarna színű ezüst-kromát csapadék jelezte. 100 cm3 eredeti 

vízmintához 2 cm3 kálium-kromát oldatot adtam, majd a citromsárga színű oldatot ezüst-

nitrát mérőoldattal az ezüst-kromát vörösbarna színének első maradandó megjelenéséig 

titráltam.  

A titrálásokat kétszeri ismétlésben végeztem el, majd az egy mintára fogyott 

mérőoldat mennyiségeket átlagoltam, és ezzel az értékkel számoltam a továbbiakban. 

 

 

20. ábra Kloridion meghatározása titrálással 

 

A titrálás végeztével a kloridion koncentrációja a következő képlettel számolható: 

 , 

ahol: 

 a a fogyott ezüst-nitrát mérőoldat térfogata, cm3 

 b a vakpróbára fogyott ezüst-nitrát mérőoldat térfogata, cm3 

 f az ezüst-nitrát mérőoldat faktora (0,917) [-] 

 V a meghatározáshoz felhasznált vízminta térfogata, cm3 

1000 az 1 literre való átszámításból és a mérőoldat 1 cm3 –e által mért kloridion 

mennyiségéből adódó tényező, mg/l 
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Az eredményt [mg/l]-ben adjuk meg. 

5.5. Szulfát tartalom meghatározása 

A vizsgált minták szulfát tartalmának meghatározását egy HACH DR/2000 típusú 

spektrofotométerrel végeztem el, a következő lépések szerint: 

1. Elindítottam a berendezésen a Szulfát PP programot, ami a 680-as volt. 

2. A hullámhossz beállító gombbal beállítottam a hullámhosszt 450 nm-re, ezután a 

készülék már készen állt a minták vizsgálatára. 

3. 25 ml mintát töltöttem egy mintatartó küvettába. Mivel a készülék felső mérési 

határa 70 mg/l, szükség esetén a mintát higítottam desztillált vízzel. 

4. SulfaVer 4 Reagens-t adtam a vízmintához, és ezzel egyidejűleg elindítottam a 

készüléken a Timer funkciót, mely a reagens 5 perces reakcióidejét segít mérni. 

5. Egy másik küvettába szintén 25 ml-t töltöttem a vizsgált mintából, ez volt a 

vakoldat. Mikor a készülék jelezte az 5 perces reakcióidő végét, behelyeztem a 

műszerbe és a Zero gombbal 0-ra állítottam az értéket. 

6. Ezután kicseréltem a küvettát, a már előkészített mintára, és a Read/Enter gomb 

megnyomásával megjelent az eredmény a készülék kijelzőjén. 

 

21. ábra Szulfát tartalom meghatározásához használt HACH DR/2000 típusú 

spektrofotométer 
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5.6. Ca, Mg, Na, K-tartalom meghatározása 

A fejezetcímben említett kationok mennyiségének meghatározását lángfotometriás 

műszer segítségével végeztem. A lángfotometria az atomspektrometriás módszerek közé 

tartozik, ami olyan módszereket foglal magában, amelyek a minták elemi összetételének 

meghatározására alkalmasak. Az atomspektrometriás meghatározás elve, hogy a mintát 

egy nagy hőmérsékletű atomforrásba (pl.: láng, plazma, ív) juttatjuk, ahol termikusan 

atomizálódik, majd a minta elemei által alkotott atomfelhő spektroszkópiai tulajdonságait 

tudjuk szelektíven vizsgálni. [8.] 

A lángfotometria atomemissziós módszer, alkalmazásakor az atomforrás 

hőmérsékletén termikusan gerjesztődő atomok emisszióját mérjük. Az adott elem atomjaira 

jellemző hullámhosszúságon kibocsátott fény intenzitása arányos a vizsgált elem mintabeli 

koncentrációjával, így mennyiségileg meg tudjuk határozni. A lángfotométer egy egyszerű 

felépítésű, alkálifémek és alkáliföldfémek mérésére kialakított atomemissziós 

spektrométer. [8.] 

 

22. ábra A lángfotométer felépítésének sematikus ábrája [8.] 

Az atom- és sugárforrás egy kisméretű hengeres alakú égőfejben égő, viszonylag kis 

hőmérsékletű (~2000K) propán/bután-levegő gázeleggyel működő láng. A mérendő 

minták halmazállapota folyadék, ami egy koncentrikus porlasztó segítségével aeroszollá 
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koncentrálva jut a rendszerbe. A nagyobb oldatcseppek a porlasztókamra alján 

összegyűlnek, így a lángba csak az apró cseppekből álló aeroszol jut be. A láng 

hőmérséklete elegendő ahhoz, hogy a mintaoldatban található alkálifém vegyületeket 

atomizálja és ezeket az atomokat gerjessze. A mérendő elem kiválasztására a láng 

spektrumából egy színszűrőt alkalmazunk.  A színszűrőn átjutott fény intenzitása arányos a 

mérendő elem mintabeli koncentrációjával. Ezt a fényt egy optikai lencse egy elektromos 

fotocellára fókuszálja, mely megméri annak intenzitását, és az ezzel arányos jel értékét 

olvashatjuk le a kijelzőn. [8.] 

6. A mérés eredményei 

6.1. A minta előkészítése 

A nyers vörösiszap mintát szárítószekrényben 105 oC-on kiszárítottam, majd 

kalapácsos aprítógép segítségével finom szemcseméretűre aprítottam. Az így keletkezett 

anyagot 0,1 mm rácsközű szitán átszitáltam, a fennmaradó részt pedig egy arra alkalmas 

edénybe gyűjtöttem. A szitán átesett szemcseméretű anyagot 0,063 mm rácsközű szita 

segítségével szitáltam át. A szitán fennmaradó vörösiszapot használtam fel a kísérleteim 

során, a rajta átesett szemcseméretű anyagot pedig szintén külön gyűjtöttem. 

Méréseim során minden esetben 0,063 – 0,1 mm közötti szemcseméretű, nedvesített 

vörösiszap mintát építettem be a DKS permeabiméter 80mm x 80mm x 20mm méretű 

mérőcellájába. A beépített minta tömege ~260g volt, attól függően, mennyire 

megnedvesített állapotban történt a beépítés. A rendszerben áramoltatott desztillált víz 

kezdeti értékei a következők voltak: 

- pH: 5,21 

- Vezetőképesség: 7,53 µS/cm 
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23. ábra Vörösiszap minta beépítése a DKS permeabiméterbe 

6.2. 1. mérés 

Az első mérést két párhuzamosan üzemelő DKS permeabiméterrel végeztem el. A 

vizsgálat során 24 óránként vettem vízmintát, a beépített zagy alsó és felső felületén 

áramló vízből egyaránt. Mindkét berendezés alsó és felső áramlási lemezén átfolyó mintát 

külön vizsgáltam. A mérési folyamat 3 hétig tartott, hétvégenként leállítottam, majd 

következő hét elején a szűrőszivacsok kicserélése után újraindítottam a mérést ugyanazzal 

a mintával, így 12 minta vételére volt lehetőségem. A szivacs kicserélésére azért volt 

szükség, mert a hétvégén a szivacsban álló víz paraméterei befolyásolták volna a 

folyamatos mérés eredményeit.  
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24. ábra A beüzemelt rendszer a mérés során 

Az első mérés alkalmával a perisztaltikus pumpa fordulatszámát 5 RPM-re 

állítottam. Az azonos időközönként vett minták mennyisége alapján meg tudtam határozni 

a rendszer hozamát, ami ebben az esetben 7,88 10-4 l/min volt. Az alsó és felső áramlási 

lemezeken átfolyt vizet külön-külön vizsgáltam, viszont mivel két mérőcella üzemelt 

egyszerre párhuzamosan, a két alsó és a két felső kifolyó paramétereinek meghatározása 

után átlagoltam azok értékeit. A 24 óránkénti mintavételezéskor minden alaklommal 

megmértem az adott minta pH-ját és vezetőképességét, és mindaddig folytattam, amíg az 

értékekben jelentős változás volt látható. Ahogy a 25. és 26. ábrán is látható, miután több 

egymást követő mérés során nagyságrendileg azonos értékeket tapasztaltam, leállítottam a 

vizsgálatot. A mérés eredményeit a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 
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25. ábra Az 1. mérés pH értékei 

 

26. ábra Az 1. mérés vezetőképesség értékei 

A következő diagramokon bemutatom, hogyan alakultak a mérés során vett 

mintákban mért egyes paraméterek koncentráció értékei az eltelt idő függvényében. A 

méréseket a már említett vizsgálati módszerek alapján végeztem el. A minták kalcium és 

magnézium tartalma elenyészően kicsi volt, ezért azok adatai nem kerülnek bemutatásra. 
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27. ábra Az első mérés karbonátion értékei 

A 27. ábrán látszik, hogy az 5.3.-as fejezetben is említett lúgosság meghatározás 

alapján a minták p-lúgosságát a bennük lévő karbonátion tartalom okozza. Ha összevetjük 

a pH görbét és az itt kapott görbét jól látható, hogy amint 8,3-as pH érték alá csökken a 

vizsgált vízmintánk, a karbonátion már nem jelenik meg a rendszerben. Ez alatt a pH érték 

alatt a víz m-lúgosságát a hidrogén-karbonátion tartalom okozza, melynek alakulását a 28. 

ábrán szemléltetem. 

 

28. ábra Az 1. mérés hidrogén-karbonátion értékei 
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29. ábra Az 1. mérés szulfát értékei 

A vizsgált anionok közül az egyik legnagyobb koncentrációban a szulfát ion található 

meg a zagy mintában. Azonban a koncentrációgörbén is látható, hogy a kezdeti magas 

értékek hamar lecsökkennek, és pár nap elteltével egy állandó, minimális értékre állnak be. 

Ebből megállapíthatjuk, hogy ez az ion kevésbé kötődik meg, mint az eddig vizsgált 

komponensek. 

A 30. ábrán bemutatott klorid ion koncentrációgörbéjén látható, hogy az értékek az 

eddig látottakhoz hasonló tendenciát követnek körülbelül a 200. óráig. Az ezután 

következő értékekben viszont jól láthatóan egy emelkedés következett be. Ha ezt 

összevetjük a pH görbe alakulásával az is megállapítható, hogy ugyanezen a ponton (~8,2 

pH) a pH értékekben egy állandósulás, bizonyos pontokon pedig enyhe értékemelkedés is 

megfigyelhető. Ezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az általunk vizsgált 

diffúzió valószínűleg ennek az állapotnak az elérése után következett be, és így oldóhatott 

be további  mennyiségű klorid ion a rendszerbe. 
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30. ábra Az 1. mérés klorid értékei 

A mérés során négy kation koncentrációját határoztam meg a kifolyó mintákban, ám 

a kalcium és magnézium értékei több nagyságreddel is kisebbek voltak, mint a többi 

komponensre mért koncentráció. Mivel ezek elhanyagolható mennyiségben vannak jelen a 

mintában, diplomamunkám során nem kerülnek bemutatásra. 

A legnagyobb mennyiségben jelenlévő kation a nátrium volt, aminek a 

koncentrációgörbéje 31. ábrán látható. Az eddigiekben vizsgált elemekhez hasonlóan az 

értékekben egy kezdeti hirtelen, majd egy kisebb mértékű csökkenés következik be, majd 

pedig beáll egy állandósultnak tekinthető értékre. 

A kálium tartalmat megfigyelve azonban szintén az látható, amit a klorid ion 

esetében is megállapítottam. Az értékek egy kezdeti csökkenés után ugyanannyi idő 

elteltével, ugyanazon a pH értéken, mint a klorid ion estében, hasonló mértékű növekedést 

mutatnak. A megfigyelések alapján tehát arra lehet következtetni, hogy az általam vizsgált 

mintában a rediffúzió folyamatát ebben a szakaszban lehet meghatározni. 
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31. ábra Az 1. mérés nátrium értékei 

 

32. ábra Az 1. mérés kálium értékei 

6.3. 2. mérés 

A második mérést szintén két párhuzamosan üzemelő DKS permeabiméterrel 

végeztem el. A vizsgálat során ~50 óránként vettem vízmintát, a beépített zagy alsó és 

felső felületén áramló vízből egyaránt, ugyanis ilyen időközönként állt rendelkezésemre 
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annyi minta mennyiség, hogy a szükséges vizsgálatokat el tudjam végezni. Mindkét 

berendezés alsó és felső áramlási lemezén átfolyó mintát külön vizsgáltam.  

Ezúttal a perisztaltikus pumpa fordulatszámát 1 RPM-re állítottam, ami ebben az 

esetben 1,46 10-4 l/min hozamot eredményezett. Az alsó és felső áramlási lemezeken 

átfolyt vizet külön-külön vizsgáltam, viszont mivel két mérőcella üzemelt egyszerre 

párhuzamosan, a két alsó és a két felső kifolyó paramétereinek meghatározása után 

átlagoltam azok értékeit. A mintavételezéskor minden alaklommal megmértem az adott 

minta pH-ját és vezetőképességét. Mivel ilyen hozammal az 1. méréshez hasonló 

mennyiségű minta elemzése nagyon sok időt vett volna igénybe, addig folytattam a 

kísérletet, amíg a vezetőképesség értékeiben már nem volt tapasztalható jelentős változás 

(34. ábra), ekkor leállítottam a vizsgálatot. A vízminták mennyisége így ~450 ml volt. A 

mérés eredményeit a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

33. ábra A 2. mérés pH értékei 
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34. ábra A 2. mérés vezetőképesség értékei 

A következő diagramok azt mutatják, hogyan alakultak a mérés során vett mintákban 

mért egyes paraméterek értékei. A koncentráció méréseket a már említett vizsgálati 

módszerek alapján végeztem el. A minták kalcium és magnézium tartalma ebben az 

esetben is elenyészően kicsi volt, ezért azok adatai nem kerülnek bemutatásra. 

 

35. ábra A 2. mérés karbonátion értékei 
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A 35. ábrán bemutatott karbonátion koncentrációja az idő elteltével fokozatosan 

csökken, ahogyan az már az eddigiekben is tapasztalható volt, viszont összehasonlítva a 

pH görbe alakulásával, látható, hogy mivel a pH a kísérlet befejezéséig nem csökkent 8,3 

pH érték alá, ezért a mintákban még p-lúgosság és m-lúgosság tapasztalható. Az m-

lúgosságot okozó hidrogén-karbonátion tartalmat a 36. ábra szemlélteti.  

 

36. ábra A 2. mérés hidrogén-karbonátion értékei 

A 37. ábra szemlélteti a szulfát anion koncentrációjának alakulását, melyen látható, 

hogy ez az elem is az előző mérésekben tapasztaltakhoz hasonlóan változik. Azonban a 

nagyobb hozzammal végzett kísérlethez képest ebben az esetben az először mért értékek 

jóval nagyobbak, több mint háromszorosai azoknak. A kezdeti magasabb koncentrációk 

után viszont ugyaúgy beáll a már megfigyelt minimális értékekre. 

Ez a tendencia szintén mefigyelhető a 38. ábrán bemutatott klorid ion koncentrációin 

is. A kezdeti magasabb értékek után hirtelen csökkenés következik be, majd szintén beáll 

egy minimális koncentrációra, majd teljesen kiürül a rendszerből. 
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37. ábra A 2. mérés szulfát értékei 

 

38. ábra A 2. mérés klorid értékei 

A kationok vizsgálatánál érdekes alakulás figyelhető meg. A nátrium esetében 

ugyanaz állapítható meg, ami az eddigiekben is. A kezdeti koncentrációk több mint 

kétszeresei az előző kísérletben tapasztaltakhoz képest, amit nagyobb csökkenés követ. A 

kálium koncentrációi viszont, ugyanarról a kezdeti értékről indulnak mindkét méréssorozat 

során. Az is megfigyelhető, hogy mivel jelen esetben a minták pH értéke nem érte el az 

előzőleg megállapított 8,2 pH értéket, amikor a diagramokban észlelhető, vélhetően 
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diffúzió okozta koncentráció növekedés bekövetkezett, most nem látszik semmilyen 

értéknövekedés a folyamat során, csak csökkenés. 

 

39. ábra A 2. mérés nátrium értékei 

 

40. ábra A 2. mérés kálium értékei 

A második méréssorozatban a desztillált víz a DKS permeabiméterben való 

átáramlása közben több időt töltött a berendezésben, mint az első mérés során. A két 

kísérletet összehasonlítva jól látható, hogy a hosszabb kontaktidő miatt a második 
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méréssorozatban vett minták kezdeti értékei jóval magasabbak voltak, mint az első 

esetben. Ezután viszont beálltak ugyanarra a szintre, amit az első mérés során is 

megállapítottam. A kisebb áramlási sebesség azt eredményezte, hogy a vízminták 

mennyisége is jóval kisebb mennyiségű lett, így kevesebb mintát voltam képes a vizsgált 

paraméterek koncentráció értékeinek meghatározásának alávetni. 

Az eddigi eredmények alapján célszerűnek láttam, hogy a mérést megismételjem az 

első kísérletben alkalmazott körülmények között. 

6.4. 3. mérés 

Az harmadik kísérleti folyamatot ebben az esetben is két párhuzamosan üzemelő 

DKS permeabiméterrel végeztem el. A vizsgálat során 24 óránként vettem vízmintát, a 

beépített zagy alsó és felső felületén áramló vízből egyaránt. A perisztaltikus pumpa 

fordulatszámát ismét 5 RPM-re állítottam, így a hozam ebben az esetben is 7,88 10-4 l/min 

volt. Az alsó és felső áramlási lemezeken átfolyt vizet szintén külön-külön vizsgáltam, 

viszont mivel két mérőcella üzemelt egyszerre párhuzamosan, a két alsó és a két felső 

kifolyó paramétereinek meghatározása után átlagoltam azok értékeit. A 24 óránkénti 

mintavételezéskor minden alaklommal megmértem az adott minta pH-ját és 

vezetőképességét, és mindaddig folytattam, amíg az értékekben jelentős változás volt 

látható (41. és 42. ábra). A kísérlet során lehetőségem volt hétvégeként is a 24 órás 

mintavételre. Ez azt eredményezte, hogy az első méréssorozatban alkalmazottaktól eltérve, 

jelen esetben nem került sor az áramlási szivacs kicserélésére. A vizsgálat teljes ideje alatt 

a zagyminta és a berendezés szerkezete érintetlen maradt, így további számítási hibákat 

tudtam kiküszöbölni. A mérés eredményeit az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza. 
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41. ábra A 3. mérés pH értékei 

 

42. ábra A 3. mérés vezetőképesség értékei 

A pH és vezetőképesség értékein látszik, hogy szinte teljesen egyeznek az első 

méréssorozat eredményeivel. Ebből megállapítható, hogy a kísérletet sikerült megfelelően 

reprodukálni a további számítások érdekében. 
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A következő diagramokon bemutatom, hogyan alakultak a mérés során vett 

mintákban mért egyes paraméterek koncentráció értékei az eltelt idő függvényében. A 

méréseket ismét a már említett vizsgálati módszerek szerint végeztem el. A minták 

kalcium és magnézium tartalma jelen esetben sem volt jelen számottevő mennyiségben. 

 

44. ábra A 3. mérés karbonátion értékei 

A karbonátion koncentrációkon ugyanaz állapítható meg, ami az eddigiekben is. 8,3 

pH értékig jelenik meg a p-lúgosság, ez alatti pH értéken a minták m-lúgosságát a 

hidrogén-karbonátion tartalom okozza. Ez a 8,3 pH értéket elérve a hidrogén-karbonátion 

koncentráció értékeiben is megjelenő kisebb mértékű emelkedésből is látható. 

A szulfát koncentrációból is hasonló következtetést lehet levonni. A kezdeti értékek 

megegyeznek az első kísérletben mért kiindulási értékekkel, és a koncentráció csökkenése 

is megegyező mértékben zajlik le, ahogy az a 46. ábrán látható. 

Az utolsó vizsgált anion, a klorid koncentrációi is ezt a trendet követik, annyi 

különbséggel, hogy a kezdeti értékek kisebbek, mint az első kísérlet során voltak, azonban 

egy nagyságrendi eltérés sincs közöttük, így ez is megegyezőnek tekinthető a vizsgálat 

szempontjából. 
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45. ábra A 3. mérés hidrogén-karbonátion értékei 

 

46. ábra A 3. mérés szulfát értékei 
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47. ábra A 3. mérés klorid értékei 

A kísérlet során az anionok közül szintén meghatároztam mind a négy vizsgált elem 

(Ca, Mg, Na, K) koncentrációját. A kalcium és magnézium értékei ebben az esetben is több 

nagyságrenddel kisebb értékek voltak a többi komponensnél, így azok mennyiségét jelen 

méréssorozat alkalmával is elhanyagolhatónak tekintettem.  

 

48. ábra A 3. mérés nátrium értékei 
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Az nátrium vizsgálatánál ugyanazt lehet megállapítani, mint amit ugyanebben a 

kísérletben a klorid ion koncentráció értékeinél is tettem. Ahogy a 48. ábrán látható, a 

kezdeti értékek csekély mértékben alacsonyabbak az első kísérletben tapasztaltakhoz 

képest, azonban nagyságrendi eltérés ebben az esetben sincs, az értékek csökkenése pedig 

megegyezik az eddigiek szerinti tendenciával. 

Fontosabb következtetést lehet levonni a kálium koncentrációjának alakulásából. A 

mostani mérés kezdetén a kálium első mért koncentrációi körülbelül az első kísérletben 

mért értékek harmadrészei voltak. Jelen esetben azonban a csökkenés mértéke 

egyenletesebb volt, míg a korábbi vizsgálat során hirtelen csökkentek a koncentrációk. A 

49. ábrán bemutatott koncentrációgörbe alapján az is látható, hogy ~150 óra elteltével itt is 

bekövetkezik egy emelkedés a görbében. Ha ismét összehasonlítjuk ezt a görbét a pH 

görbével most is megállapítható, hogy ugyanezen a ponton a pH értékekben is egy 

kismértékű emelkedés volt megfigyelhető. Az aktuális kísérletben ez a pont ~8,3 pH 

értéken következett be, ami ugyanabba a tartományba esik, mint az első mérés alkalmával, 

így a diffúziós folyamatok ugyanolyan körülmények között indultak be a rendszerben. 

 

49. ábra A 3. mérés kálium értékei 

A kísérlet befejezése után megvizsgáltam, hogyan lehetne a DKS-permeabiméterben 

lévő zagymintát más tulajdonságok mérésére is felhasználni. Az 50. ábrán szemléltetettek 

szerint kisebb átalakítást végeztem a berendezésen úgy, hogy a bemenő ágakon lezártam az 
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alsó áramlási lemez bemenetét, a kimenő oldalon pedig a felső áramlási lemez kimenetelét. 

Ha így csatlakoztattam a perisztaltikus pumpához a kimeneti ágakat, a desztilállt víz 

áramlása vertikális irányban történt a mintán, így gyakorlatilag egy oszlopkísérletnek 

megfelelően működött a kísérleti cella. Az így összeállított berendezés alkalmas lehet a 

beépített mintán történő szorpciós folyamatok mérésére is, amivel szimulálhatjuk a 

zagytározókon átáramló csurgalékvíz hatásait, és az így létrejövő transzportfolyamatokat. 

 

50. ábra A DKS-permeabiméter összeállítása az adszorpció mérésére tett kísérletek során 

[10.] 

A harmadik méréssorozat befejeztével átalakítottam a berendezést az itt bemutatottak 

szerint, és annak a vizsgálatára tettem kísérletet, hogy egy hosszú idejű párhuzamos 

áramoltatást követően, amikor a mért komponensek értékei már nem változtak, milyen 

mértékben lehetünk még képesek a mintából tovább komponensek kimosására. 

Az átalakítást úgy hajtottam végre, hogy a mintatartó cellában lévő zagymintát 

érintetlenül hagytam, csupán az áramlási lemezek be- és kimeneteleit zártam le. A 

perisztaltikus pumpa fordulatszámát 80 RPM-re állítottam. Az azonos időközönként vett 

minták mennyisége alapján meghatároztam a rendszer hozamát, ami ebben az esetben 

1,15 10-2 l/min volt. A két DKS-permeabiméteren átfolyt vizet külön-külön vizsgáltam. 

A kísérlet folytatásaként nagy hozam mellett még ötször vettem vízmintát a 

berendezés kifolyóin. A kapott értékekből azt tapasztaltam, hogy a pH és a vezetőképesség 

ugyan csökkent, de egyre kisebb mértékben, a vizsgált komponensekben viszont szinte 

egyáltalán nem volt tapasztalható további koncentráció csökkenés. Megállapítható tehát, 

hogy ezzel a módszerrel további szennyeződés kimosására nem voltam képest a 
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rendszerből, a pH és vezetőképesség értékei pedig láthatóan, lassuló tempóban ugyan, de a 

kezdeti desztillált víz értékei felé közelítettek. 

Az így végrehajtott kísérlet után célszerűnek láttam megvizsgálni a folyamatot 

megegyező körülmények között egy frissen előkészített és beépített zagymintával is, amin 

még nem hajtottam végre az előző mérések során bemutatottak szerinti méréseket. 

6.5. 4. mérés 

Az negyedik mérést két párhuzamosan üzemelő DKS permeabiméterrel végeztem el. 

A perisztaltikus pumpa fordulatszámát 80 RPM-re állítottam, amely hozama (1,15 10-2 

l/min) megegyezik az előző vizsgálat végén végzet kísérleti mérésével. A vizsgálat során 

130 percenként vettem vízmintát mindkét berendezésből, mivel ilyen időközönként 

áramlott át a rendszeren pontosan 1,5 l víz. Ezután a két mérőcellán átfolyó vízmintákat 

külön vizsgáltam. Mintavételezéskor minden alaklommal megmértem az adott minta pH-

ját és vezetőképességét, és mindaddig folytattam, amíg az értékekben jelentős változás volt 

látható. A mérés eredményeit a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

51. ábra A 4. mérés pH értékei 

Az 51. ábrán látható pH görbéről egyből megfigyelhető, hogy a kiindulási értékek 

alacsonyabbak az előző mérésekben tapasztaltakhoz képest, ami valószínűleg a nagyobb 

áramlási sebességnek köszönhető. A rendszeren átfolyó desztillált víz kontaktideje jóval 

kisebb a zagymintában, mint az előző esetekben, így rövidebb idő alatt kevesebb ion tud 
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kioldódni a beépített mintából. A pH és vezetőképesség értékei ezáltal jobban közelítenek 

a desztillált víz kiindulási értékeihez. 

 

52. ábra A 4. mérés vezetőképesség értékei 

A következő diagramokon bemutatom, hogyan alakultak a mérés során vett 

mintákban mért egyes paraméterek koncentráció értékei, melyeket a már említett vizsgálati 

módszerek szerint végeztem el. 

 

53. ábra A 4. mérés hidrogén-karbonátion értékei 
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Az alacsonyabb kiindulási pH értékeknek köszönhetően, a kísérlet során a 

karbonátion tartalom egyáltalán nem volt kimutatható a vízmintákban, csak az m-

lúgosságot okozó hidrogén-karbontáion tartalom, mely az 53. ábrán látható. A 

koncentrációgörbe lefutása hasonló mértékű, mint az eddigi esetekben, viszont a hozam 

sokkal nagyobb volt, így a folyamat egy nagyságrenddel rövidebb idő alatt zajlott le. 

Ugyanez a tendencia megállapítható a szulfát és a klorid ionok esetében is, amit az 

54. és 55. ábra mutat be. A kezdeti koncentráció értékek alacsonyabbak, a görbe lefutása 

viszont szintén megegyezik az eddigiekben tapasztaltakkal, az első pár vízmintán mért 

csökkenő értékek után beáll egy minimális koncentrációra és a görbe ellaposodik.  

 

54. ábra A 4. mérés szulfát értékei 
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55. ábra A 4. mérés klorid értékei 

A mérés során ismét a már említett négy kation koncentrációját határoztam meg a 

kifolyó mintákban, ám a kalcium és magnézium értékei továbbra is több nagyságreddel 

kisebbek voltak, mint a többi komponensre mért koncentráció. A nátrium és a kálium 

értékek változása pedig megegyezik az előző kísérletekben bemutatottéval, annyi 

különbséggel, hogy ebben a méréssorozatban alacsonyabb koncetrációról indulnak a 

vízminták, majd ezután beállnak egy állandó minimális értékre.  

 

56. ábra A 4. mérés nátrium értékei 



59 

 

 

57. ábra A 4. mérés kálium értékei 

A kísérlet végeztével elvégeztem egy mintavételt úgy is, hogy a perisztaltikus 

pumpát az 1. és 3. mérésben is alkalmazott 7,88 10-4 l/min-es (5 RPM) hozamra állítottam 

be, majd az összes vizsgált paraméter koncentrációját meghatároztam ezeken a mintákon 

is. Az összes komponens értéke megközelítette a mérés elején kapott értékeket. Ez azzal 

magyarázható, hogy amint az a diagramokon is látszik, a sokkal nagyobb hozam kisebb 

kontaktidőt eredményez az áramló víz és a zagyminta között, így kevesebb anyag tud 

beoldódni a vízbe. Emiatt a kezdeti koncentrációk is jóval alacsonyabbak is voltak, mint az 

ezt megelőző kísérletek alkalmával. A beépített mintából is így sokkal kisebb 

koncentrációjú komponensek tudtak eltávozni. Miután a pumpa hozamát lecsökkentettem, 

a víz ismét sokkal több ideig tudott a rendszerben tartózkodni, és mivel az egész mérési 

folyamat alatt kevesebb anyag oldódott ki, ez eredményezte azt, hogy az így mért értékek 

nagyságrendileg megközelíthették az kiindulási értékeket. 

A többszöri méréssorozat elvégzése után kísérletet tettem a DKS-permeabiméter 

áramlási viszonyainak és a szennyezőanyagok transzportfolyamatinak a modellezésére 

Processing MODFLOW környezetben, melyet a következő fejezetben mutatok be. 

7. Modell elkészítése 

7.1. A hidrodinamikai és transzportmodellezés bemutatása 

A hidrodinamikai és transzportmodellezés a valóságban a felszín alatt lejátszódó 

vízmigrációs és az ezzel kapcsolatos szennyezőanyag terjedési folyamatok szimulációja és 
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követése számításokkal. Ha a felállított modellel elvégzett számítások már bekövetkezett 

vagy ismert folyamatokat jól követnek, akkor alkalmasak feltételezett hatásokra 

bekövetkező víz-, és szennyezőanyag-mozgás számítására, előrejelzésére. [6.] 

A modellezés három fő feladata: 

- a valóságot jól követő modellek felállítása, és ezáltal a valóságos környezet 

működésének megismerése, a szennyezőanyagok terjedési tulajdonságainak 

meghatározása adott környezetben, 

- feltételezett helyzetekben bekövetkező események szimulációja, 

- valós helyzetben lezajló tér- és időbeli változások előrejelzése. 

A modellezés célja, hogy a bonyolult felépítésű rendszerekben ki tudjuk jelölni a 

felszín alatt víz szivárgási irányát és sebességét, valamit számíthatjuk a víz nyomásszintjeit 

térben és időben. A felszín alatti vizek mozgását szimuláló modelleket nevezzük 

hidrodinamikai modellnek, ennek eredményeinek felhasználásával a különböző 

szennyezőanyagok koncentrációjának térbeli és időbeli változását számító rendszereket 

pedig transzportmodellnek. [6.] 

7.2. A hidrodinamikai modell elkészítése 

A DKS mérőcella áramlási viszonyainak modellezését háromdimenziós térben 

végeztem el, hogy minél jobban tudjam az ott lejátszódó folyamatokat szemléltetni.  

Elsőként felépítettem a modell rácshálóját, ami 80x40 cellából állt. A két áramlási 

elemben lévő szivacsot 1-1 rétegnek tekintettem, a mintatartó elemet pedig 10 egyenlő 

rétegre osztottam fel a minél pontosabb eredmény elérése érdekében, így összesen egy 12 

rétegből modellméretet állítottam be. A tizenkét réteges áramlási modellben így 38400 

cella kiosztására került sor. Mivel a berendezésben folyamatosan áramlott a víz, telített 

volt, így a teljes modellt zárt tükrű rendszernek tekintettem. 

Beállítottam a modell peremfeltételeit, amivel kijelöltem az áramlásban részt vevő 

cellákat. A legfelső és a legalsó rétegben a szivacs alakjának megfelelő formát alakítottam 

ki, amelyben a víz áramolhat, a közbenső tíz rétegben pedig, ahol a zagyminta helyezkedik 

el, az áramlásban részt vevő térrészen kívüli cellákat tettem inaktívvá. Az aktív cellák 

elhelyezkedését az 58. és 59. ábra szemlélteti, ahol az áramlásban részt vevő cellák fehér 

színnel, az inaktív cellák pedig szürke színnel vannak megjelenítve. 
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58. ábra A DKS-permeabiméter alsó- és felső áramlási elemének felépítése a modellben 

 

59. ábra A DKS-permeabiméter talajminta elemének felépítése a modellben 

Modellemben a 7,88 10-4 l/min hozamú méréssorozatot építettem fel, ahol 24 

óránkénti mintavétel történt, ezért az eltelt időt napban számoltam. Ezek után megadtam a 

rendszerben a különböző rétegek szivárgási tulajdonságait jellemző értékeket. A szivacs 

szivárgási tényezőjét 260 cm/nap, a talajmintáét pedig 0,09 cm/nap értéknek határoztam 

meg. Mindkét adatot flexibilis falú permeabiméterben előzőleg elvégzett kísérlet 

eredményeként kaptam meg. Ugyanezen kísérlet eredményeként kaptam meg az effektív 

porozitásra vonatkozó értékeket is. Az effektív porozitás a pórustér azon térfogatrészének 
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viszonya a teljes térfogathoz viszonyítva, mely csak az egymással összeköttetésben lévő, a 

folyadék szabad áramlását biztosító pórusteret foglalja magába. Értéke egy dimenzió 

nélküli arányszám, mely a szivacs esetében 0,5, a mintáé pedig 0,07. 

Valamilyen módon biztosítanom kellett a víz bevitelét és eltávozását a rendszerben. 

Ezt úgy oldottam meg, hogy a legfelső és a legalsó rétegben, a kísérlet során tapasztalt 

hozam értékekkel ellátott injektáló és termelő kutakat adtam meg. A hozam értéke 

átszámítva 1135 cm3/nap volt, mely az egyik oldalon pozitívként, a másik oldalon pedig 

ugyanennek az értéknek a negatív alakjaként lett megadva, így állandó vízáramlást tudtam 

szimulálni. Ezek a kutak feleltek meg a valóságban az alsó és felső áramlási elem kifolyó 

nyílásainak. A kutak elhelyezkedése az 58. ábrán látható. Miután minden szükséges 

értéket megadtam, ami a számítások elvégzéséhez szükséges, lefuttattam a modellt. 

A Processing MODFLOW egyik modulja, az úgynevezett PMPATH 

részecskekövető modul. Ennek segítségével megjeleníthetőek a hidrodinamikai modellel 

számított depressziók és piezometrikus szintek, valamint az áramlási térben felvett 

áramvonalak térbeli képe is. A rendszerben lehetőségünk van vízrészecskéket kijelölni, 

aminek segítségével a víz áramlásának irányát tudjuk követni. [6.] A modell sikeres 

lefuttatása után a PMPATH modul segítségével megjeleníthető lett a mérőcella két 

végpontja közötti nyomásszint esés. A nyomásszint változásokat a 60. ábra mutatja be, a 

depressziós viszonyok pedig a 61. ábrán, a rácsháló alatti térrészben látható. Az áramlási 

vonalak szintén a 61. ábrán láthatóak, amiket a rácshálón átfutó piros vonalak jelölnek. 

 

60. ábra A DKS permeabiméter áramlási elemében létrejövő nyomásszint változások 
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Az áramlási vonalakat percenkénti időlépcsőnkben megvizsgálva azt tapasztaltam, 

hogy a víz a rendszerbe történő belépését követően ~35 perc alatt ér át teljes mértékben a 

szivacsrétegen a túloldalon található kifolyóig. Az áramlási vonalakon az is nagyon jól 

látszik, hogy a mintatest felületéhez érve az áramvonalak egyenletesen haladnak, ami 

pozitív megfigyelés, mivel ebből láthatóan nincs eltérő áramlási viszony a mintatesten, így 

ez nem eredményez semmilyen inhomogenitást.  

 

61. ábra A DKS permeabiméter áramlási elemének depressziós viszonyai és a benne 

haladó víz áramlási vonalai 

7.3. A transzportmodell elkészítése 

A hidrodinamikai modell felépítése után meg szerettem volna határozni a 

talajmintában és az áramlási lemezben lejátszódó transzportfolyamatokat a mérések során 

vizsgált elemekre. A transzportmodellt a MODFLOW-hoz fejlesztett MT3DMS 

programmal kívántam elkészíteni, mely többkomponensű transzport számítására alkalmas. 

A program többfajta módszer (véges differencia, karakterisztika módszere) alkalmazására 

képes, mely lehetőséget biztosít advektív-diszperzív transzport, a lineáris és nem lineáris 

adszorpció valamint a bomlás figyelembe vételére is. [6.]  

Az elkészített hidrodinamikai modell felbontása túl nagynak bizonyult, a 

transzportmodell futtatása ilyen paraméterek mellett túlságosan hosszú időt vett volna 

igénybe. A probléma megoldására felépítettem egy kisebb felbontású modellt. A rácsháló 

ebben az esetben 32x16 cellából állt. A két áramlási elemben lévő szivacsot ismét 1-1 
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rétegnek tekintettem, a mintatartó elemet pedig 4 egyenlő rétegre osztottam fel, így 

összesen 6 rétegből álló modellméretet állítottam be, amit szintén zárt tükrű rendszernek 

tekintettem. Az így felépített áramlási modellben 3072 cella kiosztására került sor. 

Peremfeltételként az áramlási elem és a mintatartó elem térrészének megfelelő rétegekben 

az előző modellhez hasonló formát alakítottam ki. 

Ezek után a további paramétereket a 7.2.-es fejezetben említettekkel teljesen 

megegyezően adtam meg, majd lefuttattam a modellt. Az így elkészült modell felépítését a 

62. és 63. ábra szemlélteti. 

 

62. ábra A DKS-permeabiméter alsó- és felső áramlási elemének felépítése az 

egyszerűsített modellben 

 

63. ábra A DKS-permeabiméter talajminta elemének felépítése az egyszerűsített modellben 
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A transzportmodell elkészítését a már említett MT3DMS programban végeztem el 

egy anionra és egy kationra. A vizsgált anion a szulfát, a kation pedig a nátrium volt, 

melyeknek meg kellett adnom a kezdeti koncentrációját. A peremfeltételeket ebben a 

programcsomagban is be kellett állítani, hogy melyek lesznek azok a cellák, amelyekben a 

transzportfolyamatok végbemehetnek. Ezeket a cellákat a hidrodinamikai modellben 

alkalmazott peremfeltételek mintájára készítettem el. 

Ezek után meg kellett adnom az advekciós folyamat számításának módszerét, 

melynek az MMOC (Modified Method of Characteristics) karakterisztikus módszert 

választottam. Meghatároztam a rétegek effektív diffúziós állandóját, melyeknek az előzetes 

számítások alapján kezdeti értékként a szivacsnál 1 cm2/nap, a talajmintánál pedig 0,173 

cm2/nap értéket állítottam be. Be kellett továbbá állítanom a diszperzió mértékét, melyet 

egy longitudinális diszperzivitás értékkel tudunk jellemezni. A szivacs esetében ennek a 

kezdeti értéke 1, a talajmintánál pedig 0,1 volt. Megadtam a talajminta sűrűségét, mely 1,8 

g/cm3 volt. Az adszorpció mértéke egy Kd, megoszlási együttható értékkel jellemezhető, 

melynek a kezdeti értéke esetemben 0,001 cm3/mg volt. Bomlási paramétereket 

megadására jelen esetben nem került sor.  

A modellszámítás eredményeinek kiértékeléséhez elengedhetetlen volt figyelőpontok 

megadása, melyekben a koncentráció változását tudtam követni. Ezeket a pontokat a 

legfelső és a legalsó rétegben, az áramlási lemez kifolyó részénél helyeztem el. Miután 

minden paramétert beállítottam lefuttattam a transzportmodellt. 

Az első számítások alkalmával nem egyeztek a számított értékek a mért értékeimmel, 

ezért a továbbiakban egyes paraméterek változtatásával kalibráltam a modellt, amíg a 

kapott étékekkel jól le lehetett követni a mérési folyamat koncentrációgörbéjét. A 

megfigyelési pontokban számított értékeket és a DKS-permeabiméter alsó és felső 

kifolyóin mért értékeket is átlagoltam, így két reprezentatív koncentrációgörbét tudtam 

egymással összehasonlítani, melyet a 64. és 65. ábra mutat be. 
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64. ábra A szulfát koncentráció változása a mért és a modell által számított értékek alapján 

A transzportmodell értékei szulfát esetében: 

 - Kezdeti koncentráció:  4,2 mg/cm3 

 - Effektív diffúziós állandó:  Szivacs:  0,001 cm2/nap 

  Talajminta: 0,00001 cm2/nap 

 - Diszperzió:  Szivacs:  0,001 

  Talajminta:  0,001 

 - Adszorpció (Kd):  0,00035 cm3/mg 
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65. ábra A nátrium koncentráció változása a mért és a modell által számított értékek 

alapján 

A transzportmodell értékei nátrium esetében: 

 - Kezdeti koncentráció:  43 mg/cm3 

 - Effektív diffúziós állandó:  Szivacs:  0,001 cm2/nap 

  Talajminta: 0,00001 cm2/nap 

 - Diszperzió:  Szivacs:  0,001 

  Talajminta:  0,001 

 - Adszorpció (Kd):  0,00008 cm3/mg 

 

Ezután minden paramétert változatlanul hagytam, viszont megváltoztattam a 

modellben alkalmazott hozamot a 2. mérésben használt hozamra (1,46 10-4 l/min), 

megvizsgálva ezzel, hogy mennyire változnak az értékek az áramlási sebességgel. Az így 

számított értékek és a mért eredmények összehasonlítása a 66. és 67. ábrán látható.  
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66. ábra A szulfát koncentráció változása a mért és a modell által számított értékek alapján 

A kisebb hozammal történt modellszámítás során a szulfát esetében a beállított 

értékek változatlanok maradtak, és a mért és a számított értékek közötti egyezés 

megmaradt, így ennek az elemnek a koncentráció változása jól lekövethető az elkészített 

transzportmodell segítségével. Nátrium esetében a kisebb hozammal történő vizsgálat 

során azonban csak úgy volt lehetséges az illesztés, hogy figyelembe véve a talajmintában 

adódható beépítésből származó eltéréseket, nagyságrenden belüli kezdeti koncentráció 

eltérést feltételeztem, valamint a Kd megoszlási együttható értéke is növekedett. 

A transzportmodell értékei nátrium esetében: 

 - Kezdeti koncentráció:  20 mg/cm3 

 - Effektív diffúziós állandó:  Szivacs:  0,001 cm2/nap 

  Talajminta: 0,00001 cm2/nap 

 - Diszperzió:  Szivacs:  0,001 

  Talajminta:  0,001 

 - Adszorpció (Kd):  0,0006 cm3/mg 
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65. ábra A nátrium koncentráció változása a mért és a modell által számított értékek 

alapján 

Mindkét hozammal történő modellezés eredményeiből megállapítható, hogy a 

diffúzió folyamata az általam vizsgált körülmények között nagyon kismértékben 

befolyásoló paraméter, inkább az advektív folyamatok dominálnak az anyagátadás során. 

Feltételezhető, hogy a diffúziós folyamatok csak jóval kisebb áramlási sebességek mellett 

befolyásolnák jobban az anyagátadást, azonban ennek meghatározásához még további 

mérések elvégzése szükséges. 
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8. Következtetések, javaslatok: 

A laboratóriumban elvégzett mérésekből és transzportmodell számításokból 

megállapítható volt, hogy a talajmintában, az áramlási lemezben, valamint a két közeg 

felszínén lejátszódó transzportfolyamatok nagymértékben függenek az áramlási 

sebességektől és a talajmintában található szennyezőanyagok koncentrációjától. 

A DKS-permeabiméterre felépített hidrodinamikai és transzportmodell segítségével 

jól közelíthetőek az eszközben lejátszódó folyamatok, valamint a vizsgálataim során kapott 

eredmények is. Ezek alapján láthatóvá vált, hogy az általam vizsgált áramlási sebességek 

mellett az advektív folyamatok befolyásolják nagyobb mértékben a komponensek 

mennyiségbeli és időbeli változásait, míg a diffúziós folyamatok kisebb mértékben voltak 

meghatározó tényezők. 

Diffúziós folyamatok meghatározására irányuló későbbi mérések során célszerű a 

vizsgálatokat oly módon elvégezni, hogy a DKS-permeabiméterben kialakított áramlási 

sebességet a méréseim során alkalmazottakhoz képest nagyságrendekkel csökkentjük. 

Továbbá érdemes volna kiterjeszteni a későbbi vizsgálatokat más típusú szervetlen és 

szerves szennyezőanyagok által elszennyezett talajmintákra is. 
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9. Összefoglalás: 

Diplomamunkám elkészítése során teljesítettem mindazokat a feladatokat, melyek a 

feladatkiírásomban szerepeltek. Fő célom, egy talajmintán történő transzportfolyamatok 

meghatározása volt, és annak vizsgálata, hogy e folyamatok során milyen típusú és 

mennyiségű komponensek jelenhetnek meg egyes zagytározók alatti vízvezető 

képződményekben. A Miskolci Egyetemen futó KÚTFŐ projekt kutatócsoportjához 

csatlakozva egy új típusú laboreszköz, a DKS-permeabiméter segítségével hajtottam végre 

a méréseimet, mely alkalmas bármilyen finomszemű talajmintán történő szennyezőanyag 

terjedési mechanizmus laboratóriumban történő meghatározására. Az általam választott 

vörösiszap mintán négy méréssorozatot végeztem el, mely alapján többféle komponens 

koncentrációjának változását sikerült eredményesen vizsgálnom. 

Dolgozatom első részében bemutattam a vörösiszap keletkezésének folyamatát, 

annak tulajdonságait, valamint magyarországi kezelési és elhelyezési viszonyait. 

Ismertettem a talajban bekövetkező anyagtranszport folyamatokat és azoknak a méréseim 

szempontjából fontos elemeit. Bemutattam az általam használt új típusú laboratóriumi 

mérőeszköz felépítését és működését, valamint a teljes vizsgálati időszak alatt használt 

berendezések és módszerek működését.  

A DKS-permeabiméter tesztüzemi méréseit sikeresen elvégeztem, melynek 

eredményeit diplomadolgozatom második felében be is mutattam. A kapott eredményeket 

felhasználva elkészítettem a mérőcella hidrodinamikai és transzportmodelljét Processing 

MODFLOW környezetben. A modell által számított értékek segítségével sikeresen tudtam 

közelíteni a valóságban mért értékeket, és a különböző komponensek 

koncentrációcsökkenésének tendenciáját.  

Az elvégzett vizsgálatokból megállapítottam, hogy az általam vizsgált körülmények 

között a DKS-permeabimtérbe helyezett talajmintában főleg az advektív anyagtranszport 

folyamatok érvényesültek. Diffúzió mérésére a DKS-permeabiméter feltételezhetően akkor 

lenne alkalmas, ha az alkalmazottnál jóval kisebb mértékű vízhozamokkal hajtanám végre 

a vizsgálatokat. Jövőbeli célként az ilyen típusú folyamatok részletesebb vizsgálatát és a 

laboreszköz szélesebb körű alkalmazási területeinek kutatását tűztem ki.  
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10. Summary: 

 

With the creation of my thesis i concluded all the aim is that were defined at the 

project announcement. My aim was the definition of transport processes on soil sample. 

Furthermore to test, that what type, and amount of elements can occur in aquifers under 

landfills. Working in the WELL-A-HEAD project I was testing the new DKS 

peremameter. I was conducting my research with this device, witch is capable of measure 

of transport processes on fine-grained soil samples. During the four test i was able to 

investigate the change of concentration of a couple of elements on the red mud sludge. 

In the first part of my thesis I am writing about the red mud sludge, its origins, 

deposition and its properties. I presented the transport processes taking place below the 

surface and specified the ones that were important for this experimentation. Later on i 

continued with the layout and the function of the DKS peremameter. I also described the 

other methods and devices used during my research. 

I successfully conducted the test measurements and presented the results at the 

second part of my work. Using these results i created the hydrodynamic and transport 

model of the measuring equipment in Processing MODFLOW. The data received from the 

model were in good approximation of the measured value. They represented the decrease 

of the elements well. 

It was clear that in the DKS peremameter the main effect was advecion on the tested 

soil sample. This devie would be perfect for measuring diffusion, if the test were 

conducted with lower flow rate. In the future it would be an important goal to further 

analise wider application of the device. 
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13. Mellékletek 
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1. melléklet Az első mérés eredményei anionokra 

Eltelt idő 
[h] 

Átáramlott 
vízmennyiség 

[l] 

pH 
Vezetőképesség 

[µS/cm] 
Hidrogén-

karbonátion [mg/l] 
Karbonátion [mg/l] Szulfát [mg/l] Klorid [mg/l] 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

24 1,14 10,05 9,88 311,50 306,00 118,75 128,79 29,06 20,92 35,00 36,50 10,32 12,75 

48 2,27 9,09 9,34 137,25 165,50 54,65 69,42 8,72 14,53 10,00 16,50 3,85 3,21 

72 3,41 9,00 9,31 111,20 114,45 55,83 56,12 2,91 17,43 5,00 8,50 2,11 1,83 

96 4,54 8,94 8,84 71,45 69,85 44,31 48,74 5,81 5,81 4,00 2,50 0,87 1,33 

120 5,68 8,62 8,51 91,40 77,80 56,12 53,17 2,91 8,72 1,00 1,00 1,65 1,10 

144 6,81 8,40 8,41 53,95 45,40 41,35 34,86 0,00 0,00 0,50 1,00 0,69 0,50 

168 7,95 8,39 8,26 47,50 40,05 37,51 32,49 0,00 0,00 1,00 1,00 2,11 0,37 

192 9,08 8,17 7,94 43,55 39,55 33,38 30,72 0,00 0,00 1,00 1,00 0,55 0,69 

216 10,22 8,05 8,26 45,50 53,65 35,45 39,29 0,00 0,00 2,00 2,00 2,98 3,26 

240 11,35 8,16 8,19 34,95 42,45 28,65 32,49 0,00 0,00 2,00 0,50 2,98 5,00 

264 12,49 8,22 8,14 33,55 35,35 26,59 28,65 0,00 0,00 1,50 1,00 2,75 4,22 

288 13,62 8,12 8,04 32,15 32,60 25,70 24,22 0,00 0,00 2,00 1,00 2,11 3,03 
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2. melléklet Az első mérés eredményei kationokra 

Eltelt idő 
[h] 

Átáramlott 
vízmennyiség 

[l] 

pH 
Vezetőképesség 

[µS/cm] 
Magnézium [mg/l] Nátrium [mg/l] Kálium [mg/l] 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

24 1,14 10,05 9,88 311,50 306,00 0,11 0,14 82,28 75,77 11,73 9,16 

48 2,27 9,09 9,34 137,25 165,50 0,06 0,15 28,33 44,86 4,33 3,71 

72 3,41 9,00 9,31 111,20 114,45 0,19 0,08 28,38 28,76 3,82 3,35 

96 4,54 8,94 8,84 71,45 69,85 0,06 0,12 22,81 19,86 2,56 2,52 

120 5,68 8,62 8,51 91,40 77,80 0,07 0,14 22,81 20,04 2,80 2,63 

144 6,81 8,40 8,41 53,95 45,40 0,07 0,08 14,33 20,48 2,19 2,73 

168 7,95 8,39 8,26 47,50 40,05 0,10 0,06 24,01 15,62 2,03 2,68 

192 9,08 8,17 7,94 43,55 39,55 0,16 0,10 12,78 14,53 1,37 1,53 

216 10,22 8,05 8,26 45,50 53,65 0,08 0,08 16,34 15,24 4,73 4,58 

240 11,35 8,16 8,19 34,95 42,45 0,22 0,09 13,03 11,17 4,18 5,60 

264 12,49 8,22 8,14 33,55 35,35 0,08 0,07 12,76 17,26 3,84 5,78 

288 13,62 8,12 8,04 32,15 32,60 0,07 0,10 9,28 8,55 2,90 4,07 
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3. melléklet A második mérés eredményei anionokra 

Eltelt idő 
[h] 

Átáramlott 
vízmennyiség 

[ml] 

pH 
Vezetőképesség 

[µS/cm] 
Hidrogén-

karbonátion [mg/l] 
Karbonátion [mg/l] Szulfát [mg/l] Klorid [mg/l] 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

52 440,50 10,24 10,12 865,50 958,00 258,47 271,76 110,41 133,65 105,00 120,00 16,74 18,58 

100 863,38 9,54 9,59 297,10 377,00 122,88 134,40 41,84 71,48 22,00 26,50 1,65 2,29 

167 1453,65 9,42 9,45 187,00 206,95 84,19 67,94 37,77 69,73 7,00 7,50 0,96 0,78 

218 1902,96 8,99 8,98 160,70 135,25 71,48 69,12 37,77 24,99 2,50 1,50 0,50 0,32 

267 2334,65 8,83 8,68 122,20 113,95 71,48 66,17 13,95 11,62 2,00 2,00 0,18 0,05 
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4. melléklet A második mérés eredményei kationokra 

Eltelt idő 
[h] 

Átáramlott 
vízmennyiség 

[ml] 

pH 
Vezetőképesség 

[µS/cm] 
Kalcium [mg/l] Magnézium [mg/l] Nátrium [mg/l] Kálium [mg/l] 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

52 440,50 10,24 10,12 865,50 958,00 4,46 3,10 0,18 0,11 200,95 216,00 11,46 11,43 

100 863,38 9,54 9,59 297,10 377,00 3,48 3,26 0,10 0,04 73,96 88,55 5,99 6,55 

167 1453,65 9,42 9,45 187,00 206,95 3,72 2,62 0,14 0,10 48,13 54,71 4,52 4,78 

218 1902,96 8,99 8,98 160,70 135,25 5,37 4,19 0,20 0,12 41,21 34,14 3,92 3,18 

267 2334,65 8,83 8,68 122,20 113,95 6,89 5,61 0,24 0,14 31,30 29,46 3,38 2,77 
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5. melléklet A harmadik mérés eredményei anionokra 

Eltelt idő 
[h] 

Átáramlott 
vízmennyiség 

[l] 

pH 
Vezetőképesség 

[µS/cm] 
Hidrogén-

karbonátion [mg/l] 
Karbonátion [mg/l] Szulfát [mg/l] Klorid [mg/l] 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

24 1,14 10,54 10,46 304,50 315,00 72,96 69,12 57,53 66,25 29,50 31,00 6,88 7,25 

48 2,27 9,84 10,05 112,30 131,95 44,60 38,70 17,43 30,22 8,00 9,50 1,33 1,33 

72 3,41 9,36 9,61 70,00 89,05 37,81 34,86 8,72 18,01 2,50 5,50 1,42 1,15 

96 4,54 9,29 9,49 55,85 68,40 33,08 28,95 8,14 16,27 2,00 2,00 0,92 0,87 

120 5,68 9,00 9,30 48,10 59,40 34,27 25,40 0,00 14,53 1,50 1,00 0,92 1,15 

144 6,81 9,07 9,50 45,70 54,65 26,88 22,15 6,97 17,43 1,00 2,00 1,38 1,19 

168 7,95 8,64 8,96 41,10 47,20 33,97 36,33 0,00 0,00 2,00 1,00 1,15 0,96 

192 9,08 8,29 8,40 38,45 44,30 29,54 34,86 0,00 0,00 1,00 1,50 1,15 1,38 

216 10,22 8,24 8,45 33,35 38,55 28,06 31,90 0,00 0,00 2,00 1,50 1,24 1,19 

240 11,35 8,26 8,02 34,45 34,05 25,11 27,77 0,00 0,00 1,00 2,00 0,92 0,92 

264 12,49 7,78 7,91 30,00 32,30 25,11 26,59 0,00 0,00 2,00 2,00 1,19 1,10 
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6. melléklet A harmadik mérés eredményei kationokra 

Eltelt idő 
[h] 

Átáramlott 
vízmennyiség 

[l] 

pH 
Vezetőképesség 

[µS/cm] 
Kalcium [mg/l] Magnézium [mg/l] Nátrium [mg/l] Kálium [mg/l] 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

Alsó 
kifolyó 

Felső 
kifolyó 

24 1,14 10,54 10,46 304,50 315,00 2,18 2,30 0,36 0,38 60,40 63,65 3,68 3,71 

48 2,27 9,84 10,05 112,30 131,95 2,49 2,48 0,36 0,38 21,05 24,48 2,04 1,95 

72 3,41 9,36 9,61 70,00 89,05 2,28 2,03 0,41 0,38 13,67 17,80 1,53 1,74 

96 4,54 9,29 9,49 55,85 68,40 1,91 1,45 0,39 0,37 10,51 13,14 1,26 1,32 

120 5,68 9,00 9,30 48,10 59,40 2,40 3,89 0,39 0,48 9,25 11,56 1,14 1,24 

144 6,81 9,07 9,50 45,70 54,65 3,45 2,86 0,45 0,42 8,56 10,66 0,90 0,96 

168 7,95 8,64 8,96 41,10 47,20 5,65 3,26 0,62 0,43 9,16 9,86 1,48 1,22 

192 9,08 8,29 8,40 38,45 44,30 5,91 3,09 0,44 0,45 8,03 9,04 1,11 0,88 

216 10,22 8,24 8,45 33,35 38,55 3,53 6,10 0,38 0,70 6,08 7,28 0,89 0,82 

240 11,35 8,26 8,02 34,45 34,05 2,38 6,62 0,35 0,92 6,01 7,18 0,98 0,94 

264 12,49 7,78 7,91 30,00 32,30 2,18 2,20 0,38 0,38 6,06 6,81 0,98 0,88 
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7. melléklet A negyedik mérés eredményei anionokra 

Eltelt idő 
[h] 

Átáramlott 
vízmennyiség 

[l] 

pH 
Vezetőképesség 

[µS/cm] 
Hidrogén-

karbonátion [mg/l] 
Karbonátion [mg/l] Szulfát [mg/l] Klorid [mg/l] 

1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 

2,2 1,5 8,66 8,28 124,30 114,10 67,10 55,51 0,00 0,00 11,00 10,00 4,13 3,30 

4,3 3,0 7,21 7,06 72,00 67,30 39,65 36,60 0,00 0,00 7,00 7,00 2,75 2,29 

6,5 4,5 6,93 6,88 43,50 42,70 30,50 29,28 0,00 0,00 3,00 3,00 1,38 0,92 

8,6 6,0 6,74 6,62 39,80 34,80 27,45 25,01 0,00 0,00 3,00 2,00 1,38 1,28 

10,8 7,5 6,65 6,55 34,20 31,00 26,23 23,79 0,00 0,00 2,00 2,00 1,47 0,92 

12,9 9,0 6,67 6,64 32,40 30,10 24,40 24,40 0,00 0,00 2,00 1,00 1,10 0,92 

15,1 10,5 6,60 6,58 27,70 25,50 23,18 21,35 0,00 0,00 2,00 1,00 1,38 0,92 

17,2 12,0 6,56 6,61 25,80 22,60 21,35 20,74 0,00 0,00 2,00 1,00 0,92 0,92 

19,4 13,5 6,66 6,45 27,50 22,80 21,35 21,35 0,00 0,00 1,00 2,00 0,92 0,92 

21,5 15,0 6,36 6,28 23,10 20,57 21,35 20,74 0,00 0,00 2,00 1,00 0,92 0,92 
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8. melléklet A negyedik mérés eredményei kationokra 

Eltelt idő 
[h] 

Átáramlott 
vízmennyiség 

[l] 

pH 
Vezetőképesség 

[µS/cm] 
Kalcium [mg/l] Magnézium [mg/l] Nátrium [mg/l] Kálium [mg/l] 

1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 1. DKS 2. DKS 

2,2 1,5 8,66 8,28 124,30 114,10 5,01 1,41 0,53 0,30 22,78 24,17 1,85 1,66 

4,3 3,0 7,21 7,06 72,00 67,30 2,87 0,70 0,30 0,15 11,47 14,99 1,60 0,99 

6,5 4,5 6,93 6,88 43,50 42,70 1,20 0,51 0,26 0,20 10,26 9,49 0,64 0,62 

8,6 6,0 6,74 6,62 39,80 34,80 2,04 0,24 0,22 0,16 7,47 7,18 0,56 0,52 

10,8 7,5 6,65 6,55 34,20 31,00 1,42 0,35 0,19 0,15 6,98 6,87 0,61 0,53 

12,9 9,0 6,67 6,64 32,40 30,10 0,59 0,64 0,25 0,13 7,57 6,25 0,40 0,52 

15,1 10,5 6,60 6,58 27,70 25,50 1,93 0,03 0,13 0,15 5,63 5,54 0,43 0,35 

17,2 12,0 6,56 6,61 25,80 22,60 0,63 2,28 0,23 0,17 5,38 4,96 0,49 0,39 

19,4 13,5 6,66 6,45 27,50 22,80 0,41 0,03 0,13 0,15 5,84 5,66 0,41 0,39 

21,5 15,0 6,36 6,28 23,10 20,57 0,20 0,55 0,15 0,15 5,47 4,52 0,25 0,41 

 


