Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Toxikus fémekkel szennyezett talaj és bányászati hulladék
remediációja kémiaival kombinált fitostabilizációval
PhD értekezés

Készítette: Feigl Viktória
Témavezető: Dr. Gruiz Katalin

Budapest
2011

2

Tartalomjegyzék
1

BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS ......................................................................................... 7

1.1

A dolgozat célkitűzései ................................................................................................................................... 9

2

IRODALMI ÁTTEKINTÉS ............................................................................................... 10

2.1 Toxikus fémek a talajban............................................................................................................................. 10
2.1.1
A toxikus fémek hozzáférhetősége a talajban és toxikus hatásuk ........................................................... 10
2.1.1.1
A kadmium.................................................................................................................................. 12
2.1.1.2
A cink ......................................................................................................................................... 13
2.1.1.3
Az ólom ...................................................................................................................................... 13
2.1.1.4
Az arzén ...................................................................................................................................... 13
2.1.2
A fémekre vonatkozó határértékek ........................................................................................................ 14
2.2 Toxikus fémekkel szennyezett területek remediációja kémiaival kombinált fitostabilizációval ............... 17
2.2.1
Talajremediáció .................................................................................................................................... 17
2.2.2
Toxikus fémekkel szennyezett talajok remediációjának lehetőségei ...................................................... 17
2.2.2.1
Hagyományos mérnöki technológiák ........................................................................................... 17
2.2.2.2
A fémek mobilizálásán alapuló fizikai-kémiai technológiák......................................................... 18
2.2.2.3
A fémek immobilizálásán alapuló fizikai-kémiai technológiák .................................................... 19
2.2.2.4
Fémmel szennyezett talajok kezelése biológiai módszerekkel ...................................................... 19
2.2.3
Fémmel szennyezett talajok kezelése kémiai stabilizálással .................................................................. 21
2.2.3.1
Lúgos kémhatású anyagok, mint stabilizálószerek ....................................................................... 22
2.2.3.2
Agyagásványok, zeolitok, mint stabilizálószerek ......................................................................... 23
2.2.3.3
Erőművi pernyék, mint stabilizálószerek ..................................................................................... 23
2.2.3.4
Elemi vas és vastartalmú vegyületek, mint stabilizálószerek ........................................................ 25
2.2.3.5
Pernye és elemi vas együttes alkalmazása kémiai stabilizálásra ................................................... 26
2.2.3.6
Vörösiszap, mint stabilizálószer ................................................................................................... 27
2.2.3.7
Foszfátok, mint stabilizálószerek ................................................................................................. 28
2.2.3.8
Szerves anyagok és biohulladékok, mint stabilizálószerek ........................................................... 28
2.2.4
Fémmel szennyezett talajok kezelése fitoremediációval ........................................................................ 29
2.2.4.1
Fémmel szennyezett talajok kezelése fitostabilizációval .............................................................. 30
2.2.4.2
A fitostabilizáció során alkalmazott növények jellemzői .............................................................. 31
2.2.5
Esettanulmányok kémiaival kombinált fitostabilizációra ....................................................................... 32
2.2.5.1
A maatheide-i cink kohó környezetének remediációja.................................................................. 32
2.2.5.2
A DIFPOLMINE projekt – A salsigne-i aranybánya és a la combe du saut-i feldolgozó telep
remediációja .................................................................................................................................................. 34
2.3 Biológiai és ökotoxikológiai módszerek a talaj fémszennyezettségének jellemzésére ................................ 35
2.3.1
A hozzáférhetőség mérése biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel .................................................. 35
2.3.1.1
Új, érzékenyebb végpontok keresése: talaj toxicitásának mérése mikrokalorimetriás módszerrel . 36
2.3.2
A növényi bioakkumuláció mérése ....................................................................................................... 37
2.4 A bányászat által okozott fémszennyezettség Gyöngyösorosziban ............................................................ 38
2.4.1
A gyöngyösoroszi bányaterület bemutatása ........................................................................................... 38
2.4.1.1
A terület környezeti kockázatfelmérésenek eredménye ................................................................ 38
2.4.1.2
A bányaterület komplex remediációjának terve ............................................................................ 40
2.4.2
Kémiaival kombinált fitostabilizáció kísérleti területei .......................................................................... 41
2.4.2.1
A Kató-földje mezőgazdasági terület ........................................................................................... 42
2.4.2.2
A Bányaudvari meddőhányó és környezeti hatása ........................................................................ 45
2.4.2.3
A Bányabérci meddőhányó és környezeti hatása .......................................................................... 47

3

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK .......................................................................................... 49

3.1 A remediációs technológiát megalapozó kísérletek (anyagok) ................................................................... 49
3.1.1
Kémiai stabilizálószerek ....................................................................................................................... 49
3.1.1.1
Erőművi pernyék ......................................................................................................................... 49
3.1.1.2
Vasreszelék ................................................................................................................................. 50

3

3.1.1.3
Hagyományos talajadalékok, talajjavító szerek: mész-hidrát, nyersfoszfát, alginit, lignit ............. 51
3.1.1.4
Ivóvíztisztítási csapadékok .......................................................................................................... 51
3.1.1.5
Vörösiszap................................................................................................................................... 52
3.1.2
Fitostabilizációra alkalmazott növények................................................................................................ 52
3.1.3
Stabilizációs kísérletek laboratóriumi talaj-mikrokozmoszban .............................................................. 54
3.1.4
Kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletek szabadföldi liziméterekben ......................................... 55
3.1.5
Kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletek szabadföldi parcellákon .............................................. 56
3.1.5.1
In situ kísérlet fémmel szennyezett mezőgazdasági talajjal Kató-földjén ...................................... 56
3.1.5.2
Szabadföldi kísérlet bányabérci meddőanyagból épített parcellákon ............................................ 57
3.2 Integrált technológiamonitoring (módszerek) ............................................................................................ 59
3.2.1
Mintaelőkészítés ................................................................................................................................... 62
3.2.2
Fizikai-kémiai analitikai módszerek ...................................................................................................... 62
3.2.2.1
Extrakciós módszerek talajok fémtartalmának meghatározására .................................................. 62
3.2.2.2
Miniliziméteres kioldási módszerek talajok fémtartalmának meghatározására ............................. 63
3.2.2.3
Növény és vízminták fémtartalmának meghatározása .................................................................. 64
3.2.2.4
Általános víz és talaj fizikai-kémiai mérések ............................................................................... 64
3.2.3
Biológiai módszer: a talaj saját aktivitásainak mérése ........................................................................... 64
3.2.3.1
Talaj aerob heterotróf telepképző élősejt számának meghatározása .............................................. 65
3.2.4
Környezettoxikológiai tesztek ............................................................................................................... 65
3.2.4.1
Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt.................................................................................... 65
3.2.4.2
Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási teszt ..................................................................... 67
3.2.4.3
Tetrahymena pyriformis szaporodás gátlási teszt.......................................................................... 68
3.2.5
Biológiai és környezettoxikológiai módszerfejlesztések ........................................................................ 69
3.2.5.1
Gyors bioakkumulációs teszt fémek biológiai hozzáférhetőségének becslésére ............................ 69
3.2.5.2
Direkt kontakt talajtesztek hőtermelés mérése alapján.................................................................. 70
3.2.6
Statisztikai értékelés ............................................................................................................................. 71
3.2.7
A technológia jóságának értékelése ....................................................................................................... 72
3.2.7.1
A stabilizálószerek hatékonyságának értékelése pontszámos módszerrel...................................... 72
3.2.7.2
Technológia verifikáció ............................................................................................................... 73

4

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ...................................................... 76

4.1 Stabilizációs kísérletek talaj-mikrokozmoszban ......................................................................................... 76
4.1.1
Az erőművi pernyék stabilizáló hatása .................................................................................................. 77
4.1.1.1
Az erőművi pernyék hatása az extrahálható fémtartalomra........................................................... 77
4.1.1.2
Az erőművi pernyék hatásának vizsgálata miniliziméteres kísérletben ......................................... 80
4.1.1.3
Az erőművi pernyék hatása a toxikus fémekkel szennyezett talaj és bányászati meddőanyag
toxicitására .................................................................................................................................................... 80
4.1.1.4
Az erőművi pernyék hatása a bioakkumulálódó fémtartalomra .................................................... 81
4.1.1.5
Az erőművi pernyék immobilizáló hatásának összefoglalása és értékelése ................................... 82
4.1.2
Az elemi vas immobilizáló hatása ......................................................................................................... 82
4.1.2.1
Az elemi vas hatása az extrahálható fémtartalomra ...................................................................... 83
4.1.2.2
Az elemi vas hatásának vizsgálata miniliziméteres kísérletben ..................................................... 84
4.1.2.3
Az elemi vas hatása a toxikus fémtartalmú bányászati meddőanyag toxicitására .......................... 87
4.1.2.4
Az elemi vas hatása a bioakkumulálódó fémtartalomra ................................................................ 88
4.1.2.5
Az elemi vas immobilizáló hatásának összefoglalása és értékelése............................................... 89
4.1.3
Hagyományos talajadalékok és hulladékok (ivóvíztisztítási csapadék és vörösiszap) stabilizáló hatása . 90
4.1.3.1
Az adalékanyagok hatása az extrahálható fémtartalomra .............................................................. 90
4.1.3.2
Az adalékanyagok hatásának vizsgálata miniliziméteres kísérletben ............................................ 92
4.1.3.3
Az adalékanyagok hatása a toxikus fémekkel szennyezett talaj és bányászati meddőanyag
toxicitására .................................................................................................................................................... 92
4.1.3.4
Az adalékanyagok hatása a bioakkumulálódó fémtartalomra ....................................................... 93
4.1.3.5
Hagyományos adalékanyagok és hulladékok (ivóvíztisztítási csapadékok és vörösiszap) stabilizáló
hatásának összefoglalása és értékelése ........................................................................................................... 94
4.2 Stabilizációs kísérletek szabadföldi liziméterekben .................................................................................... 95
4.2.1
A lizimétereken átfolyó csurgalékvíz minősége .................................................................................... 96
4.2.2
A meddőanyag és a hordalék extrahálható fémtartalmának és toxicitásának változása stabilizáló adalékok
hatására ............................................................................................................................................................. 97
4.2.3
A lizimétereken nőtt növények fémfelvétele ......................................................................................... 99
4.2.4
A szabadföldi liziméteres eredmények összefoglalása és értékelése ...................................................... 99

4

4.3 Szabadföldi kísérletek fémekkel szennyezett talaj és bányászati meddőanyag stabilizálására................100
4.3.1
Szabadföldi kísérletek Kató-földjén .....................................................................................................100
4.3.1.1
A kató-földi talaj extrahálható fémtartalmának és toxicitásának változása stabilizáló adalékok
hatására
...................................................................................................................................................101
4.3.1.2
Kató-földi növények növekedése és fémfelvétele ........................................................................102
4.3.1.3
A kató-földi kísérletek eredményének összefoglalása és értékelése .............................................103
4.3.2
Szabadföldi kísérletek bányabérci meddőanyaggal ...............................................................................103
4.3.2.1
A bányabérci meddőanyagon átszivárgó víz minősége ................................................................103
4.3.2.2
A bányabérci meddőanyag extrahálható fémtartalmának és toxicitásának változása stabilizáló
adalékok hatására ..........................................................................................................................................105
4.3.2.3
A bányabérci meddőanyagon nőtt növények növekedése és fémfelvétele ....................................107
4.3.2.4
A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia hatékonyságának értékelése pontszámos
módszerrel ...................................................................................................................................................108
4.3.2.5
A bányabérci meddőanyaggal végzett kísérletek eredményének összefoglalása és értékelése ......109
4.4 Technológia verifikáció ...............................................................................................................................110
4.4.1
Anyagmérleg .......................................................................................................................................110
4.4.2
Kockázatok..........................................................................................................................................110
4.4.3
Költségek felmérése.............................................................................................................................112
4.4.4
SWOT analízis ....................................................................................................................................112
4.5 Biológiai és környezettoxikológiai módszerfejlesztések alkalmazhatóságának értékelése .......................113
4.5.1
Gyors bioakkumulációs teszt Sinapis albával.......................................................................................113
4.5.1.1
A bioakkumulációs teszttel mért eredmények összehasonlítása a kémiai extrakcióval mért
fémtartalmakkal ............................................................................................................................................113
4.5.1.2
A bioakkumulációs teszttel mért eredmények összehasonlítása a bányabérci meddőanyagos
szabadföldi parcellákon nőtt növények fémtartalmával ..................................................................................114
4.5.2
Direkt kontakt talajtesztek hőtermelés mérése alapján ..........................................................................115

5

ÖSSZEFOGLALÁS ........................................................................................................... 116

6

A DOLGOZAT ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI – TÉZISEK ............................ 119

7

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ........................................................................................... 120

8

IRODALOMJEGYZÉK .................................................................................................... 121

9

MELLÉKLETEK .............................................................................................................. 130

5

6

1 Bevezetés és célkitűzés
A környezetbe került toxikus fémek a felszíni és felszín alatti vízben és a talajban lejátszódó
természetes folyamatok által terjednek, hígulnak, bekerülnek a fázisok közötti körforgásba, de
végeredményben a környezetben maradnak, melyből eltávolításuk gyakorlatilag megoldhatatlan.
Ezért a fémekkel szennyezett területek kockázatának kezelésekor újfajta megközelítésmódra van
szükség, mely nem a környezetben lévő fémkoncentrációt veszi figyelembe, hanem azt, hogy a
fémek mekkora kockázatot jelentenek a helyszínen a területhasználókra, az emberre és az
ökoszisztéma tagjaira (receptorokra). A kockázatalapon tervezett remediáció azt veszi
figyelembe, hogy milyen mértékben kell a kitettséget csökkenteni ahhoz, hogy a receptorok
számára elfogadható legyen a kockázat mértéke. A kitettség a fémek mozgékonyságától és
biológiai hozzáférhetőségétől, ez pedig a különböző kémiai fémformák arányától és a környezet
fémmegkötő képességétől együttesen függ.
A talajok diffúz, nagy területre kiterjedő, toxikus fémszennyezettsége a lefolyó és
beszivárgó vizekkel vagy az erodálódó talajjal terjed, és belégzés, bőrkontaktus vagy lenyelés
útján veszélyezteti az embert és az ökoszisztémát. Az emberekbe többnyire kontrollálható
dózisokban kerül be a szennyezőanyagokat, az ökoszisztéma tagjai teljes szervezetükkel
érintkeznek a szennyezett környezettel táplálkozás és légzés által. Az ember a direkt hatásokon
kívül másodlagos mérgezésnek is ki van téve a szennyezett növények, halak, tej elfogyasztásával.
A szennyezett területek kockázatának csökkentése során a toxikus fémek terjedését és felvételét
minden útvonalon csökkenteni kell, melyhez hatékony, környezetközpontú, fenntartható
szemléleten alapuló és olcsó remediációs technológiákra van szükség.
Fémekkel szennyezett talajok esetében a leggyakrabban használt „hagyományos‖
kockázatcsökkentő eljárás a talajcsere és az izoláció. Más országokban alkalmaznak hatékony
fizikai-kémiai technológiákat, például az üledékek és talajok nedves frakcionálását és vizes
mosását, valamint elektrokinetikus eljárásokat. Egyes esetekben a tömbösítés (betonba ágyazás,
szilárduló műanyag beinjektálása, üvegesítés) is jelenthetnek megoldást, bár ezek az eljárások
igen drágák, csak pontforrásokra alkalmazhatóak és a termékek felhasználása nagymértékben
korlátozott. A biológiai remediációs módszerek közül a mikroorganizmusokkal történő
kockázatcsökkentési technológiák (pl. biológiai kioldás, biometiláció, bioszorpció, biológiai
kicsapás) legtöbbje még kutatási fázisban van, sikeres demonstráción egyedül a króm(VI)
mikrobiológiai közvetítéssel történő redukcióján alapuló technológia esett át. Diffúz
szennyezettség kezelésére egyre jobban előtérbe kerülő remediációs technológia a fitoremediáció,
azaz a növényekkel történő kockázatcsökkentés.
A fitostabilizációnál nem a fémek eltávolítása, hanem talajban tartásuk a cél, azaz minden
olyan paramétert, mely a környezeti kockázatért felelős, elfogadható mértékűre kell csökkenteni.
A növénytakaró csökkenti a fémek kioldódását, a felszíni porzást, illetve az eróziót, tehát a fémek
valamennyi útvonalon történő transzportját. A fémek bekerülését a táplálékláncba úgy
csökkenthetjük, hogy olyan növényeket alkalmazunk, amelyek kevés fémet akkumulálnak a föld
feletti részekben. A fitostabilizációt célszerű kémiai stabilizálással kombinálni, ezért a
fitostabilizáció során a növények telepítése előtt a talajhoz olyan kémiai adalékanyagot adunk,
amely a talajban csökkenti a fémek mozgékonyságát. Az irreverzibilisen kialakított immobilis
fémforma hosszútávú kockázatcsökkenést eredményezhet, hiszen vízzel nem szállítódik és a
növények sem veszik fel. A kombinált technológia a vízben oldott fémek, lebegőanyag, vízi
üledék, por, talaj belélegzés, lenyelés, bőrkontaktus útján történő és a szennyezett növények és
állatok (pl. halak) elfogyasztása általi humán és ökológiai expozíciót csökkenti.
A megfelelő stabilizálószer–növény kombinációt mindig az adott terület sajátosságaihoz, a
szennyezettséget okozó fém(ek) minőségéhez, a szennyezett talaj tulajdonságaihoz, a klimatikus
viszonyokhoz stb., kell kiválasztani, melyhez technológiai kísérletekre van szükség. Különböző
stabilizálószerek kombinációja lehet alkalmas a savas és a lúgos környezetben mobilis fémek
kezelésére, és alapvetően különböző az aerob, az anoxikus és az anaerob környezetben történő
stabilizáció. Kémiai stabilizálószerként lúgos anyagok (mész és pernyék), agyagásványok, vas és
vastartalmú vegyületek, foszfátok és szerves anyagok használhatóak. Nagy jövő előtt áll és
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magam is hangsúlyt fektettem a hulladékok alkalmazására fémmel szennyezett talajok
kockázatcsökkentésére, mellyel kettős haszon érhető el: a hulladék hasznosítása és a talaj
javítása.
A fitostabilizációra alkalmas növények kiválasztása is fontos része a sikeres kémiaival
kombinált fitostabilizáció végrehajtásának. Fitostabilizációra általában fűféléket alkalmaznak,
mivel gyökérzetűk sűrű, gyorsan beborítják a szennyezett területet és elősegítik más növényfajok
megtelepedését. Ezen kívül ipari és takarmánynövények, valamint cserjék és fák is
alkalmazhatóak.
Magyarországon Gyöngyösoroszi környékén közel negyven éven keresztül folyt cink- és
ólombányászat, majd a bányászatot 1986-ban a bánya szakszerű bezárása nélkül abbahagyták,
savasan málló fémtartalmú bányászati hulladékok hátrahagyásával. A ’86 óta eltelt idő alatt a
Toka-patak vízgyűjtőterülete nagymértékben elszennyeződött toxikus fémekkel, elsősorban a
diffúzan szennyezett területekről lefolyó vizek és a szennyezett szilárd anyag eróziója révén. A
falu alatt található mezőgazdasági területen 4,1–11,1 mg/kg Cd, 871–1863 mg/kg Zn, 57–330
mg/kg As és 227–1589 mg/kg Pb koncentráció mérhető, míg a szétszórtan heverő bányászati
meddőanyagok fémtartalma még ennél is nagyobb. A fémek közül a legnagyobb kockázatot a
mobilis Cd (vízzel kioldható mennyisége az összesnek akár 15%-a) és a Zn (vízzel kioldható
mennyisége az összesnek akár 10%-a) jelenti.
A terület kockázatfelmérése és a Toka vízgyűjtőre kidolgozott kockázati modell alapján a
pontforrások eltávolítása után a diffúz szennyezettséget kémiaival kombinált fitostabilizációval
tervezik kezelni. Doktori dolgozatomban célom a fémekkel szennyezett mezőgazdasági talajok és
bányászati meddőanyagok remediációjára több lépcsős technológiai kísérletek során kidolgozni a
megfelelő kémiaival kombinált fitostabilizációs technológiát. Célom a Magyarországon elérhető
kémiai stabilizálószerek hatékonyságának vizsgálata és a megfelelő stabilizálószer–növény
kombináció kiválasztása volt.
A gyöngyösoroszi bányaterületen a technológia kidolgozásához három kísérleti területet
választottam:
1. a bányászati területről a Toka-patak fémekkel szennyezett hordalékával elárasztott és
elszennyezett mezőgazdasági területet Gyöngyösoroszi falu alatt,
2. a bánya főbejárata melletti meddőhányót,
3. egy erősen kilúgzódott, savas málláson átesett meddőhányót a Mátra erdős részén.
A kémiai stabilizálószer kiválasztásához többlépcsős kísérleteket folytattam egyre növekvő
méretben: laboratóriumi mikrokozmoszokban, szabadföldi liziméterekben és szabadföldi
kisparcellás kísérletekben.
Stabilizálószerként többféle erőművi pernyét, meszet, elemi vasat, alginitet, nyersfoszfátot,
lignitet, ivóvíztisztítási csapadékokat és vörösiszapot alkalmaztam mikrokozmosz kísérletekben.
Szabadföldi kísérleteim során erőművi pernyéket, pernyék és mész, valamint pernye, mész és
vasreszelék kombinációját alkalmaztam kémiai stabilizálás céljából. Növénytakaró kialakítására
fűkeveréket, Sorghum fajokat és kukoricát vizsgáltam a szabadföldi kísérletekben.
A kísérletek monitoringjához szükség volt problémaspecifikus módszerek kidolgozására,
ezért a kísérletek nyomon követésére integrált módszeregyüttest dolgoztam ki, mely a fizikai,
kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszerek együttes alkalmazását és értékelését jelenti. A
környezeti kockázat jellemzésére elfogadott kémiai mérések (pl. oldószeres extrakciók) mellett
dolgozatomban hangsúlyosan szerepel a direkt hatás mérése talajmikrobiológiai és direkt kontakt
ökotoxikológiai módszerekkel, melyek jobban közelítik a valóságos környezet és a reális
kockázatokat. Ez főként olyan esetekben fontos, amikor a kockázat nem feltétlenül arányos a
fémek analitikai módszerekkel meghatározható koncentrációjával, hanem inkább a fémek kémiai
formájával, kötődésével, mozgékonyságával, az élőlények számára hozzáférhetőségével és több
fém kölcsönhatásával függ össze. Ezek a bonyolult kölcsönhatások nehezen szimulálhatóak
matematikai vagy kémiai modellekkel, a legtöbb információt a káros hatások direkt mérésével
nyerhetjük. Doktori munkám részeként célom új ökotoxikológiai tesztmódszerek fejlesztése is
volt. Bioakkumulációs tesztet dolgoztam ki a növények által felvehető fémmennyiség gyors
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becslésére és új, érzékeny mérési végpontot kerestem és találtam fémmel szennyezett talajok
direkt toxicitásának mérésére a tesztorganizmusok hőtermelésének segítségével.
Összességében célom egy olyan kockázatcsökkentési technológia kifejlesztése volt, mely
azon a modern, környezetközpontú, és fenntartható szemléleten alapul, mely a „patika‖ tisztaság
helyett egy, az ökoszisztéma, és az ember számára egyaránt elfogadható, tudományosan
megalapozott kompromisszumra épülő célt tűz ki és a szűkös gazdasági lehetőségek
figyelembevételével a lehető legjobb eredmény (haszon) elérésére törekszik. A kidolgozott
problémaspecifikus integrált módszeregyüttes segítségével végigkövethető a technológia
lefolyása és értékelhető a kockázatcsökkentő hatása, vagyis verifikálható a technológia, azaz
jósága és hatékonysága bizonyítható. A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia
verifikációjára azt az innovatív eljárást alkalmaztam, mely a kockázat csökkentését a mozgékony
fémek anyagmérlege alapján ítéli meg, és értékeli a lehetséges technológiai alternatívákhoz
viszonyított ökohatékonyságát (energiafogyasztás, kibocsátások) és társadalmi-gazdasági
hatékonyságát. A következő fejezetben a kitűzött célokat tételesen felsorolom.

1.1 A dolgozat célkitűzései
1. Fő célom a gyöngyösoroszi cink- és ólombánya fémekkel diffúzan szennyezett területén a
bányászati hulladékokra, valamint az ezek terjedése révén elszennyeződött mezőgazdasági
területekre a kockázat alapú menedzsment részeként remediációs technológia kidolgozása.
2. A technológia kidolgozásához alapul szolgál a Magyaroroszágon fellelhető kémiai
stabilizálószerek hatékonyságának vizsgálata és összehasonlítása kadmiummal, cinkkel,
ólommal és egyes esetekben arzénnel szennyezett talajok és bányászati hulladékok
stabilizálására, kiemelten vizsgálva hulladéknak tekintett anyagok, mint például az erőművi
pernyék, víztisztítási hulladékok és a vörösiszap kémiai stabilizálószerként történő
újrahasznosítását.
3. A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia fejlesztése során
a. a többlépcsős technológia-fejlesztés célszerű alkalmazási módjának kidolgozása,
b. a
kísérletek
nyomon
követéséhez
integrált
technológia-monitoring
és
környezetmonitoring kidolgozása,
c. az innovatív technológia demonstrációja, vagyis első alkalmazása,
d. a technológia verifikációja, azaz technológiai, környezeti és gazdasági hatékonyságának
bizonyítása.
4. Új, interaktív, a tesztorganizmus és a tesztelendő talaj érintkezését biztosító ökotoxikológiai
tesztmódszerek fejlesztése a szennyezett talajok hatásának méréséhez.
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2 Irodalmi áttekintés
2.1 Toxikus fémek a talajban
Toxikus fémek alatt azokat a fémeket vagy félfémeket értjük, amelyek biológiai hatása
bizonyos koncentráció tartományban, illetve afölött negatív az élőlények számára. A fémek
koncentráció/dózis–hatás görbéje, mint legtöbb vegyi anyagé, S-alakú. Ez azt jelenti, hogy egy
bizonyos koncentrációig nem jelentkezik a káros hatás. A károsan még nem ható koncentráció
(NOAEC, azaz No Observed Adverse Effects Concentration), illetve a már káros hatást mutató
koncentráció (LOAEC, azaz Lowest Observed Adverse Effect Concentration) nagymértékben
különbözhet az egyes fémeknél, de egy bizonyos koncentráció fölött minden fém toxikus.
Az esszenciális fémek esetében a káros hatás jelentkezését megelőzően a fém hiánya jár
negatív hatásokkal, tehát a fém koncentrációfüggő mértékben pozitív hatású. A nem esszenciális
fémek esetében pozitív hatások nem ismertek.
A tudományos köznyelv a "toxikus fémek" kifejezést általában az alábbi, gyakori
környezetszennyező mikroelemekre használja: arzén, bárium, cink, higany, kadmium, kobalt,
króm, molibdén, nikkel, réz, ón, ólom. Néha az alumínium, a bór, a titánium is szerepel a toxikus
fémek listáján. A nehézfémek mindegyike toxikus fém. Kémiai értelemben nehézfémeknek
azokat a fémeket nevezzük, amelyeknek sűrűsége 5 g/cm3-nél, rendszáma 20-nál nagyobb. A
köznapi szóhasználatban a nehézfém és toxikus fém fogalmat (helytelenül) szinonimaként
használják (MOKKA Lexikon, www.mokkka.hu).
A fémek természetes összetevőként is jelen vannak a talajban és vízben. A mállási
folyamatok során a kőzetekben kötött fémek felszabadulnak, és a talaj szilárd vagy vizes fázisába
kerülnek. A fémek a talaj szilárd fázisában szilikátok rácsalkotójaként, csapadékként, kolloidok
felületén adszorbeálódva vagy kicserélhető ionként vannak jelen. A vizes fázisban szabad
hidratált ionként, vízoldható szerves vagy szervetlen komplexben, valamint ion-asszociációkban
fordulnak elő. A fémformák a talajban egymással dinamikus egyensúlyban vannak, egymásba
átalakulnak (Stefanovits, 1992).
Egyes talajtípusokban a természetes fémtartalom igen magas lehet, gyakoribb azonban,
hogy a talajok fémtartalma emberi tevékenység (antropogén hatás) következtében emelkedik
meg. A fosszilis energiahordozók (szén, olaj) eltüzeléséből, az ipari létesítmények emissziójából,
a közlekedés légszennyezéséből jelentős mennyiségű toxikus fém kerülhet az atmoszférába,
melyek egy része a talajra vagy a növényekre ülepedik ki. Fémszennyeződés alakulhat ki a
bányák és fémfeldolgozó üzemek, kohók környezetében, valamint ipari és kommunális
hulladékok gondatlan kezelése, elhelyezése miatt. A mezőgazdasági termelés során a műtrágyák
(elsősorban foszfátok), talajjavító anyagok (mész), peszticidek felhasználásával, a szerves
trágyák, hígtrágyák, szennyvíziszapok elhelyezésével, szennyezett öntözővízzel kerülhetnek
toxikus fémek a termőtalajokba (Adriano, 1986).

2.1.1 A toxikus fémek hozzáférhetősége a talajban és toxikus hatásuk
A toxikus fémek kockázatát a talajban nem a teljes koncentráció, hanem a fém könnyen
oldódó, mozgékony, a biológiai rendszerek által is hozzáférhető és felvehető részaránya
határozza meg, mert ez a fémforma képes eljutni a felszín alatti vizekbe, és ezt képesek felvenni
az élő szervezetek, mindenekelőtt a növények. A növények általi felvétel a talajban lévő
körülmények mellett függ magától a növényi szervezettől is. A fémek mobilitása és biológiai
hozzáférhetősége elsősorban a fém ionos formájának létrejöttével és az ionos forma
vízodhatóságától, ionerősségétől, fázisok közötti megoszlásától, szorbeálódóképességétől,
általános mozgékonyságától függ, de a talaj tulajdonságai is lényeges befolyást gyakorolnak a
fémmozgékonyságra, elsősorban az alábbiak:
 a talaj összetétele,
 a talaj pH-ja,
 redoxviszonyok a talajban,
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 a talaj ioncserélő képessége,
 a talaj szervesanyag-tartalma,
 a talajban lévő egyéb (fém)ionok (Adriano, 1986).
A fémek megjelenési formái nem állandóak, hanem a talaj összetételétől, pH-jától,
redoxviszonyaitól (Eh) függően a fémformák és egymáshoz viszonyított arányuk megváltozik.
Azt, hogy adott körülmények között a fémnek melyik formája dominál a pHEh diagramról lehet
leolvasni (2.1. ábra–2.4. ábra, forrás: Tamás, 2007). Ezeket az értékeket tovább módosítják a talaj
geokémiai és hidrogeológiai jellemzői.

2.1. ábra A Cd pH-Eh stabilitási diagramja

2.2. ábra A Zn pH-Eh stabilitási diagramja

2.3. ábra Az Pb pH-Eh stabilitási diagramja

2.4. ábra Az As pH-Eh stabilitási diagramja
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A pozitív ionokat eredményező disszociáció eredményeképpen a fémek mozgékonysága
fordítottan arányos a pH-val, a negatív ionok – például az As, a Mo, a Se, és a Cr néhány
vegyértékállapota – lúgos vagy „meszes‖ körülmények között mobilisabbak (Adriano, 1986).
Fuller (1977) szerint savas talajokban (pH=4,66,6) a Cd, Hg, Ni és Zn relatíve mobilis, az As,
Be és Cr közepesen, a Cu, Pb és Se kevéssé mozgékony. Semlegestől lúgos (pH=6,77,8)
talajokban az As és a Cr relatív mobilis, a Be, Cd, Hg és Zn közepesen, a Cu, Pb és Ni kevéssé
mozgékony.
A növények a fémeket a talajból elsősorban a gyökereiken keresztül veszik fel. Fémek
juthatnak a növényekbe a levelekre kiülepedő talajszemcsékből és aeroszolokból is. A magasabb
rendű növények számára a B, Cu, Mn, Mo, Fe és Zn esszenciális mikroelemek. A legtöbb fém
azonban bizonyos koncentráció fölött negatív elváltozásokat okoz a növényekben. Néhány faj
érzékenyebb, néhány toleránsabb a fémekkel szemben, és az egyes fajok az egyes fémekkel
szemben is eltérő toleranciával rendelkeznek.
A toxikus hatás sokszor fizikai tüneteket okoz a növényen. Ezek viszonylag általános
tünetek, amelyek esszenciális elemek hiányában is megjelenhetnek. Általában az alacsonyabb
rendű növények, mint a mohák, toleránsabbak a fémek magasabb koncentrációival szemben. A
fémek számos biokémiai folyamatban vesznek részt. A toxicitási folyamatok a fémek reaktív
helyhez való kötődésének és/vagy esszenciális elemek helyettesítésének következményei
(Fergusson, 1990).
A toxikus fémek humán expozíciójának fő útvonala a növényi és állati eredetű táplálékkal
történő bekerülés. Emellett a belélegzés és a foglalkozási körben való kitettség a legfontosabb
útvonalak (Adriano, 1986).
Az alábbiakban azoknak a fémeknek és félfémeknek az előfordulását, eredetét és biológiai
hatásait foglalom össze, amelyek a dolgozat témáját adó Gyöngyösoroszi bánya remediációja
során a fókuszpontban álltak. Ezek a kadmium, a cink, az ólom és az arzén.

2.1.1.1 A kadmium
A kadmium természetes úton (kőzetek, ércek mállása, erózió, vulkáni működés,
hévforrások) is kerülhet a környezetbe, de az ipari tevékenység (bányászat, kohászat, acélgyártás,
festékgyártás, galvanizálás, szemétégetés) okozta szennyeződés mellett a termőföldekre kihordott
foszfátműtrágyákkal, szennyvíziszappal, ipari és háztartási hulladékkal (például újratölthető
elemek) dúsulhat föl a környezetben (Fergusson, 1990, Pálné, 2003).
Oxidációs körülmények között a kadmium főleg CdO, CdCO 3 és Cd(PO4)2 formában fordul
elő, míg redukáló körülmények között a CdS a leggyakoribb forma. Lúgos környezetben főként
az oxid forma fordul elő, míg savas közegben a mobilis Cd 2+ forma van jelen. Savas talajokban a
kadmium oldhatósága és hozzáférhetősége a szervesanyag-tartalomtól és az Al-, Fe-, Mnhidroxidoktól függ (Adriano, 1986, Fergusson, 1990).
Növények esetén a toxicitási tünetek: a növekedés gátolt, a gyökérzet károsodik, a levelek
klorotikusak, a levélerek vagy a levélszélek vörösesbarnára színeződnek, később elhalnak,
lehullanak. A kadmium gátolja a fotoszintézist és a transpirációt, akadályozza az esszenciális
mikroelemek (Fe, Zn, Cu) felvételét és szállítódását (Fergusson, 1990).
Emberek számára a cinkkel való nagyfokú kémiai rokonsága a kadmiumot igen veszélyes,
toxikus anyaggá teszi. A szervezetbe elsősorban cereáliák, zöldségek, diófélék, hüvelyesek,
burgonya, húsok és hústermékek, tengeri élelmiszerek, vadon nőtt gombák fogyasztásával jut be.
Dohányosok esetén a kadmium expozíció az élelmiszerekből bejutó mennyiséggel azonos
nagyságrendű. Károsítja a vesét, az idegrendszert, csontelváltozásokat, emésztőrendszeri és
légzési zavarokat okoz (Sohárné, 2009). Japánban a szennyvízzel öntözött rizs közvetítésével a
vesecsövek pusztulását és súlyos csontrendszeri elváltozásokat okozott (Itai-itai betegség) (Pálné,
2003). Az IARC (International Agency for Research on Cancer) a kadmiumot és vegyületeit
rákkeltőnek minősítette (www.inchem.org). Az EFSA (European Food Safety Authority) adatai
alapján a tolerálható heti bevitel 2,5 µg/ttkg (testtömegkg) (www.efsa.europa.eu).
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2.1.1.2 A cink
Cink kerülhet a talajokba bányászat, kohászat, fosszilis tüzelőanyagok elégetése (légköri
ülepedés) és mezőgazdasági tevékenység során. Ez utóbbi esetben a cink foszfát műtrágyákból,
szerves trágyákból, meszező anyagokból, komposztokból, szennyvíziszapokból és egyes
peszticidekből juthat a talajba.
Leggyakoribb ásványa a szfalerit (ZnS). A talajokban a cink általában Zn 2+ ion formájában
fordul elő, de más ionos és szerves vegyületei is ismertek. A cink a talajokban leginkább az
alumínium- és vas-oxidokhoz, szerves anyagokhoz, illetve az agyagásványokhoz kötött (Adriano,
1986).
A cink esszenciális mikroelem, katalitikus és szabályozó szerepe van, például a nukleinsavfoszfátészterek képződését katalizáló enzimek alkotója (Pálné, 2000). Aktívan részt vesz a fehérje
anyagcserében és a növények növekedésének szabályozásában. Cinkhiány esetén a felső levelek
érközi klorózisa, majd a levéllemez teljes kifehéredése tapasztalható. A levelek aprók maradnak
és rozettásodás, torzulás, valamint törpe szártagúság figyelhető meg (www.cheminova.hu).
Embereknél a cinkhiány csökkenti a termékenységet, gyengíti az immunrendszert, gátolja a
gyermekek növekedését (Pálné, 2000). Cinkből az ajánlott napi bevitel (Institute of Medicine,
USA) nőknek 8 mg, férfiaknak 11 mg, a maximális tolerálható napi bevitel 40 mg. A
hosszantartó cink túladagolás emésztőrendszeri és szexuális problémákat okoz, a reprodukciós
szervek és immunrendszer károsodik (www.advance-health.com).

2.1.1.3 Az ólom
A talajok ólomszennyeződését az ipari tevékenység (bányászat, kohászat) mellett a
közlekedés során elégetett ólmozott üzemanyagok okozták. Hozzájárul még a széntüzelésű
erőművekből és gumigyárakból, az akkumulátorokból, az ólomtartalmú festékekből, műanyagok
elégetéséből eredő ólom. Mezőgazdasági területek talajába ólom kerülhet szennyvíziszapokból is
(Adriano, 1986).
A toxikus fémek közül az ólom a legkevésbé mobilis. A legfontosabb ólom ásvány az PbS,
melyből a mállás során PbSO4 keletkezik. A talajban erősen kötődik a talajkolloidokhoz, a
szerves anyagokhoz, és a Fe/Mn oxidokhoz, illetve oldhatatlan csapadék formájában és szerves,
illetve szervetlen vegyületekhez kötődve van jelen (Fergusson, 1990).
Az ólom mérsékelten fitotoxikus, csökkenti az enzimaktivitást. Ólommérgezéskor a növény
fejlődése lelassul, fotoszintézise, sejtosztódása, vízfelvétele gátolt. Tünetek: idősebb levelek
elhervadnak, rövid, barna színű gyökerek és sötétzöld, satnya levelek (Adriano, 1986, Fergusson,
1990).
Az ólom leginkább belégzéssel (füst, por) és lenyelve jut be a szervezetbe. A belekbe jutott
ólom egy része gyorsan kiürül, csupán 5–15% szívódik fel, azonban a szervezetben maradt ólom
a csontokba és a hajba beépülve immobilizálódik, kisebb része a májban halmozódik föl.
Ólommérgezés esetén vérszegénység lép fel, krónikus ólommérgezéskor idegrendszeri zavarok
alakulnak ki. Az ólombevitelhez elsősorban a hús és húskészítmények, a cereáliák, a zöldségek,
illetve a szennyezett ivóvíz járul hozzá. Az IARC az ólmot és szervetlen ólomvegyületeket a
valószínűleg rákkeltő csoportba sorolta, míg a szerves ólomvegyületeket nem tekinti a rákkeltő
vegyületek csoportjába sorolhatónak. A WHO által meghatározott tolerálható heti bevitel a
felnőtteknél 50 µg/ttkg, gyermekeknél 25 µg/ttkg (www.inchem.org).

2.1.1.4 Az arzén
Az arzén természetes úton vulkáni tevékenység és arzéntartalmú kőzetek mállása útján
kerülhet. A talaj arzéntartalma nagyon magas lehet olyan területeken, ahol fémbányászat,
érckohászat, vagy arzéntartalmú tartósítószerrel kezelt faanyag égetése, vagy arzéntartalmú
anyagok ipari előállítása folyt (www.epa.gov). Sok szerves arzénvegyületet használtak
gyomirtóként, rovarirtószerként, növényvédőszerként (Wagner és Hencsei, 2001).
Az arzén legfontosabb ásványa az arzenopirit (FeAsS), leggyakoribbak a szulfidjai: realgár
(As2S2) és auripigment (As2S3). Nyomokban előfordul valamennyi kőzetben, jelentősen dúsulhat
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a vulkáni eredetű kénben, a kőszénben, a tőzegben (Pálné, 2002). Az arzénnak van egy erősebben
mérgező és mobilisabb As(III) és egy kevésbé mérgező As(V) formája, amelyek egymásba
átalakulnak a körülmények megváltozásával. Oxidációs körülmények között főleg arzenát
(AsO43-) formában van jelen. Erősen, néha irreverzibilisen adszorbeálódik az agyagon, a vas- és
mangán oxidokon/hidroxidokon és a szerves komponenseken. Savas talajokban főként
alumínium- és vas-arzenát (AlAsO4 és FeAsO4) formában van jelen, míg lúgos és meszes talajban
Ca3(AsO4)2 formában. Redukáló körülmények (pl. elárasztott talaj) között az arzén mobilitása
megnő, mivel növekszik az As(III) aránya. A pH növekedésével szintén nő az arzén mobilitása a
Ca3(AsO4)2 forma miatt (Fergusson, 1990).
Arzénmérgezéskor a növények szövetei rózsaszínűek, majd világossárgák lesznek, az
idősebb leveleken vörösesbarna foltok jelennek meg, a növekedés lelassul (Fergusson, 1990).
A legtöbb arzén a tengeri élőlények (halak, kagylók, rákok) fogyasztásával, kisebb
mennyiség az ivóvízből és a levegőből juthat az emberi szervezetbe (www.epa.gov). A
gyógyászatban használták roborálószerként és arzéntartalmú gyógyszerekben (pl. a szifilisz
visszaszorítására), illetve régóta ismert és használt méreg. Akut mérgezéskor halálos adagja kb.
125 mg. Krónikus mérgezéskor a hajban, a körömben és a bőrben raktározódhat, egy része lassan
a vizelettel, epeváladékkal ürül. Tajvanban magas arzéntartalmú ivóvíz fogyasztása
következtében számos ember végtagja elszíneződött a rossz vérellátás miatt („fekete lábas
betegség‖). A legfőbb veszélyt a daganatos betegségek, főként a bőrrák és tüdőrák kialakulása
jelenti (Pálné, 2002; Wagner és Hencsei, 2001).
Az IARC az arzént és az arzén vegyületeit karcinogénnek nyilvánította (www.inchem.org).
A WHO által meghatározott tolerálható napi bevitel 3,0 µg/ttkg (apps.who.int).

2.1.2 A fémekre vonatkozó határértékek
Magyarországon a talajban és felszín alatti vízben megengedhető fémtartalmat a 6/2009
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szabályozza (2.1. táblázat). A kíséreltek
megkezdésekor érvényben a 10/2000 (VI.2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet volt,
mely ugyanezeket a határértékeket tartalmazza.
2.1. táblázat Talajra és felhszín alatti vízre vonatkozó határértékek (6/2009 KvVM-EüM-FVM)
Fémek
B szennyezettségi B szennyezettségi
határérték
határérték felszín
földtani közegre
alatti vízre
mg/kg
µg/l
szárazanyag
75
50
Króm összes
1
10
Króm(VI)
30
20
Kobalt
40
20
Nikkel
75
200
Réz
200
200
Cink
15
10
Arzén
7
20
Molibdén
1
5
Kadmium
30
10
Ón
250
700
Bárium
0,5
1
Higany
100
10
Ólom
2
10
Ezüst

Gruiz et al. (2006b) a Toka-patak vízgyűjtő területére (részletes ismertetés 2.4.1 fejezetben)
egyedi határértéket javasolt a felszíni vízben megengedhető maximális, hatáson alapuló
fémkoncentrációra (2.2. táblázat).
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2.2. táblázat Hatáson alapulú határértékek felszíni vízre a Toka-patak völgyében (Gruiz et al., 2006b)
As
Cd
Pb
Zn
10
1
10
100
Határérték (µg/l)

Az Európai Unió a 2008/105/EK direktívában határozott meg minőségi kritériumokat
felszíni vizekkel kapcsolatban. Ebben a fémek közül a Cd-ra, Pb-ra, Hg-ra és a Ni-re ad meg
határértékeket (2.3. táblázat).
2.3. táblázat Az Európai Unió által meghatározott határértékek felszíni vizekre (2008/105/EK)
Fémek és vegyüleVízkeményÉves
Éves
Maximálisan
Maximálisan
teik
ségi osztály
átlagérték
átlagérték
megengedhető
megengedhető
(mg CaCO3/l)
koncentráció
koncentráció
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
szárazföldi
egyéb
felszíni
felszíni
szárazföldi
egyéb felszíni
vizek
vizek
felszíni vizek
vizek
<40
≤ 0,08
0,2
≤0,45
≤0,45
Cd és vegyületei
40≤ <50
0,08
0,45
0,45
50≤ <100
0,09
0,6
0,6
100≤ <200
0,15
0,9
0,9
≥200
0,25
1,5
1,5
7,2
7,2
nem
nem
Pb és vegyületei
alkalmazható
alkalmazható
2,4
1,2
nem
nem
Hg és vegyületei
alkalmazható
alkalmazható
20
20
nem
nem
Ni és vegyületei
alkalmazható
alkalmazható

Hollandiában ökotoxikológiai és humán kockázat alapú cél és beavatkozási értékeket
határoztak meg talajra és felszín alatti vizekre (Swartjes, 1999) (2.4. táblázat).
2.4. táblázat Holland kockázat alapú határértékek talajra és felszín alatti vízre (Swartjes, 1999)
Fémek
Maximális Célérték
Célérték felszín
ÖkoHumán
Beavat- Beavatmegengedtalajra
alatti vízre
toxikotoxikokozási
kozási
hető
lógiai
lógiai
érték
érték
kockázat –
beavatko beavatkotalajra
felszín
humán
zási
zási érték
alatti
bevitel
érték
vízre
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/(kg·nap)
µg/l
µg/l
<10 m
>10 m
0,86
3,0
0,15
2900
15,7
15
20
Antimon
2,1
29
10
7,2
40
678
55
60
Arzén
20
160
50
200
625
4260
625
625
Bárium
0,5
1,1
0,5
29
233
30
15
Berillium
1,0
0,8
0,4
0,6
12
34,9
12
6
Kadmium
5,0
100
1,0
2,4
230
2250
380
30
Króm (III)
1,4
9,0
20
0,6
240
452
240
100
Kobalt
140
36
15
1,3
190
15700
190
75
Réz
0,61
0,3
0,05
0,01
10
197
10
0,3
Higany
3,6
85
15
1,7
290
300
530
75
Ólom
10
3,0
5,0
0,7
480
911
200
300
Molibdén
50
35
15
2,1
210
6580
210
75
Nikkel
5,0
0,7
0,07
5,0
235
100
160
Szelén
5,0
15
282
15
40
Ezüst
2,0
588
600
70
Tellúr
0,2
1,0
2,0
14
118
15
7,0
Tallium
2000
2,0
910
324000
900
50
Ón
2,0
42
1,2
250
1000
250
70
Vanádium
1000
140
65
2,4
720
56500
720
800
Cink
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A talajokra mezőgazdasági alkalmazás során kihelyezhető szennyvíziszapokban
megengedhető fémtartalmakat az 50/2001 (IV.3.) Kormányrendelet szabályozza (2.5. táblázat).
2.5. táblázat Mezőgazdasági alkalmazás során kihelyezhető szennyvíziszapra vonatkozó határértékek
(50/2001 Kormányrendelet)
Fémek
Határérték
Szenyvíziszappal
szennyvíztalajra
iszapban
kijuttatható
mennyiség
mg/kg
kg/ha/év
szárazanyag
75
0,5
As
10
0,15
Cd
50
0,5
Co
1000
10
összes Cr
1
10
Cr(VI)
1000
10
Cu
10
0,1
Hg
20
0,2
Mo
200
2,0
Ni
750
10
Pb
100
1,0
Se
2500
30
Zn

Az élelmiszerekben megengedhető fémtartalmakat Magyarországon a 17/1999. (VI. 16.)
EüM rendelet szabályozza. Ennek elődjében, a 8/1985 (X.21.) EüM rendeletben találhatóak
határértékek a friss leveles zöldségekre. A takarmányokban megengedhető fémtartamakat a
44/2003. (IV.26.) FVM rendelet szabályozza. A 2.6. táblázat-ban a takarmányokra, a friss
zöldségekre, illetve a konzervekre megadott határértékeket mutatom be.
2.6. táblázat Takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozó határértékek (8/1985 EüM és 44/2003. FVM)
Fém
TakarmányKáposztafélék és friss
Tartósított zöldség- és
alapanyagok
leveles zöldségek a paraj
gyümölcs- készítmények
kivételével
fémdobozos
csomagolásban
mg/kg teljes tömeg (12%
mg/kg teljes tömeg
mg/kg teljes tömeg
nedvességtartalomnál)
2,0
0,2
0,2
As
0,1
0,01
0,01
Hg
10,0
0,3
0,5
Pb
1,0
0,05
0,1
Cd
10,0
Cu
10,0
Zn
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2.2 Toxikus fémekkel szennyezett területek remediációja kémiaival
kombinált fitostabilizációval
2.2.1 Talajremediáció
A remediáció jelentése: meggyógyítás, vagyis a vegyi anyagokkal szennyezett környezeti
elemek és/vagy fázisok környezeti kockázatának elfogadható mértékűre történő csökkentése.
Az ökoszisztéma igyekszik öngyógyítással csökkenteni a környezetbe került szennyező
anyagok káros hatását: első lépésben hozzászokik, ezáltal képessé válik a szennyező anyag
koncentrációjának csökkentésére (természetes bioremediáció, biodegradáció), illetve saját
tűrőképessége növelésére (adaptáció, rezisztencia). Utóbbi az ökoszisztéma nem adaptálódott
tagjai és az ember szempontjából nem jelent csökkent kockázatot.
Az ember által okozott szennyeződések környezeti kockázatának csökkentéséhez gyakran
emberi beavatkozásra van szükség. A remediációs technológiák nagy része ismert mérnöki
technológiáknak, műveleteknek, szennyezett környezeti elemekre/fázisokra történő célszerű
alkalmazását jelenti. A remediációt a szennyezett terület tulajdonságai és a területhasználat
alapján kell megtervezni, a megfelelő technológiát kiválasztani, használhatóságát laboratóriumi
és szabadföldi kísérletekkel bizonyítani, költség–haszon felmérésnek alávetni. A remediáció
célértékét a területen még elviselhető kockázat nagysága szabja meg. A technológia saját
kibocsátását és környezeti kockázatát a technológia alkalmazása közbeni és utólagos
monitorozással kell követni, illetve szükség van a szennyezőanyag-kibocsátás megelőzésére (pl.
csurgalékvízgyűjtés és -kezelés, adalékok kontrollált alkalmazása) (MOKKA Lexikon,
www.mokkka.hu).
A remediálás helyszíne szerint alapvetően két módszert különböztethetünk meg. Ex situ
talajkezelés esetén a talajt a helyszínről eltávolítás után, vagy a szennyeződés helyéhez közel (on
site), vagy talajtisztító telepre szállítva (off site) kezelik. Ez a módszer elsősorban kis területekre
kiterjedő és a vízbázisokat is veszélyeztető balesetek nyomán keletkező talajszennyeződések
(pontforrások) esetén élvez prioritást.
Nagyobb területeket érintő, diffúz szennyeződések esetén az in situ remediáció előnyösebb,
ami azt jelenti, hogy a talajt kiásás és eltávolítás nélkül, helyben kezelik. Olyankor is célszerű
alkalmazni, ha a talaj vagy vízi üledék mélyebb rétegeiben kisebb szennyezett zárványok vannak.
Az in situ technológiák egy másik előnye lehet, hogy a terület felszíne a mélyebb rétegek
kezelése során zavartalanul használható. Összehasonlítva az ex situ módszerekkel, az in situ
módszerek egy része kevésbé költséges, hiszen megtakaríthatjuk a talaj kiemelésének és
elszállításának költségeit, viszont hosszabb időt vesznek igénybe, valamint az inhomogenitás és a
visszamaradt szennyeződés nagyobb veszélyt jelenthet, mint az ex situ technológiák esetében
(Gruiz et al., 2004).

2.2.2 Toxikus fémekkel szennyezett talajok remediációjának lehetőségei
Két alapvető megoldás vezethet a toxikus fémek hatástalanításához: a szennyezőanyag
mobilizálása (kivonás, eltávolítás) és az immobilizáció (hozzáférhetetlenné tétel, stabilizálás,
hatástalanítás). Az alkalmazott kezelés típusa szerint a remediáció alkalmazhat fizikai, kémiai
vagy biológiai, illetve komplex eljárásokat (Gruiz et al., 2004).

2.2.2.1 Hagyományos mérnöki technológiák
A hagyományos mérnöki technológiák és a hulladékmenedzsmentből átvett metodikák a
fémmel szennyezett talajok kockázatának csökkentésére leggyakrabban talajcserét alkalmaznak.
Ez a módszer nagyon költséges, ugyanakkor nem jelent végleges megoldást, mivel egyik fázisból
vagy egyik térből egy másikba helyezi át a szennyezett anyagot és ezzel a kockázatot. Problémát
jelent az eltávolított, szennyezett talaj biztonságos elhelyezése és a cserére felhasználható
szennyezetlen talajok limitált mennyisége. Ez a technológia csak kis területet érintő,
pontforrásból eredő szennyeződések esetén alkalmazható.
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Szintén hagyományos technológia a szennyezett terület izolációja, azaz a környezettől való
elszigetelése. Ez esetben fő cél a szennyezett talaj és/vagy felszín alatti víz helyben tartása és
annak megakadályozása, hogy a szennyezőanyag kijusson az adott területről. Szennyezett
területek remediációja során átmenetileg is szokták alkalmazni a szennyezőanyagok
transzportjának megakadályozására. Két fajtája van: teljes izoláció/letakarás és felszín alatti
vízzáró falak. A letakarás célja a csapadék beszivárgásának megakadályozása át nem eresztő
rétegek alkalmazásával. Másodlagos cél a szag- és gázkibocsátások megszüntetése, az esztétikai
látvány javítása, illetve a stabil felszín kialakítása (Evanko és Dzombak, 1997). A felszín alatti
vízzáró falak célja a talajvízzel történő szennyezőanyag transzport megakadályozása.
Alkalmazhatóak vertikális és horizontális résfalak, iszapfalak, injektált falak, „jet grouting‖ falak,
injektált függönyfalak és szádfalak (Rumer és Ryan, 1995). Az izoláció során elsősorban
építőmérnöki, mélyépítési technológiákat alkalmaznak.
A fizikai elválasztás ex situ technológia, melynek során a cél a szennyezett részek
elválasztása a talaj többi részétől. A módszer a részecskeméret, a részecske sűrűség, felszíni és
magnetikus tulajdonságbeli különbségeken alapulhat. Az alkalmazott technológiák a szitálás,
osztályozás, centrifugálás, flotálás és mágneses elválasztás. Gyakran előkezelési módszerként
alkalmazzák a kezelendő talajmennyiség csökkentése céljából.

2.2.2.2 A fémek mobilizálásán alapuló fizikai-kémiai technológiák
A fémek mobilizálásán alapuló technológiák célja a szennyezőanyag eltávolítása, kivonása
a szennyezett talajból. Ez történhet valamilyen kivonószerrel történő mosással, termikus
módszerrel vagy elektrokinetikai eljárással.
Az ex situ talajmosás során a talaj vizes szuszpenzióban történő mosásával távolítjuk el a
fémeket. A folyamat több lépésből áll: a talaj kiásása, előkészítése (nagyobb darabok
eltávolítása), durva és finomszemcsés frakció mechanikai elválasztása, a frakciók kezelése
talajmosással és a maradékok kezelése. A felszíni szennyeződéseket dörzsöléssel távolítják el,
mely vizes közegben történik különböző adalékanyagok, például savak vagy kelátképzők
hozzáadásával. Ezután visszamarad a tiszta, nagy szemcsés frakció, a szennyezett mosóvíz és a
szennyezett kis szemcsés frakció. A talajmosás fő előnye, hogy kisebb mennyiségű szennyezett
talaj további kezelésére van szükség (US EPA, 1993).
Az in situ talajmosás során vizes oldatot injektálnak vagy locsolnak a szennyezett területre.
A szennyezőanyagok beoldódás vagy kémiai reakció által mobilizálódnak. A szennyezett
mosóvizet összegyűjtik, ártalmatlanítják, vagy recirkuláltatják, illetve a felszínen kezelik és
visszainjektálják. A mosófolyadék lehet víz, sav, bázis, kelátlépző, oxidálószer, redukálószer,
oldószer vagy felületaktív anyag (US EPA, 2006). A technológia alkalmazhatósága
nagymértékben függ a terület hidraulikus vezetőképességétől, hogy az extrahálószer megfelelő
kapcsolatba tudjon lépni a szennyezőanyaggal, illetve visszanyerhető legyen (NRC, 1994).
A pirometallurgiai elválasztás (termikus deszorpció) során 200–700 °C-os hőmérsékletet
alkalmaznak a fémek illékonnyá tételéhez. Utána a fémeket visszanyerik vagy immobilizálják.
Főként higany esetén alkalmazható jól az eljárás, más fémek (ólom, arzén, kadmium, króm)
esetén redukáló vagy folyósító szerrel történő előkezelés szükséges az olvadás és párolgás
elősegítéséhez (Mulligan et al., 2001).
Az elektrokinetikus elválasztás során a talajba helyezett kerámia elektródák (anód-katód)
között elektromos potenciálkülönbséget hoznak létre egyenárammal. A potenciálkülönbség
mobilizálja a töltéssel rendelkező részecskéket. A fém-ionok és más pozitív töltésű ionok (pozitív
töltésű szerves vegyületek) a katód felé mozognak. Az elektromos áram hatására az anód körül
savas tér, míg a katód körül lúgos közeg jön létre. Ez a savas közeg elősegíti a fém ionok
mobilizálását és összegyűlését a katód mentén, majd eltávolítását. Az elektrokinetikus szeparáció
során vagy eltávolítják az elektródákon felhalmozódott fém-ionokat, vagy a polaritás
változtatásával megkötik a szennyezést (Puzder et al., 2001).
A mobilizáción alapuló fizikai-kémiai technológiák a technológia típusától függően több
problémát is felvetnek: a kezelt talajban a visszamaradt fémek mobilitása, így biológiai
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hozzáférhetősége megnő; a szennyeződés másik, a kezelés végén visszamaradó közegbe (gyanta,
iszap, mosóvíz, csurgalékvíz stb.) helyeződik át; az oldáshoz, mosáshoz környezetbarát
oldószerre van szükség; valamint a kezelt talaj fizikai-kémiai tulajdonságai megváltoznak, amely
lecsökkenti a normális talajként történő további használat lehetőségét.

2.2.2.3 A fémek immobilizálásán alapuló fizikai-kémiai technológiák
Az immobilizációs technológiák során a cél a szennyezőanyag mobilitásának csökkentése,
mely vagy a szennyezőanyag kémiai átalakításával, vagy a szennyezőanyag és a felszín alatti víz
közötti kapcsolat fizikai korlátozásával érhető el.
A megszilárdítás során a szennyezőanyagokat fizikailag kötik vagy bezárják egy stabilizált
tömegbe (www.frtr.gov). A keletkező termék lehet monolit blokk, agyagszerű anyag, apró
szemcsés vagy egyéb szilárd anyag. Leggyakrabban Portland cementet vagy puzzolán aktivitással
rendelkező anyagot, vagy a kettő keverékét alkalmazzák. A szilárdító anyagot bekeveréssel vagy
injektálással juttatják be a talajba (US EPA, 2006).
A vitrifikáció során elektromos áramot alkalmaznak a talaj megolvasztására. Lehűlés után a
termék stabil, nem-oldható, üveg- vagy kristályszerű anyag, mely obszidiánhoz vagy bazalthoz
hasonlít. A fémek a vitrifikált termékben maradnak vissza (www.clu-in.org).
A kémiai stabilizálás esetén kémiai reakciók zajlanak a stabilizálószer és a
szennyezőanyagok között, melynek során azok mobilitása csökken (www.frtr.gov). A stabilizáció
adszorpció, komplexképzés vagy csapadékképzési reakciókkal történik. A folyamat
nagymértékben függ az alkalmazott stabilizálószertől és a fém fajtájától, valamint a talaj
tulajdonságaitól és a környezeti paraméterektől (Adriano, 2004). A technológiáról részletes
áttekintést adok a 2.2.3 fejezetben. A módszer kombinálható fitostabilizációval, melyről a 2.2.4.1
fejezetben található részletes ismertetés.
Főként szennyezett felszín alatti víz kezelésére alkalmas a kémiai kezelés. Oxidációs,
redukciós és semlegesítési reakciókkal csökkentik a fémek toxicitását és mobilitását. Az
oxidációs állapot megváltoztatásával a fémek toxicitása csökkenhet, kicsapódhatnak vagy
beoldódhatnak. A kémiai semlegesítés során az extrémül savas vagy lúgos talaj vagy/és felszín
alatti víz pH-ja semlegesíthető, mely során a fémek oldhatatlan sók formájában kicsapódnak. Cél
lehet a kémiai oxidáció/redukció előkészítése is (Evanko és Dzombak, 1997).
Felszín alatti vizek kezelésre alkalmasak a féligáteresztő falak/reaktív gátak (PRB –
permeable reactive barrier), melyek eltávolítják a fémeket a talajvízből adszorpció, kicsapás vagy
egyéb fizikai-kémiai-biológiai reakció által, miközben a felszín alatti víz átáramlik a bennük lévő
reaktív anyagon. A reaktív anyagot föld alatti árkokba vagy reaktorokba helyezik úgy, hogy a
szennyezett felszín alatti víz áthaladjon rajta. Eközben a szennyezőanyagok eltávolításra kerülnek
(Simon és Meggyes, 2000; www.perebar.bam.de).

2.2.2.4 Fémmel szennyezett talajok kezelése biológiai módszerekkel
A bioremediáció szennyezett talaj, felszín alatti víz, felszíni víz, vagy felszíni vízi üledék
környezeti kockázatának csökkentése biológiai módszerekkel. A bioremediáció olyan
technológia, amely élő sejtek vagy szervezetek, esetleg azok valamely termékének (pl. enzim)
biodegradációs, bioakkumulációs vagy biológiai stabilizáló képességét állítja a technológia
középpontjába, ezeknek a biológiai folyamatoknak biztosít optimális körülményeket az
alkalmazott
technológiai
paraméterekkel,
adalékanyagokkal.
A
bioremediációhoz
felhasználhatóak az ökoszisztéma endogén tagjai vagy közösségei, közülük izolált és
mesterségesen felszaporított mikroorganizmusok és/vagy növények vagy külső forrásból
származó aktív közösségek, pl. szennyvíziszap, komposzt, aktív talaj, stb. (MOKKA Lexikon,
www.mokkka.hu).
A fémekkel szennyezett talajok bioremediációja alapvetően mikroorganizmusok
(baktériumok és gombák) vagy növények, illetve ezek kombinációjával történhet. A fizikaikémiai módszerekhez hasonlóan itt is megkülönböztethetünk mobilizációs és immobilizációs
technológiákat. A baktériumokkal történő remediációról a következő szerzők készítettek
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összefoglalót: Gadd (2000, 2004), Lovely and Coates (1997), Stephen and Macnaughton (1999),
Mulligan et al. (2001).
A biológiai kioldás („bioleaching‖) történhet autrotróf vagy heterotróf baktériumok
alkalmazásával. A kemilitotróf, kén-oxidáló baktériumok redukált kén- és vas-vegyületeket
használnak energiaforrásként, mely folyamat során kénsav és vas-(III)-ionok keletkeznek. A
fémek oldható fém-szulfátok formájában mobilizálódnak. Leggyakrabban Thiobacillus
baktériumokat (pl. Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans) alkalmaznak, melyet
ipari léptékben, biológiai bányászatban („biomining‖) is használnak. A keletkező oldatból a
fémeket gyakran szulfát-redukáló baktériumok segítségével csapják ki (Gadd, 2000, 2004).
A heterotróf biológiai kioldás során a mikroorganizmusok szerves savakat termelnek,
melyek egyrészt proton donorként, másrészt komplexáló szerként hatnak (Gadd, 2000). Például
az Aspergillus niger által termelt szerves savak (citromsav, glükonsav és oxálsav) több fémmel,
például a rézzel, oldható komplexeket képeznek. A technológiához olcsó szénforrásra van
szükség (Mulligan et al., 2001).
A fémek oldatba vihetőek mikroorganizmusok által termelt sziderofórokkal, melyek nagy
vas komplexáló affinitással rendelkező, kis molekulatömegű molekulák, melyek egyéb fémeket is
meg tudnak kötni (Gadd, 2004). A Diels et al. (1999) által kidolgozott technológia során az
Alcaligenes eutrophus által szolubilizált fémek a biomasszán adszorbeálódnak vagy/és
kicsapódnak, a biomasszát ezután flokkulálással választják el a talajtól.
A biometiláció során a mikroorganizmusok metil (-CH3) csoportokat kötnek rá a fémekre
(Hg, As, Se, Sn, Te, Pb). A metilált forma mobilisabb, illetve illékony. A Se esetében (CH 3)2Se,
(CH3)2Se2 formák illékonyak, míg az As esetén a (CH3)2HAs, (CH3)3As formák keletkeznek. A
folyamat például szerves adalékanyagok és a talaj gyakori szántásával intenzifikálható (Gadd,
2004).
A mikroorganizmusok képesek a fémek mobilizációjára redox átalakítások által. A lebontó
fém-redukáló baktériumok képesek az anaerob légzésük során a fémeket végső elektron
akceptorként alkalmazva azok redukciójára. Például a Fe(III) és a Mn(IV) redukálásával azok
mobilitása nő. A vas-(III)- és mangán-(IV)-oxidok erősen adszorbeálják a fémeket. Redukciójuk
során a fémek felszabadulnak. A folyamat szerves anyagok hozzáadásával elősegíthető. Néhány
mikroba képes a Hg2+ illékony, elemi higannyá történő redukciójára (Gadd, 2000, 2004).
A bioszorpció során a fémek élő vagy elpusztult biomasszán adszorbeálódnak. A
bioszorpció fizikai-kémiai mechanizmusokkal megy végbe, metabolikusan passzív folyamat. A
bioakkumuláció során a fémek a sejten belül akkumulálódnak. A sejten belül kicsapódhatnak
vagy sejten belüli struktúrákhoz és sejtszervecskékhez kötődhetnek. A módszerek mind
szuszpendált, mind rögzített baktérium, cianobaktérium, alga vagy gomba biomasszával
működhetnek, elsősorban víztisztításban alkalmazzák őket. Lehetőség az inert hordozón rögzített
biofilmek áteresztő felszín alatti gátakban való alkalmazására is (Gadd, 2004; Lovely and Coates,
1997).
A mikroorganizmusok képesek specifikus és nem specifikus fémmegkötő molekulák
előállítására. Ezek egyszerű szerves savak és alkoholoktól kezdve akár makromolekulák is
lehetnek. Lehetnek extracelluláris polimer vegyületek, melyek a fémek mellett szemcsés
anyagok, például fém-szulfidok és oxidok adszorpciójára és csapdába ejtésére is képesek. A kis
molekulatömegű, specifikus fémmegkötő képességű fehérjéket (eukarióta metallothioneninek,
melyek toxikus anyaggal történő válaszként termelődnek állatokban, növényekben és
mikrobákban és szabályozó szerepet töltenek be, valamint egyéb fém-megkötő peptidek) E. coliban is expresszáltattak membránhoz vagy membrán fehérjékhez kötve (pl. LamB), azaz speciális
fémmegkötő biomassza is létrehozható (Gadd, 2004).
A biológiai kicsapás során a fémeket kevésbé mobilis, oxidált vagy redukált formába
hozzák. Különböző organizmusok képesek a fémeket végső elektron akceptorként alkalmazni
anaerob légzésük során. A lebontó szulfát-redukáló baktériumok a fémeket fém-szulfidok
formájában csapják ki, melyek Fe3+-at és elemi kenet használnak elektron akceptroként. Az egyik
legtöbbet vizsgált folyamat a Cr6+ Cr3+-á történő mikrobiális redukciója. Néhány Fe 3+-redukáló
baktérium képes az U(VI) U(IV)-é történő redukciójára is. Ezek a baktériumok képesek például
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aromás szénhidrogéneket használni elektron donorként, ezért általában szerves
szennyezőanyagokkal és fémekkel vagy radionukleotidokkal szennyezett területek remediációjára
is használhatóak. A Se6+ Se0-vá redukálható mikrobák által. A technológiához olcsó elektrondonorra van szükség. Egyes mikroorganizmusok az As3+ a kevésbé toxikus és mobilis As5+-é
tudják oxidálni (Gadd, 2004; Lovely and Coates, 1997).
A növényekkel történő remediácót fitoremediációnak nevezzük. A fémeket mobilizáló
talajremediációs technológiák a fitoextrakció és a fitovolatilizáció, míg immobilizációs
technológia a fitostabilizáció. A fitoremediációról részletes áttekintés a 2.2.4 fejezetben található.

2.2.3 Fémmel szennyezett talajok kezelése kémiai stabilizálással
A kémiai stabilizálás során olyan adalékanyagokat adnak a talajhoz, melyek
stabilizálják/immobilizálják a szennyezőanyagokat, azaz mobilitásukat csökkentik. A módszer
elsősorban azt a frakciót veszi célba, mely az adott körülmények között mobilis, vagy a
környezeti körülmények akár kis változásával is felszabadulhat/mobilizálódhat, ezáltal a felszíni
vagy felszín alatti vizekbe juthat vagy az élőlények számára hozzáférhetővé, felvehetővé válhat.
A módszer a mezőgazdasági technológiákból ered, melyek során a növények
növekedésének elősegítése és a tápanyagok (pl. Ca, Mg) kimosódásának gátlására
adalékanyagokat adnak a talajhoz. Az adalékanyagok bejuttatása a talajba szintén agrotechnikai
eszközökkel történik, például beszántással vagy egyszerű kiszórással. A módszer jól
alkalmazható diffúzan szennyezett, nagy kiterjedésű területek remediációjára.
A kémiai stabilizálást általában fitostabilizálással, azaz növények ültetésével kombinálják.
A növényesítés segítségével csökkenthető a kiporzás és az erózió, illetve növelik a terület
esztétikai látványát (Részletes leírás a technológiáról a 2.2.4.1 fejezetben olvasható).
A kémiai stabilizálás során alkalmazott adalékanyagok az ásványi felületeken történő
adszorpcióval, szerves ligandumokkal való komplexálással, felületi kicsapással vagy ioncserével
csökkentik a fémek mobilitását. Emellett a sókként történő kicsapódás és ko-precipitációs
reakciók is hozzájárulhatnak a mobilitás csökkentéséhez (Kumpiene et al., 2008).
A lezajló folyamatokat befolyásoló főbb faktorok a talajban a pH, redoxpotenciál, a főbb
talajalkotók fajtái, a kationcserélő kapacitás, szemcseméret eloszlás, szervesanyag-tartalom stb. A
stabilizálás folyamatát befolyásolják a környezeti körülmények is, illetve nagyban függ a
szennyezőanyagként jelen lévő fémek fajtájától, illetve magától az alkalmazott stabilizálószertől.
A jó kémiai stabilizálószernek azon kívül, hogy hatékonyan megköti a szennyezőanyagokat,
hosszú távon is meg kell őriznie ezt a tulajdonságát. Az adalékanyag legyen olcsó, könnyen
előállítható, kezelhető és kijuttatható, ne legyen veszélyes a kijuttatást végző emberekre és az
élővilágra. Előnyös, ha az adalékanyag tápanyagokat biztosít a növények számára, és növeli a
szennyezett közeg vízfelvevő, vízmegtartó képességét (Simon, 2004).
Kémiai stabilizálásra alkalmazhatóak természetes anyagok és termékek, ugyanakkor
előnyös lehet gazdasági és fenntarthatósági szempontokból a melléktermékek, hulladékok
felhasználása
a
remediáció
során.
Ezeknek
az
ipari
és
mezőgazdasági
melléktermékeknek/hulladékoknak az ártalmatlanítását, elhelyezését vagy visszaforgatását
egyébként is meg kell oldani. A továbbiakban a kémiai stabilizálószerket a hatást kifejtő fő
komponens(ek)
alapján
csoportosítom.
Ezen
belül
külön
foglalkozom
a
melléktermékek/hulladékok alkalmazhatóságával.
Kémiai stabilizálásra a következő anyagok alkalmazhatóak:
 lúgos anyagok
 mész
 nagy gipsz- és mésztartalmú ipari melléktermékek
 természetes és mesterséges agyagásványok
 alumínium-szilikátok, zeolitok
 erőművi pernyék, hamuk, salakok
 elemi vas és vastartalmú vegyületek
 víztisztítási csapadékok
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 vas-, mangán- és alumínium-oxidok és hidroxidok
 vas- és alumíniumipar melléktermékei pl. vörösiszap
 foszfátok
 szerves anyagok és biohulladékok
 komposzt
 szennyvíziszapok
 papírgyári iszapok
 állati és növényi eredetű trágyák
 barnaszén, lignit, huminsavak
A kémiai stabilizálószerekről és alkalmazásaikról összefoglalót Adriano et al. (2004) és
Kumipene et al. (2008) készítettek. Ebben az irodalmi áttekintésben kiemeltem azokkal az
adalékanyag típusokkal foglalkozom, melyeket én is alkalmaztam kísérleteim során. Az erőművi
pernyékkel részletesebben is foglalkozom.

2.2.3.1 Lúgos kémhatású anyagok, mint stabilizálószerek
A meszezést régóta alkalmazzák talajjavításra. Már a rómaiak is észrevették, hogyha
mészkőport kevernek a talajba, akkor nő a terméshozam. A mész különböző formákban
alkalmazható: oltott mész (Ca(OH)2), mészkő (CaCO3), égetett mész (CaO), illetve dolomitos
mészkövekkel a Mg ellátottság is növelhető (Goulding and Blake, 1998). A meszezéssel, azaz a
talaj pH-jának növelésével (pH>6) a fém kationok (pl. Zn, Cd, Pb) mobilitása csökken, mivel a
fémek a Fe-, Al- és Mn-oxidok felületén megkötődnek, szerves anyagokkal komplexálódnak
vagy oldhatatlan fém-hidroxidokká alakulnak át (Adriano, 2001; Adriano et al., 2004).
A meszezés önmagában nem mindig elegendő a fémekkel szennyezett területek
remediálására, mert hatása gyorsan lecseng, ezért kijuttatását ismételni kell. Chlopecka és
Adriano (1996) kísérletében kezdetben a Zn mobilitása csökkent a meszezés hatására, de 6
hónappal később már ismét magasabb volt.
Goulding és Blake (1998) Angliában hosszú távú, 140 éve tartó kísérletben vizsgálták a
meszezés hatását és a területhasználat, a savanyodás és a mikroelemek mobilitásának
összefüggéseit. A szerzők megállapították, hogy a meszezés képes a savanyodás miatt
degradálódott talajokban az Al és a toxikus fémek kimosodását csökkenteni, ezért használata
indokolt, ugyanakkor a szükséges mennyiség kiszámításához jobb modellekre van szükség.
A pH növelésére nem csak a mész, hanem lúgos ipari melléktermékek is alkalmasak. Az
erőművi pernyékről részletesen a 2.2.3.3 fejezet szól. Garrido et al. (2005) a fémiparból eredő,
nagy MgO- és Ca(OH)2-tartalmú, elhasznált hőszigetelő anyagot alkalmaztak a Cd és a Cu
hozzáférhetőségének csökkentésére. A keletkező csapadékok stabilitása azonban pH függő volt,
ezért folytonos monitorozást javasoltak.
A lúgos anyagokat gyakran alkalmazzák szerves vegyületekkel együtt stabilizálásra. Ennek
oka, hogy a növekvő pH-val a szerves anyagokban lévő karboxil, fenol, alkohol és karbonil
csoportok disszociálnak, ezáltal nő az affinitásuk a fém ionok megkötésére (Adriano, 2001).
Brown et al. (2003) tapasztalatai szerint a bunker hill-i (Idaho) bányászati területen a mész
önmagában alkalmazva nem hozott kielégítő eredményt a növények növekedésében, ugyanakkor
a mész és egyéb lúgos anyagok szennyvíziszapokkal keverve alkalmasak voltak a fémekkel
erősen szennyezett terület remediációjára. Az USA-ban több szabadföldi kísérlet (Palmerton,
Leadville, Baltimore, Pronto Mine) is bizonyítja, hogy szennyvíziszapok nagy CaCO 3-tartalmú
anyagokkal kombinálva alkalmasak a vegetáció visszaállítására és a fémek humán expozíciójának
csökkentésére (Adriano, 2004).
Simon (2005) és Simon et al. (2006) talajinkubációs kísérleteket végeztek gyöngyösoroszi
meddőanyaggal, melyet különböző adalékanyagokkal kezeltek: mésszel (1%), kommunális
szennyvíziszap komposztjával (5%) és zeolittal (7,5%). A fitostabilizációra alkalmazott növény a
vörös csenkesz (Festuca rubra) volt, melyet Zn-toleráns arbuszkuláris mikorrhiza gombával
(Glomus intraradices) oltottak be. A 12 hetes kísérletben a leghatékonyabbnak a fémek
stabilizálására a három adalékanyag kombinációját találták. A meszezés önmagában növelte a
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Cd, Zn és Mn koncentrációját a csurgalékvízben, ugyanakkor a növények számára hozzáférhető
fémtartalmat csökkentette.
A pH növelése esetén problémát jelenthet, hogy az arzén, és egyéb mikroelemek, mint a Cu,
Mo, U, V és Se mobilizációját okozhatják (Adriano et al., 2004).

2.2.3.2 Agyagásványok, zeolitok, mint stabilizálószerek
A természetes vagy mesterséges zeolitok kristályos szerkezetű, hidratált alumíniumszilikátok (összegképlet: nMO.nAl2O3.xSiO2.yH2O, ahol M egy két vegyértékű kation).
Egyedülálló ion-megkötő képességük onnan ered, hogy a szilikát rácsban a négy vegyértékű
szilícium három vegyértékű alumíniumra cserélődik. Minél nagyobb a kicserélődés mértéke,
annál nagyobb a zeolit ionmegkötő kapacitása és minél nagyobb a kation töltése, annál erősebben
kötődik meg. Specifikus fémmegkötő zeolitok is előállíthatóak. A zeolitok a talajba keverve a
pH-t is növelik, így a molekula rácsba történő beépülés mellett a fémek karbonát vagy oxid
formában is kicsapódhatnak (Edwards et al., 1999). A szerzők három szintetikus zeolitot
próbáltak ki, melyek 42−71%-ban immobilizálták az ammónium-acetát oldható Cd, Cu, Pb és
Zn-tartalmat. Hatékonyságuk a mészével egyezett meg.
Lin et al. (1998) pernyéből szintetizált zeolitok (90 °C-on 24 órán át 2 N NaOH
hozzáadásával) hatását vizsgálták a Cd mobilitására. Oszlopkísérletükben azt tapasztalták, hogy
minden vizsgált talaj esetében csökken a kioldódó Cd mennyisége és minél nagyobb mennyiségű
zeolitot adtak a talajhoz, annál nagyobb mértékű volt a csökkenés. 16% hozzáadása esetén
96−99% Cd maradt vissza a talajban a kiindulási értékhez, illetve a kezeletlen kontroll 13−35%os értékéhez képest.
Geebelen et al. (2002) több adalékanyag hatását vizsgálták az Pb mobilitására. A bentonit
(1%) és a zeolit (0,5%) csökkentették a kiextrahálható Pb mennyiségét, de a fitotoxicitás nőtt. A
zeolit esetén a talaj struktúrájának romlását tapasztalták. A szerzők megállapították, hogy a
kereskedelemben kapható Na-szilikátok gyenge, reverzibilis adszorpcióval kötik meg a fémeket
és nagy extrahálható Na-tartalmuk miatt a babra toxikusak voltak, ugyanakkor a sótoleránsabb
füvekre nem voltak káros hatással (Geebelen et al., 2006).
A zeoltikkal végzett stabilizációs kísérletek eredményeit Gadepalle et al. (2007) foglalta
össze. Megállapították, hogy a zeolitok minden esetben hatékonyak voltak a talajok mobilis
fémtartalmának csökkentésében és a növényi fémfelvételben. Ugyanakkor nagy nátrium-tartalmú
zeoltiok negatív hatással voltak a növények növekedésére, ezért ezek alkalmazását kerülni kell.

2.2.3.3 Erőművi pernyék, mint stabilizálószerek
Az erőművi pernyék tulajdonságai és újrahasznosításuk lehetőségei
A világ energiatermelése még ma is jelentősen függ a fosszilis energiahordozóktól, ezért
évente több száz millió tonna pernye keletkezik a világon. A legfőbb termelők az USA, Kína és
India, emellett több európai ország, illetve Dél-Afrika, Ausztrália, Japán és Izrael is élen járnak
ebben (Asokan et al., 2005). A Magyarországon keletkező pernyemennyiséget részletesen a
3.1.1.1 fejezetben mutatom be. A keletkező pernyéket pernyetározókba (lerakók vagy tavas
tárolás) helyezik, melyek környezeti kockázatot jelentenek pl. a kiporzás és a csurgalékvizek
keletkezése által (Gupta et al., 2002).
A pernyék tulajdonságait és hasznosítási lehetőségeit sokan vizsgálták (áttekintések:
Adriano et al., 1980; Asokan et al., 2005; Gupta et al., 2002; Haering and Daniels, 1991;
http://www.flyash.info/). A pernyék fizikai-kémiai tulajdonságai az elégetett szén geológiai
eredetétől, az égetés körülményeitől, a szemcsék leválasztásának hatékonyságától és a mállás
fokától függnek. Amorf és kristályos szerkezetű részek heterogén keverékei, vas-alumíniumszilikátoknak tekinthetőek, melyben az Al, Ca, Fe, K, Na és Si a fő alkotóelemek. A pH-juk
4,5−12,0 közt változik, az elégetett szén kéntartalmától függően (Adriano et al., 1980).
A hasznosítási lehetőségek a következők: cement és azbeszt adalékanyag, tégla alapanyag,
beton kötőanyag, fa helyettesítő anyag, töltések és gátak alapja, útépítés alapanyaga, agrokémiai
alkalmazások (műtrágya, terméketlen területek revitalizálása), bányák feltöltése, kockázatos
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hulladékok szilárdítása, új anyagok előállítása, szintézisek alapanyaga, festék alapanyag,
környezetvédelmi alkalmazások, pl. kémiai stabilizálás, vízkezelés, szennyvíziszap kezelés stb.
(Asokan et al. 2005).
Az erőművi pernyék talajjavító hatása
A pernyék nem csak kémiai stabilizálásra jók, de a mezőgazdaságban meszezés
helyettesítésére, illetve tápanyagutánpótlásra is alkalmasak. Kémiaival kombinált fitostabilizáció
esetén tehát a növények növekedését elősegítik. Elseewi et al. (1980) azt tapasztalták, hogy 8%ig bekeverve a pernye növeli a sivatagi növények és az árpa hozamát, mivel jó Ca, Na, Mg, B, S
forrás és a pH-t is növeli, ugyanakkor néhány tápelem (P, Zn, Fe, Mn) hozzáférhetősége csökken.
Adriano et al. (1980) a pernyék alkalmazásával kapcsolatban problémaként a talaj
sótartalmának növekedését és a B, Mo és Se akkumuláció növekedését, valamint a N, P és K
forrás hiányát határozták meg. Adriano et al. (2002) ugyanakkor szabadföldi kísérletben azt
találták, hogy bár a pernye alkalmazása utáni első évben igen magas sókoncentráció mérhető a
talajban, ugyanakkor a második évre az oldható sók a mélyebb rétegekbe mosódnak, a negyedik
év végére pedig már nem is mutathatóak ki a vizsgált profilban. A felszín alatti vízre sem volt
kimutatható a káros hatásuk. Ha tehát sótűrő és nem akkumuláló növényzetet, pl. pázsitfűféléket
telepítenek, akkor akár még a 1120 t pernye/ha mennyiségénél nagyobb is alkalmazható. A
pernyés kezelés a víztartó képességet és a növények számára hozzáférhető víztartalmat is növeli,
és a learatott növényzet kezelhetősége is javul (Adriano és Weber, 2001).
Cavaleri et al. (2004) melegházi kísérletben szennyvíziszap és pernyék hatását hasonlították
össze szervetlen műtrágyákéval és mészével. A pernyék a szervetlen műtrágyákkal és a mésszel
azonos vagy jobb hatásfokkal segítették a nyárfa növekedését. Ritchey et al. (2004) 6 évvel egy
savanyú talaj (pH=4,3) pernyés kezelése után azt tapasztalták, hogy a pH és a Ca-tartalom
növekedett, míg az Al- és Mn-tartalom csökkent a talajban, a lóhere mennyisége
megháromszorozódott a gyepben és a füvek tömege 75%-kal nőtt. Az eredmények megegyezetek
a dolomitos mészkővel és a MgO-dal való kezelés eredményeivel. A pernye talajjavító hatását
tehát hosszú távon megőrizte.
Az erőművi pernyék, mint kémiai stabilizálószerek
Az erőművi pernyék immobilizáló hatása komplex, ezt egyrészt lúgos kémhatásuknak,
másrészt nagy szilikáttartalmuknak köszönhetik. Hatásmechanizmusukat Vangronsveld et al
(1996b) a következőképpen határozta meg:
1) Kezdeti gyors (órák alatt lezajló) adszorpció a könnyen elérhető kötőhelyeken, melyek
helye:
a) A pernyében található, az égetés során részleges lebomláson és újrakristályosodáson
átesett, módosult agyagfelületek.
b) Az elégetett, eredeti anyagban található agyagpalában az égetés során a CaCO 3-ból és
a (Ca,Mg)CO3-ból keletkezett MgO és CaO hidrolízisével létrejött Ca(OH) 2 és
Mg(OH)2 lúgosító hatására a talajkomponensek (agyag, szerves anyag stb.)
felszabadult kötőhelyei.
2) Ezt követő lassabb adszorpció (napok alatt lezajló) a módosult felületeken pl. Al-, Fe- és
Mn-oxidokhoz kötődő koprecipitációs reakciók.
3) Hosszú távú (hónapok és évek) szorpció és megkötődés kristálynövekedés és az ásványi
felületekbe történő fém diffúzió által pl. fém-szilikátok kialakulása.
Az egyik legtöbbet alkalmazott ciklonikus pernye a beringit, mely a volt beringeni
(Belgium) szénbánya meddőanyagának fluid ágyas égetése során keletkezik. Az eredeti anyag
30% szenet tartalmaz, a fennmaradó rész nagyrészt agyagpala. A 800 °C-on történő fluidágyas
égetés után a 0,2 mm alatti agyag frakciót ciklonikus rendszerrel választják le. A beringit
összetétele 52% SiO2 és 30% Al2O3, pH-ja erősen lúgos (pH~11) nagy MgO- és CaO-tartalmából
eredően. A beringitet Vangronsveld et al (1995a és b, 1996a) sikeresen alkalmazták szabadföldön
egy cink-kohó által elszennyezett terület remediációjára. Ezt az alkalmazást részletesen az
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esettanulmányok között mutatom be (2.2.5.1 fejezet). A beringit termelése 1995-ben az égető
bezárásával megszűnt.
Geebelen et al. (2003) tíz különböző ólommal szennyezett talajt stabilizáltak mésszel,
ciklonikus pernye és vasreszelék keverékével, és nyersfoszfáttal. A nyersfoszfát bizonyult a
legjobbnak a kiextrahálható fémtartalmak csökkentésében, ugyanakkor a növényi toxicitást és a
fémfelvételt nem tudta csökkenteni. Ezzel ellentétben mind a pernye és vasreszelék
kombinációja, mind a mész önmagában csökkentette a biológiailag hozzáférhető Pb mennyiségét
(mikrobiológiai ólom bioszenzorral mérve), a növényi toxicitást és fémfelvételt. Másik
kísérletükben mesterségesen ólommal szennyezett talajban a beringit, a mész és a komposzt az Pb
mobilitásának csökkentése mellett a növényi növekedést is elősegítették és az oxidatív stresszt
csökkentették (Geebelen et al. 2002). Összetett szennyezettségű (Cd, Cu, Pb, Zn) talaj esetében a
pernye az oxidatív stressz (babban) és a füvek fémfelvételének csökkentésében hatékonyabbnak
bizonyult, mint a mész. Az alkalmazott ciklonikus pernye hatásmechanizmusáról megállapították,
hogy a mészétől nem különbözött (Geebelen et al., 2006).
Kumpiene et al. (2007) mikrokozmosz, majd szabadföldi liziméteres kísérletben
bizonyították, hogy a pernye és a tőzeg keveréke 96−98%-kal képes az Cu és 97−99,9%-kal az
Pb kioldódó mennyiségének csökkentésére. A toxicitás és a növényi fémfelvétel szintén
csökkentek.
Ciccu et al. (2003) szardíniai pernye és vörösiszap immobilizáló hatását hasonlították össze
egy harminc hónapos kioldásos oszlopkísérletben. A legjobb immobilizáló hatást a pernye 15%ban történő alkalmazása mutatta, míg a pernye és vörösiszap keveréke, illetve a vörösiszap és
gipsz keveréke közel azonos, de a pernyénél kisebb hatékonyságúnak bizonyultak.
Papadimitriou et al. (2008) a pernyét szennyvíziszap stabilizálására alkalmazták. A pernye
csökkentette az összes kóliform számot és a kioldható fémtartalmakat, ugyanakkor a növényi
toxicitást növelte.

2.2.3.4 Elemi vas és vastartalmú vegyületek, mint stabilizálószerek
Az elemi vas és a vas-oxidok a fémeket (anionokat és kationokat) elsősorban adszorpcióval
kötik meg a nedves talajban történő oxidáció során keletkező reaktív felületeken. Koprecipitációs reakciók, felszíni kicsapódás vagy oldhatatlan, másodlagos oxidációs ásványok
keletkezése szintén előfordul (Sastre et al., 2004).
Kumpiene et al. (2006) sikeresen alkalmazott elemi vasat (vasreszelék formájában) Cr, Cu,
As- és Zn-tartalmú fa impregnálószerrel szennyezett talaj stabilizálására mikrokozmosz
kísérletben. Az 1%-ban alkalmazott vasreszelék a csurgalékvízben az As-tartalmat 98%-kal, a
pórusvízben 99%-kal, a növényi szárakban 84%-kal csökkentette le. A Cr, Zn és Cu mennyisége
szintén csökkent, kivéve a Cu biológiai hozzáférhetőségét. A vizsgált talajenzim-aktivitások
helyreálltak, a talaj toxicitása lecsökkent. Mench et al. (2006a) a vasreszeléket Cd-mal és Ni-lel
szennyezett talaj kezelésére alkalmazták. Hét évvel a kezelés után a mobilis fémtartalmak
lecsökkentek és a talaj enzimaktivitása helyreállt.
Hartley et al. (2004) több vastartalmú vegyületet (1%-ban alkalmazva) is kipróbált As
stabilizálására különböző eredetű talajokban, majd a következő sorrendet állította fel közöttük:
Fe3+ (FeSO4.7H2O + mész) > Fe2+ (Fe2(SO4)3.5H2O + mész) > vasreszelék > goethit (α-FeOOH)
> mész. Az ionos vasvegyületek arzén immobilizáló hatásukat hosszú távon is megőrizték,
ugyanakkor a többi fém (Cd, Pb, Cu, Zn) mobilitását megnövelték, ezért összetett
fémszennyeződés esetén ezek kevésbé alkalmazhatóak. A goethit és a vasreszelék esetén nem
tapasztaltak növekedést a többi vizsgált fém mobilitásában (kivéve Cd kismértékű
mobilizálódását).
Brown et al. (2004) vizsgálták az Pb, illetve egyéb fémek (Zn, Cd és As) biológiai
hozzáférhetőségének változását szennyezett talajban (Zn−Pb kohóból eredő fémszennyezettség),
foszfát (H3PO4 és tripla szuperfoszfát formában) hozzáadásának hatására. Azt tapasztalták, hogy
már az 1%-ban a foszfátos kezelés mellett adagolt Fe (Du Pont Chemicaltól származó, vasban
gazdag anyag formájában) is képes tovább csökkenteni a biológiailag hozzáférhető (patkány
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etetési és növényi bioakkumulációs vizsgálatok) Pb mennyiségét. Codling (2007) ólom-arzenáttal
szennyezett, gyümölcsöskerti talajokat kezelt foszfáttal, vassal és mésszel. Esetükben a foszfátos
kezelés (KH2PO4, 43,9 g/kg talaj) hatására a vízzel extrahálható Pb- és As-tartalom
megnövekedett, azonban a vasas kezelés (Fe(OH) 3, 1% Fe talajban) önmagában, illetve foszfáttal
kombinálva ezt lecsökkentette.
Lidelöw et al. (2007) vasreszeléket (1%) és oxigénnel történő maratásból származó
vashulladékot (8%) alkalmazott arzén immobilizálsárára sikeresen. Mindkét anyag a Cr, Cu és Zn
kioldható mennyiségét is csökkentette, a vashulladék körülbelül 2-szer hatékonyabb volt a
vasreszelékhez képest. Ugyanakkor kezdeti Mn és Ni koncentrációnövekedést tapasztaltak,
melynek citotoxikus hatása volt.
Az ivóvíztisztítási csapadékok is alkalmasak lehetnek kémiai stabilizálásra nagy Fe-oxidtartalmuk miatt. A foszfor visszatartására gyakorolt hatását többen is vizsgálták. Dayton és Basta
(2005) kísérletében a 20 mg/ha mennyiségben alkalmazott víztisztítási csapadék az átfolyó
vizekben 66,8−86,2%-kal csökkentette a P-tartalmat az eredeti 31,1 mg/l értékről. Szabadföldi
kísérletekben Gallimore et al. (1999) baromfitrágyázás során keletkező extra foszfor és nitrogén
megkötésére alkalmaztak sikeresen ivóvíztisztítási csapadékokat. Agyin-Birikorang et al. (2007)
megállapították, hogy a trágyázásból eredő, víztisztítási csapadékok által megkötött foszfor
visszatartása akár 7,5 évig is fennmarad a kezelés után.
A fémek immobilizációjára történő alkalmazásra csak kevés példa található. McLaughlin et
al. (1998) kadmiummal szennyezett talaj kezelt különböző ivóvíztisztítási csapadékokkal. A
krumpli gumóban felvett Cd-ot minden ivóvíztisztítási csapadék csökkentette, legjobban az
alumínium-alapú és az aktív szenet is tartalmazó. Ugyanakkor ezek negatív hatással voltak a
növények szárának növekedésére. Brown et al. (2005) többféle víztisztítási csapadékot is
megvizsgáltak, és megállapították, hogy a különböző eredetű csapadékok igen eltérően képesek
viselkedni, némelyek akár növelhetik is a fémek mobilitását, vagy közel 60%-kal csökkenteni is
képesek.

2.2.3.5 Pernye és elemi vas együttes alkalmazása kémiai stabilizálásra
Komplex fémszennyezettség esetén sokszor a legjobb megoldást több stabilizálószer
együttes alkalmazása jelenti.
Bleeker et al. (2002) és Mench et al. (2003) a portugáliai Jales aranybánya
meddőhányójának stabilizálására alkalmazott liziméteres és szabadföldi kísérletben vasreszeléket
(1%), beringitet (5%), és kommunális biohulladék komposztot (5%), illetve ezek kombinációit. A
kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletben pelyhes selyemperjét (Holcus lanatus), majd
parti fenyőt (Pinus pinaster) alkalmaztak. Három évvel a kezelés után megfelelő
hatékonyságúnak a három adalékanyag kombinációja, illetve a komposzt vasreszelékkel
kombinálva bizonyult. Az újranövényesedés megtörtént és a második évben új növényfajok
betelepedése is megkezdődött. Ugyanakkor a komposzt hozzáadásának hatására az arzén és az
ólom is mobilisabb lett, ezt leghatékonyabban a már említett két kezelés csökkentette. Hat évvel a
kezelés után a talajmikroflóra helyreállt, és bár az arzén mobilitása nagyobb volt, mint a
kezeletlen parcellán, toxikus hatása lecsökkent (Renella et al., 2008).
Mench et al. (2006b) a reppeli (Belgium) arzén-kohó melletti szennyezett területet
vasreszelék (1%) és (5%), illetve ezek kombinációjával kezelték. Hat évvel a kezelés után csak a
két adalék kombinációja volt képes mind a fémek (Cd, Zn, Pb), mind az arzén mobilitását
lecsökkenteni. A növényi biomassza nőtt, a növényi fémfelvétel és a talaj toxicitása csökkent.
Ruttens et al. (2006a és b) az overpelti (Belgium) cink-kohó melletti szennyezett területet
kezelték komposzt, pernye és vasreszelék keverékével. A mobilis Zn és Cd mennyisége 97−99%kal lecsökkent, azonban a Cu és Pb mobilis mennyisége megnőtt, feltehetőleg a komposzt
hozzáadásának következtében. Az adalékanyagok csökkentették a talaj toxicitását és a növényi
fémfelvételt is.
Boisson et al. (1998) Cd-mal és Ni-lel szennyezett területet kezeltek (Inra Couhins farm,
Bordeaux, Franciaország) vasreszelékkel (1%) és beringittel (5%). Egy évvel a kezelés után az
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adalékanyagok csökkentették a fémek Ca(NO3)2-tal extrahálható mennyiségét (beringit: 54%,
vasreszelék: 41%), és a növényi fémfelvétel a felszín feletti részekben csökkent.

2.2.3.6 Vörösiszap, mint stabilizálószer
A vörösiszap a bauxit feldolgozás mellékterméke. Lúgos kémhatású, és nagy mennyiségű
Fe- és Al-oxidot (40−45%), Si-dioxidot (10−15%) és értékes fémeket (pl. Ti) tartalmaz. Phillips
(1998) azt tapasztalta, hogy a vörösiszap nagyobb affinitással rendelkezik a Cu 2+, Pb2+ és Zn2+
ionok megkötésére, mint a zeolit és a kálcium-foszfát, ha homokhoz adjuk.
Müller és Pluquet (1998) vörösiszapot, ivóvíztisztítási iszapot, lápi vasércet, használatlan
vasreszeléket és vasreszelék hulladékot alkalmazott kadmiummal és cinkkel szennyezett, kikötői
kotort üledék stabilizálására. Laboratóriumi eredményeik alapján a leghatékonyabbnak a
vörösiszap és az ivóvíztisztítási iszap bizonyult: az NH4NO3-oldható Cd és Zn mennyisége 50%kal, míg a növényi fémfelvétel 20−50%-kal csökkent. Ugyanakkor szabadföldi kísérletben a
stabilizálószerek kisebb hatékonyságúnak bizonyultak. Az általuk alkalmazott vörösiszap nagy
mennyiségben tartalmazott Cr- és Al-ionokat, amely alkalmazási korlátot jelent. Gray et al.
(2006) szintén olyan vörösiszapot használt, mely nagy Cr-tartalommal rendelkezett (1377
mg/kg), de az a talajba keverve nem volt oldható vagy a növények által felvehető.
Lombi et al. (2002a and b) Mosonmagyaróvárról származó vörösiszap hatékonyságát
hasonlították össze mésszel és beringittel. Kétféle, Cd-, Pb-, Zn-, Cu- és Ni-tartalmú, szennyezett
talajt kezeltek, és a vörösiszap a mésszel és beringittel azonos hatékonyságúnak bizonyult a
fémek mennyiségének csökkentésére a pórusvízben. Ugyanakkor a vörösiszap 2 tömeg%-ban
ugyanolyan hatékony volt, mint a beringit 5%-ban alkalmazva, és még a talajban élő
mikroorganizmusok biomasszáját is szignifikánsan megnövelte. Azt is bizonyították, hogy a
vörösiszap a fémeket a kicserélhető frakcióból a Fe-oxidhoz kötött frakcióba vitte át, ami hosszan
tartó immobilizáló hatást jelez.
Brown et al. (2005) kísérletükben mosonmagyaróvári és angliai vörösiszapot használtak. A
két vörösiszap közel azonos mértékben volt hatékony, a magyar vörösiszap kis mértékben jobb
volt: az NH4NO3 oldható Zn-tartalmat 79%-kal, a vízoldhatót 93%-kal csökkentette le, a növény
által felvettet 90%-kal. Ugyanakkor mindkét vörösiszap növelte az Pb felvételét a növényekben,
illetve biológiai hozzáférhetőségét (PBET teszt alapján).
Gray et al. (2006) egy szabadföldi kísérletben azt találta, hogy 5% vörösiszap hatékony a
Zn, Cd és Ni pórusvízben és talajkivonatban mérhető koncentrációjának csökkentésében
(70−96%-os csökkenés). Kísérletükben a vörösiszapot a mésszel megegyező hatékonyságúnak
találták. A vörösiszapnak az első 5 hónap alatt nem volt szigifikáns hatása az Pb
hozzáférhetőségére, azonban 25 hónappal a kezelés után az Pb immobilis formába került, a
Festuca rubra növények ólomfelvétele csökkent. Azt találták, hogy foszfor hozzáadásával nem
volt tovább csökkenthető az Pb felvétel.
Friesl et al. (2004, 2006, 2009a) több laboratóriumi mikrokozmosz és szabadföldi kísérletet
végeztek Mosonmagyaróvárról származó vörösiszappal. Lombi et al. (2002a) munkájához
hasonló eredményeket kaptak, ugyanakkor az 5%-ban alkalmazott vörösiszap megnövelte az As,
Cu, Cr és V mobilitását. Szabadföldi kísérletben a körülbelül 15 cm mélyen a talajba kevert
vörösiszappal 96−99%-os mobilitás csökkenést értek el NH4NO3-tal kiextrahálható a Cd, Zn és
Pb esetében, de azt a következtetést vonták le, hogy ahhoz, hogy a növényi fémfelvételt is
megfelelő mértékben csökkenteni lehessen nem csak a felső, szántott rétegbe, hanem annál
mélyebben is be kell keverni az adalékanyagot. Az öt éves szabadföldi kísérlet végén arra az
eredményre jutottak, hogy a vörösiszap sóderes iszappal (sóderfeldolgozás finomra őrölt
mellékterméke) kombinálva volt a leghatékonyabb a szennyezett talaj stabilizálására az
arnoldsteini (Ausztria) kísérleti területen, és a megfelelő, a fémeket nem akkumuláló
növénykultúra (jelen esetben Hordeum distichon ssp. L. árpa kultúra) kiválasztásával a
fémfelvétel még tovább csökkenthető.
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2.2.3.7 Foszfátok, mint stabilizálószerek
A foszfátok (pl. hidroxiapatit, nyersfoszfát, monokalcium-foszfát, dikálium-hidrogénfoszfát, kálium-dihidrogén-foszfát, diammónium-hidrogén-foszfát, dinátrium-hidrogén-foszfát,
foszfátműtrágyák, magas foszfáttartalmú ipari melléktermékek) alkalmasak lehetnek a fémek
immobilizálására (áttekités alkalmazásokról: Bolan et al., 2003a; Adriano et al., 2004). A
foszfátok a fémeket (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Co) közvetlen adszorpcióval, a foszfát-anion által
indukált adszorpcióval vagy fém-foszfátok formájában történő kicsapással immobilizálják.
Ólommal szennyezett talajokat eredményesen lehet foszfátokkal stabilizálni (áttekintés:
Bolan et al., 2003a), mivel rövid idő alatt oldhatatlan piromorfit (ólom-foszfát, pl.
Pb10(PO4)6(OH)2, azaz hidroxipiromorfit vagy Pb10(PO4)6(Cl)2, azaz klór-piromorfit) kristályok
keletkeznek, amelyek nagyon stabilak, erősen savanyú kémhatású közegben sem oldódnak fel.
Mivel sokszor a kijuttatandó foszformennyiség nagyon nagy (2300 mg P /kg vízoldható
diammónium-foszfát formájában, McGowen et al., 2001), gondosan meg kell tervezni a
folyamatot, nehogy a felesleges foszfátok kimosódva eutrofizációt idézzenek elő. A
diammonium-foszfáttal akár a Cd, Zn és Pb 95–99%-os mobilitás csökkenése is elérhető, emellett
azonban a közeg arzéntartalma is mobilizálódhat (Basta és McGowen, 2004).
Brown et al. (2005) különböző foszfátokat próbáltak ki kémiai stabilizáslásra:
monokálcium-foszfátot (tripla szuperfoszfát műtrágya formában), nyersfoszfátot (Ca 2(PO4)3F,
apatit) és foszforsav oldatot (H3PO4). Az összes kipróbált stabilizálószer közül (mészkő,
víztisztítási csapadékok, pernye, vasreszelék, vörösiszap) a tripla szuperfoszfát és az oldott
foszfát bizonyult a leghatékonyabbnak: növelték a növények hozamát, csökkentették a növények
által felvett fémek mennyiségét és az extrahálható fémtartalmakat (közel 99%-os csökkenés
mindkét esetben), csökkentették az Pb biológiai hozzáférhetőségét és növelték a talaj
mikrobiológiai aktivitását. A nyersfoszfátként alkalmazott foszfát kevésbé volt hatékony,
valószínűleg, mivel kevésbé oldható formában tartalmazta a foszfátot. Geebelen et al. (2006)
kísérletében pernyével, mésszel és Na-szilikáttal összehasonlítva szintén a foszforsav bizonyult a
leghatékonyabb stabilizálószernek rövid (extrahálható és növény által felvett fémtartalom és
fitotoxicitás csökkent) és hosszú távon (Cd irreverziblisen megkötődött) egyaránt.
Boisson et al. (1999) a nyersfoszfátot alkalmazta fémekkel (Zn, Pb, Cu, Cd) és arzénnal
szennyezett talaj kezelésére 0,5%, 1% és 5%-ban. Három hetes inkubálás után a kiextrahálható
fémmennyiségek csökkentek, ugyanakkor a növénynövekedésre és fémfelvételre csak a 0,5% és
1% mennyiség hatott kedvezően, az 5% nyersfoszfát gátolta a növénynövekedést valószínűleg az
esszenciális elemek (pl. Mn) immobilizálása miatt. A Zn, Cu és Ni felvétel szintén növekedett.
Minden kezelés növelte az As felvételét, ezért kevert szennyezettségű talajokra a kezelés nem
bizonyult megfelelőnek.
Hodson et al. (2001) és Sneddon et al. (2008) szabadföldi és laboratóriumi kioldásos
kísérletben a húsfeldolgozás melléktermékeként keletkező csontlisztet használtak cinkkel,
nikkellel, rézzel és ólommal szennyezett talaj kezelésére. A csontliszt a csontok őrleménye,
apatitot tartalmaz, műtrágyaként is használják. A szerzők megállapították, hogy a csontliszt
elsősorban savas pH-n alkalmas a Zn és a Ni stabilizálására, ugyanakkor magas szervesanyagtartalma, illetve lúgos pH-n történő alkalmazása esetén a fémek mobilizálódhatnak.

2.2.3.8 Szerves anyagok és biohulladékok, mint stabilizálószerek
A szerves anyagok és biohulladékok (pl. komposztok, szerves trágyák, friss és kezelt
szennyvíziszapok) adszorpcióval, komplexálással és redox reakciók által fejtik ki stabilizáló
hatásukat. Emellett javítják a talajok fizikai tulajdonságait, a vízfelvevő képességet és a
víztartóképességet (Adriano et al., 2004).
Kumpiene et al. (2008) áttekintésükben arra a következtetésre jutottak, hogy a szerves
anyagok alkalmazása ellentmondásos eredményekkel szolgálhatnak az As, Cu, Zn és Pb esetében.
Ennek oka, hogy a szerves anyagok hatása több faktortól is függ, például a talaj pH-jától és az
adott szerves anyag humifikálódottságának fokától, azaz hogy a nagy molekulatömegű, kis
oldhatóságú vagy a kis molekulatömegű, oldékony szerves savak dominálnak-e az anyagban.
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Például a friss szennyvíziszapok humifikálódási foka általában kicsi, ezért inkább az elemek
mobilizálására alkalmasak.
A szennyvíziszapok és trágyák alkalmasak talajjavításra, ugyanakkor gondot jelenthet ezek
toxikusanyag tartalma. Az évente szennyvíziszappal kijuttatható fémmennyiséget törvény
szabályozza (2.1.2 fejezet). A szennyvíziszapok és trágyák potenciális szennyező hatását
fémtartalmuk miatt többen is vizsgálták, azonban több sikeres alkalmazás is bizonyítja fém
immobilizáló hatásukat (áttekintés: Bolan et al., 2003b).
A szenek, például az aktív szén és a természetes szenek, mint a barnaszén és lignit is
alkalmasak lehetnek kémiai stabilizálószernek. Az aktív szenet elsősorban a felszín alatti vizek
kezelésére alkalmazzák. Taraba és Maršálek (2011) megállapították, hogy a természetes szenek
nagyobb adszorpciós kapacitással rendelkezhetnek, mint az aktív szén. Az adszorpció mellett a
lignit esetében a nagy huminsav-tartalom is hozzájárul az immobilizáló hatáshoz. A
HUMASORBTM például lignitből kinyert huminsavak segítségével köti meg a toxikus fémeket,
radionukleotidokat és szerves szennyezőanyagokat a talaj- és felszíni vizekből
(http://www.arctech.com/humasorb.htm).
Talajra kémiai stabilizálószerként Vermes és Kádár (2002) alkalmaztak balinkai
barnaszenet. A barnaszén csökkentette a Cd, Se és Sr növényi felvehetőségét, azonban a Zn
mobilitását növelte. Uzinger és Anton (2008) krómmal, ólommal és cinkkel mesterségesen
szennyezett, homokos talajt kezeltek lignittel. 10% lignit hozzáadása legjobban a talaj Crtartalmát csökkentette (az acetátos és vizes kivonatban 92%-kal és 97%-kal), míg legkevésbé a
Zn-re volt hatékony (56%-os, illetve 61%-os csökkenés).

2.2.4 Fémmel szennyezett talajok kezelése fitoremediációval
A fitoremediáció olyan környezetvédelmi biotechnológia, amely növények (és velük társult
mikrobák) felhasználásával távolítja el a szennyezőanyagokat (fémeket, szerves
szennyezőanygaokat és radionukleotidokat) a környezetből vagy csökkenti elfogadható mértékűre
a szennyezett terület, környezeti elem vagy fázis környezeti kockázatát (Salt et al., 1998). A
kifejezés előtagja a görög fito = növény szóból ered.
A természet képes bizonyos fokú öngyógyításra, azaz természetes kockázatcsökkentő
folyamatok zajlanak le. Ezek közé tartozik a fémekkel szennyezett területekre a növényzet
betelepedése és adaptálódása a szennyezőanyagokhoz. A természetes folyamatok azonban
nagyon lassúak és a zárt növénytakaró kialakulásáig jelentős mértékű a fémek kimosódása, az
erózió, valamint a defláció által való terjedése. Ezért a növényekkel történő remediációt jobb
felgyorsítva, kontrollált körülmények között végrehajtani.
A fitoremediáció fajtáit az elérendő cél, a felhasznált folyamat és a tisztítandó közeg
szempontjából a következőképpen csoportosíthatjuk:
1) A szennyezőanyagok kivonása a szennyezett közegből:
a) Fitoextrakció: Szennyezőanyagok (elsősorban toxikus fémek, de egyes esetekben szerves
szennyezőanyagok) kivonása a szennyezett talajból hiperakkumuláló növényfajok
felhasználásával, amelyek nagy mennyiségű fémet képesek a talajból felvenni és föld
feletti szerveikben akkumulálni, vagy kelátképzők talajba juttatásával teszik a fémeket
könnyen felvehetővé nagy biomasszát képező növényfajok számára (Simon, 2004). Ez
utóbbi esetben elsősorban nagy biomasszát képző fafajokat, például fűzfa és nyárfa
hibrideket használnak (Pulford és Watson, 2003).
i) Fitobányászat: Nikkel, tallium, platina, palládium, ezüst és arany bányászata
növényekkel, amelynek célja költség-hatékony bányászat a tisztítás helyett. Ezeknek a
fémeknek az előnye más fémekkel szemben, hogy világpiaci értékük igen magas
(Brooks et al., 1998; Anderson et al., 1999).
b) Fitofiltráció: Szennyezőanyagok kivonása vízből növényekkel. Anawar et al. (2008)
áttekintő tanulmánya alapján számos szárazföldi és vízi növényfaj alkalmazható toxikus
fémek eltávolítására vizes oldatokból és ipari szennyvizekből. A szárnyaspáfrány (Pteris
vittata) alkalmazható ivóvíz As-tartalmának az előírások szerinti szintre csökkentésére,
melyet a US EPA 10 μg/l-ben határozott meg (Elless et al., 2005).
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i) Rizofiltráció: A növényi gyökér kerül kapcsolatba a szennyezett vízzel, és a gyökéren
kötött mikroorganizmusokkal együttműködve köti meg, szűri ki, csapja ki vagy bontja
el a szennyezett vízben oldott és/vagy szuszpendált szennyezőanyagokat. A
technológia során tápoldatban előnevelt magasabb rendű szárazföldi növényeket
alkalmaznak, melyek nagy gyökértömeggel és gyökérfelülettel rendelkeznek
(Dushenkov et al., 1995).
ii) Blasztofiltráció: Fitofiltráció csíranövényekkel (blasto = csíra görögül). Előnye, a
csírázás utáni megnövekedett felszín/tömeg arány és hogy néhány csíranövény nagy
mennyiségben képes a toxikus fémek ab/adszorpciójára. Leggyakrabban az indiai
mustárt (Brassica juncea) használják erre a célra (Raskin et al., 1997).
c) Fitovolatilizáció: A szennyezőanyagok illékonnyá tétele növények által, talajból vagy
felszíni vízből. Elsősorban Se, valamint Hg szennyeződés kezelésére alkalmazható. A
folyamat során a Se nem-toxikus formába alakul át, pl. dimetil-szeleniddé. Bañuelos et al.
(2005) szerint a Brassica fajok a legalkalmasabbak a Se fitovolatilizációjára, de
szabadföldi körülmények között nagymértékű serkentésre van szükség, például szerves
adalékanyagokkal vagy genetikailag módosított növények alkalmazásával. De Souza et al.
(1999) szerint a Se fitovolatilizációját a rizoszféra baktériumok jelenléte serkenti. Zhu et
al. (2009) összefoglalta az As felvételét és metabolizmusát növényekben, illetve a
lehetséges genetikai módosításokat a fitoremediáció fokozására, mely alapján az As
metilálása és fitovolatilizációja ígéretes technológiának tűnik. Ernst et al. (2005) szerint a
fitovolatilizáció nem tekinthető remediációs technológiának, mivel a szennyezőanyagokat
átvisszük és eloszlatjuk egy előtte szennyezetlen közegben (a levegőben). Bañuleos et al.
(2005) összegezte a biológiailag volatilizált Se lehetséges sorsát a levegőben: a Se gyors
terjedést/hígulást, reakciót vagy abszorpciót mutatott, így kis kockázatot jelent az
emberekre és az élővilágra.
d) Fitodegradáció: a növény és gyökérzetének mikroflórája teljesen elbontja vagy csökkent
kockázatú anyaggá alakítja a biodegradálható vegyi anyagokat. A lebontás három módon
történhet: 1. közvetlenül a növényen belül, 2. a növényen kívül enzimek segítségével, 3. a
rizoszférában mikrobaközösségek és mikorrhiza gombák segítségével. Szerves
szennyezőanyagokkal szennyezett talaj vagy szennyezett víz kezelésére alkalmazható
(Simon, 2004).
2) A szennyezőanyagok helyben tartása, megkötése:
a) Fitostabilizáció: lásd a következő fejezetben.

2.2.4.1 Fémmel szennyezett talajok kezelése fitostabilizációval
A fitostabilizáció során a szennyezett területet a szennyezőanyagot (például toxikus
fémeket) tűrő növényekből álló takaróréteggel fedik le. A növénytakaró fizikai jelenlétével
megakadályozza a szennyezett talaj levegőbe jutását (csökkenti a deflációt, porzást), felszíni,
vagy felszín alatti vízbe jutását (csökkenti az eróziót és a kioldást), azaz a fémek valamennyi
útvonalon történő transzportját. Ezáltal a növénytakaró megakadályozza, hogy a szennyezett
közegből a szennyezőanyagok szennyezetlen területre kerüljenek át szél és víz általi erózió révén.
A fémek bekerülését a táplálékláncba úgy csökkentik, hogy olyan növényeket alkalmaznak,
amelyek kis mennyiségű fémet szállítanak át a gyökerükből a föld feletti részekbe. A
fitostabilizációt célszerű kémiai stabilizálással kombinálni, ezért fitostabilizáció során a talajhoz
stabilizálószert adnak, amely a talajban csökkenti a fémek mozgékonyságát és kevésbé felvehető
formájúvá alakítja át (MOKKA Lexikon, www.mokkka.hu).
A fitostabilizáció során nem a szennyező anyagok eltávolítása, hanem a helyszínen történő
immobilizálása a cél. A fitostabilizációval csökken a környezet további elszennyeződésének
veszélye és az élővilág szennyezett anyagoknak való kitettsége (Simon, 2004). A következő
ábrán a fitostabilizáció során lezajló folyamatok sémáját mutatom be (2.5. ábra).
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2.5. ábra A fitostabilizáció során lezajló folyamatok sémája (Berti és Cunningham, 2000)

2.2.4.2 A fitostabilizáció során alkalmazott növények jellemzői
A szennyezett terület növénytakaróval történő újratelepítése előtt általában több problémát
kell megoldani. Gondot okozhat a szennyezett talaj rossz fizikai állapota (textúrája, struktúrája,
stabilitása, vízgazdálkodása), tápanyag-ellátottsága (N, P, Ca, Mg, K és mikroelemek hiánya) és
toxicitása (pH, sótartalom, fém és szerves szennyezőanyagok). Ezen problémák kiküszöbölésére
a 2.2.3 fejezetben részletezett adalékanyagok kijuttatása jelenthet megoldást, de egyéb
előkezelési módszerek, mint például a talaj lazítása vagy tömörítése, nedvesség elvezetése vagy
öntözés, takarás, szerves anyag kijuttatása, trágyázás, illetve a megfelelő növényfajok
kiválasztása nyújthat megoldást (Wenzel et al., 1999).
A fitostabilizációs célokra kiválasztott növényfajnak toleránsnak kell lennie a
szennyezőanyagokkal szemben, keveset szabad átszállítania a gyökerekből a hajtásba és el kell
viselnie az említett szélsőségeket. A növényeknek ezen kívül gyorsan kell fejlődniük és sűrű
gyökérzettel kell rendelkezniük, hogy gyorsan borítsák be hajtásukkal vagy lombozatukkal a
remediálandó területet. A fitostabilizációra alkalmazott növények legyenek igénytelenek és
hosszú élettartalmúak (Berti és Cunningham, 2000).
A fenti elvárásokat figyelembe véve kezdetben általában fűféléket alkalmaznak, amelyek
elősegítik más növényfajok megtelepedését. Vangronsveld et al. (1995b, 1996a) a maatheide-i
(Belgium) cinkkohó fémekkel szennyezett környékének remediációja során egy olyan
fűkeveréket alkalmaztak sikeresen, mely főként szárazság és fém-toleráns vörös csenkeszt
(Festuca rubra, 65%), cérna tippant (Agrostis capillaris, 10%) és nem toleráns angolperjét
(Lolium perenne) tartalmazott (2.2.5.1 fejezet). Simon (2005) Gyöngyösorosziból származó
bányászati meddőanyag fitostabilizálására mikrokozmosz kísérletben szintén vörös csenkeszt
használt, mely kémiai stabilizálószerekkel együtt alkalmazva a fémeket elsősorban a gyökerében
akkumulálta. A szárban történő akkumuláció mértéke elsősorban az alkalmazott stabilizálószertől
függött.
Bleeker et al. (2002) arzénnal szennyezett bányászati meddőanyag remediációja során a
területről származó arzén-toleráns tippant (Agrostis castellana) és pelyhes selyemperjét (Holcus
lanatus) használtak. A füvek a kémiai stabilizálószerrel kezelt parcellákon a vizsgált 3 év alatt
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egyre nagyobb foltokat takartak be megakadályozva a meddőanyag részecskék terjedését. A
füvek ültetése elősegítette a cserjés növények (zanót, Cytisus striatus) megtelepedését is.
Murányi (2008) fény-, hőmérséklet- és vízigényt tekintve vegyes fűkeveréket alkalmaztak
sikerrel az Almásfüzitői Timföldgyár vörösiszap-tározóinak felületének újranövényesítésére
(3.1.2 fejezet). Kumpiene et al. (2006) fitostabilizációs tesztkíséreltekben szintén fű (90%) és
fűszernövény (10%) keveréket alkalmazott sikeresen.
Fitostabilizációs célokra takarmánynövények és ipari növények is alkalmazhatóak. Friesl et
al. (2006) az arnoldstein-i (Ausztria) ólom/cink kohó környékén szabadföldi kísérletben két árpa
(Hordeum vulgare) kultúrát alkalmaztak. A két kultúra közt jelentős különbség volt a
fémfelvételben, ezért fitostabilizációs célokra csak az egyik (BODEGA) változatot javasolták,
mellyel a takarmányokra megadott határérték alatti fémtartalmat értek el. A szerzők ugyanezen a
területen kukoricát (Zea mays) is kipróbáltak. A vörösiszapos kezelés a kukorica Cd és Zn
felvételét 26–54%-kal lecsökkentette (Friesl et al., 2004).
A salsigne-i aranybánya (Franciaország) területének remediációja során nem csak egy
növénytípust, hanem növénykeveréket választottak, mely füvekből (46%), pillangósvirágúakból
(32%) és egyéb növényekből (22%) állt (www.difpolmine.org, 2.2.5.2 fejezet).
Hosszabb távon fák, pl. fűzfa alkalmazása is előnyös lehet, mivel 1. tápanyagban szegény,
rossz struktúrájú talajokon is képesek fejlődni, 2. gyökereik mélyen átjárják a talajt és
nagyméretű gyökérzettel rendelkeznek, 3. párologtatásuk (evapotranszspiációjuk) intenzív,
ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek irányába csökken a szennyezőanyagok transzportja, 4. az
elhalt növényi részek (levelek, gyökerek) által nő a talaj szervesanyag-tartalma, normalizálódnak
a tápelem körforgások és a talaj víztartó képessége, 5. igénytelenségük miatt fenntartásuk
költségei alacsonyak (Pulford és Watson, 2003).
A fitostabilizációra alkalmazott növények nem csak a növénytakaró kialakításával, de
különböző folyamatok által maguk is segíthetik a fémek immobilizációját: 1. a gyökerekben vagy
a gyökérzónában történő akkumuláció vagy kicsapás által, 2. a gyökerek felületén történő
adszorpcióval, 3. a gyökerek környékének környezeti paramétereinek (pl. redoxpotenciál és pH)
megváltoztatásával kevésbé mobilis és kevésbé toxikus fémformák kialakításával (Berti és
Cunningham, 2000).
A rizoszférában (növényi gyökérzóna) élő mikroorganizmusoknak (baktériumoknak és
mikorrhiza gombáknak) szintén fontos szerepük van a fémek immobilizációjában a fémek
mobilitásának megváltoztatásával és a fitotoxicitás csökkentésével. A növényi gyökerekkel
szimbiózisban élő arbuszkuláris mikorrhiza gombatörzsek elősegítik a növények fémekkel
szembeni toleranciáját, a növények növekedését és biomassza produkcióját, így javítják azok
fitostabilizációra történő alkalmazhatóságát (Simon et al., 2006; Takács et al., 2005; Vivas et al.,
2003).
Hosszú távon a növénytakaró meghonosodása után a fitostabilizált területek önnfenntartóvá
válnak. A növények által előállított szerves anyagokat vissza lehet forgatni a talajba, a növények
jótékonyan hatnak a terület mikroklímájára és vízgazdálkodására, illetve a talaj struktúrájára és a
talajéletre (Simon, 2004). Ugyanakkor a sikeres remediáció biztosításához a fitostabilizált
területek hosszú távú monitoringjára van szükség.

2.2.5 Esettanulmányok kémiaival kombinált fitostabilizációra
Ebben a fejezetben bemutatom azt a két esettanulmányt, amely kísérleti munkám alapjául
szolgált.

2.2.5.1 A maatheide-i cink kohó környezetének remediációja
A maatheide-i (Belgium) cink kohó környezete többféle fémmel (Zn, Cd, Pb, Cu) erősen
szennyezett. A cink kohó 1904-től 1974-ig üzemelt, rendkívül magas fémszennyezettségét
okozva a környező területeken, mely a természetes vegetáció teljes eltűnését okozta 135
hektáron. A területen remediációs stratégiaként a fémek in situ immobilizációját és a vegetáció
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újratelepítését határozták el. A közvetlen újratelepítés nem volt lehetséges a talaj magas
fémtartalma, valamint a tápanyaghiány (makroelemek, szerves anyag és víz hiánya) miatt.
1990-ben 3 hektárnyi, fémmel erősen szennyezett (16 000 mg Zn/kg talaj koncentrációig),
savas, homokos talajt beringit és városi biohulladék komposzt keverékével kezeltek. A beringit
erős fémmegkötő kapacitással rendelkező (2.2.3.3 fejezet) módosult alumínium-szilikát, amely
egy korábbi szénbánya meddőanyagát égető fluidágyból származik Beringenből, Belgiumból. A
komposzt hozzáadására a talaj kis tápanyag-tartalmának növelése, így a vegetáció
megtelepedésének elősegítése céljából volt szükség. A beringit (120 t/ha, 5%) és komposzt (100
t/ha) keverékét in situ a talaj felső 30 cm-be keverték. Az előkezelt talajba fém-toleráns Agrostis
capillaris és Festuca rubra magkeverékét vetettek.
A vetés után már négy hónappal egészséges vegetáció fejlődött, még azokon a területeken
is, ahol a fémkoncentráció rendkívül magas volt. A talaj fitotoxicitásának majdnem teljes
lecsökkenését 15 hónappal a kezelés után tapasztalták. A beringit hozzáadása a talajhoz
jelentősen kisebb fémkoncentrációt okozott a növények föld feletti részeiben tizennyolc hónappal
a vetés után a nem kezelt területekhez képest.
Öt évvel később a fitotoxicitás megmaradt azon a kis szinten, amelyet közvetlenül a kezelés
után is megfigyeltek. A kezelt talaj fizikai-kémiai paraméterei megerősítik és megmagyarázzák a
fitotoxicitás hiányát: a pH kis mértékben lúgossá vált, a szervesanyag-tartalom és a kation-cserélő
kapacitás nőtt. A pH növekedés a fémek oldhatóságának drasztikus csökkenését okozta: a
vízoldható fém frakció a kezelt talajban hetvenszer kisebb volt a nem kezelt talajhoz képest. A
beringittel történt kezelés hatására a pH növekedése várható volt, mivel a beringit erősen lúgos
(pH=9–10). 5 % beringit hozzáadása savas, homokos talajhoz általában azonnal egy egységnyi
pH növekedést okoz. A komposzt hozzáadása nemcsak a talaj tápanyagtartalmát növelt meg,
hanem növelte a talaj víztartó képességét is.
A beringitnek köszönhető csökkentett fém hozzáférhetőség és a vegetáció fokozatos
növekedésének kombinációja nagymértékben csökkentette a talajból kivonható toxikus fémek
mennyiségét. A 0,01 M CaCl2 oldattal kivonható Zn mennyisége 525 mg/kg-ról, 16 mg/kg-ra
csökkent a kezelt területeken, és a kioldható Cd és Pb koncentráció is 90%-kal kisebb volt fűvel
benőtt területeken a kopár részekhez képest. A Cu koncentrációja (és a vízoldható Pb-é) a két
területen azonos volt, amely valószínűleg a megnövekedett pH és oldott szervesanyag-tartalom
következménye, mivel a réz és az ólom erős fém-szerves anyag komplexet alkotott.
A fémek hozzáférhetőségének csökkenése a talajban lévő táplálékhálózatok
normalizálódását okozta, amelyet az élőlények nagy száma és diverzitása, valamint az egészséges
anyagcsere-folyamatok, mint a bakteriális növekedés és talajlégzés jeleznek. A fű alatt egy
gramm száraz talajban körülbelül 109 baktérium, 6∙104 protozoa, 5 m gomba fonál és 27
hengeresféreg volt található, ami 10–100-szor több annál, mint amennyit a nem kezelt talajban
találtak.
A magasabb rendű növény fajok és szaprofita gombák diverzitása rendkívül kicsi volt a
nem kezelt területen a magas talaj toxicitás és a fém-toleráns növény és gomba típusok hiánya
miatt. Ezzel szemben a kezelt talajon a magasabb rendű növények fajgazdagsága sokkal nagyobb
volt, több évelő növény, mely nem fém-toleráns, betelepült az újratelepített területre. A legtöbb
ilyen növény megtelepedését elősegíti a mikorrhizális hálózat jelenléte. A mindenütt jelen lévő
mikorrhiza gomba fonalak a gyökerekben azt mutatta, hogy működő ökoszisztéma alakult ki. A
nem kezelt talajban a gyökerek mikorrhiza fertőzöttsége alacsonyabb volt a teljes növekedési
időszak alatt.
A fémekkel (Zn, Cd, Pb, Cu) erősen szennyezett terület beringittel és komposzttal való
kezelése a következő, előnyös hatásokat okozta:
 csökkenő fémtartalom a növényekben (a kezeletlen területhez képest),
 az elszivárgó Cd és Zn mennyiség 85%-os csökkenése,
 a talaj víztartó képességének növekedése.

33

A vegetáció újratelepedése, melyhez beringittel és komposzttal történő előkezelés szükséges, a
szél- és vízerózió jelentős csökkenését okozta, ezáltal megakadályozva a fémek további
terjedését.
A bizonyítékok alapján a vegetáció újratelepítése fém-toleráns fűfélékkel (Agrostis
capillaris és Festuca rubra), kombinálva beringit és komposzt hozzáadásával, fémekkel erősen
szennyezett területek remediálására jól működő technológia.
(Forrás: Vangronsveld et al., 1995a és b, 1996a; Bouwman et al. 2001)

2.2.5.2 A DIFPOLMINE projekt – A salsigne-i aranybánya és a la combe du saut-i
feldolgozó telep remediációja
A salsigne-i aranybánya Dél-Franciaországban található Carcassone-tól 10 km-re északra,
Aude megyében. A Fekete-hegység és az Aude-i síkság között, az Orbiel folyó mellett
helyezkedik el. Az aranyat Salsigne-ban bányászták és La Combe du Saut-ban dolgozták fel. Az
aranybányászat a régióban a 20-dik század elején kezdődött, a la combe du saut-i feldolgozó
üzem 90 évig működött. Közel 15 millió tonna ércet dolgoztak fel és 15 millió tonna hulladékot
termeltek. A feldolgozás 2004-ben a salsigne-i aranybánya bezárásával leállt.
Az üzemben kétféle eljárást alkalmaztak: 1. A hidrometallurgiai eljárás során az
érctartalmú kőzeteket aprították és az érc-szulfidokat elválasztották. Az aranyat cianidos
eljárással nyerték ki. 2. A pirometallurgiai eljárás során az érc hevítésével a szulfidokból
oxidokat képeznek. Az eljárás során elválasztják az illékony elemeket (S, As, Bi, Sb, Pb) a
kevésbé illkényaktól (Fe, Si, Al, Cu, Ag, Au). A folyamatok során nagy mennyiségű (10000 t/év)
arzén-trioxid keletkezett, mely a fő szennyezőanyagnak tekinthető a területen.
A DIFPOLMINE (Diffuse pollution from mining activity) projekt 2002-ben indult az
ADEME (Francia Környezetvédelmi és Energetikai Hivatal), valamint az IRH Environment, a
Limburgi Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem együttműködésével.
A projekt célja annak demonstrálása volt, hogy a felhagyott bányaterületeken a lefolyó vizek
szabályozásával és a talajok fitostabilizálásával csökkenthető a felszíni vizekbe kerülő
szennyeződés. A cél a felszíni vizek minőségének védelme és a szennyezett üledékek
felhalmozódásának megállítása volt. A projekt célul tűzte ki, hogy bemutassa, hogy a La Combe
du Saut-ban alkalmazott módszeregyüttes más felhagyott bányaterületeken is alkalmazható. A
projekt magyarországi mintaterülete Gyöngyösoroszi volt (2.4 fejezet).
A projektben a következő szennyezőforrásokat azonosították La Combe du Saut-ban:
1. Talajerózió, a lefolyó vizek szennyezettsége szilárd anyaggal és arzénnel, valamint
a heves esőzések során az arzén közvetlen az Orbiel folyóba jutása (1300 kg/év).
2. A meddőanyagon átfolyó szennyezett vizeknek a felszín alatti vizekbe jutása (300
kg/év).
3. Szélerózió.
A szennyezőforrások kezelésére kidolgozott módszeregyüttes alapján a pontforrásokat
hagyományos módszerekkel (kiásás, elzárás, szilárdítás stb.) kezelték, míg a visszamaradó és a
diffúz szennyezettséget kémiaival kombinált fitostabilizációval és megfelelő vízgyűjtő és kezelő
rendszer létrehozásával csökkentették.
A vízgyűjtő rendszer tervezéséhez GIS alapú transzport modellt készítettek. A kémiaival
kombinált fitostabilizációs technológia kidolgozásához laboratóriumi és kisparcellás szabadföldi
kísérleteket végeztek. A laboratóriumi kísérletek alapján kémiai stabilizálószernek a
vasreszeléket (97%-ban elemi vas, 1% mennyiségben alkalmazva) választottak, mivel a fő
szennyezőanyag a területen az arzén volt. Növényként növénykeveréket választottak, mely a
következő összetevőkből állt: füvek (46%), mivel összefüggő takarót képeznek és sűrű
gyökérzettel rendelkeznek; pillangósvirágúak (32%), mert levegőből nitrogén megkötésére
képesek; egyéb fajok (22%): esztétikai látványt javítják.
A szabadföldi kisparcellás kísérletek (5×20 m-es parcellák) során vizsgálták az átfolyó
vizek minőségét és a növények által felvett fémtartalmat. Ez utóbbi megfelelt a takarmányozási
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célra felhasznált növényeknél megadott határértéknek (2 mg/kg As), ugyanakkor a növények
felületén a kiülepedő por még nagy mennyiségű arzént tartalmazott.
A terület teljes remediációja után egy évvel a lefolyó vizekben mért As koncentráció
megközelítette a remediációs célértéket (1 mg/l), mely a remediáció előtt átlagosan 3,06-38,42
mg/l közti érték volt. Ez közel tizedére csökkentett arzénkoncentrációt jelent. Az utómonitoringot
tovább folytatják.
(Forrás: www.difpolmine.org; ADEME, 2005, 2007)

2.3 Biológiai és ökotoxikológiai módszerek a talaj
fémszennyezettségének jellemzésére
2.3.1 A hozzáférhetőség mérése biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel
Általános értelemben az ökotoxikológia a már ismert és az új vegyi anyagokat, és azok
környezetre gyakorolt toxikus hatását tanulmányozza (Callow, 1993). Cél lehet diverzitás
felmérése érintetlen területekhez viszonyítva vagy a területről származó környezeti minták
hatásának felmérése, mely történhet laboratóriumi tesztorganizmusokkal vagy a természetes
ökoszisztéma-tagokra jellemző biomarkerek segítségével. Az egy vagy több fajt, esetleg
kontrollált közösséget alkalmazó laboratóriumi tesztek célja a koncentráció-hatás görbe felvétele,
helyesebben annak a mintahígításnak a meghatározása mely egy objektív mérőszámmal
jellemezhető mérési végpontot eredményez.
Mérési végpontként bármilyen genetikai, biokémiai, fiziológiai vagy morfológiai változás
felhasználható, amely arányos a környezetet szennyező vegyi anyag káros hatásával. A hatást
akut (rövid ideig tartó) tesztek esetében EC50 vagy ED50 (Effective Concentration/Dose, azaz
hatásos koncentráció vagy dózis, mely 50%-os gátlást okoz) vagy LC50 vagy LD 50 (Lethal
Concentration/Dose, azaz letális koncentráció vagy dózis) értékkel jellemezzük, krónikus (hosszú
idejű) tesztek esetében NOEC vagy NOEL (No Observed Adverse Effects Concentration/Level,
azaz károsan még nem ható koncentráció/szint), LOEC/LOEL (Lowest Observed Effects
Concentration/Level, azaz a legkisebb káros hatású koncentráció/szint) vagy MATC (Maximum
Allowable Toxicant Concentration, azaz a maximálisan megengedhető koncentráció, a NOEC és
LOEC középértéke) vizsgálati végpontokat használunk (MOKKA Lexikon, www.mokkka.hu).
Szennyezett talaj jellemzésére, bármilyen célból történjék is a vizsgálat (állapotfelmérés,
technológia- vagy utómonitoring), általában nem elegendő egyetlen ökotoxikológiai tesztet
alkalmazni, hiszen egyetlen tesztorganizmus igen rosszul reprezentálja a teljes ökoszisztémát.
Párhuzamosan több, általában három különböző trofikus szintekhez tartozó tesztorganizmussal
végzett tesztelés szükséges. A különböző trofikus szintek lehetnek: baktérium, gomba, növény /
alga, növényevő állat, ragadozó állat. A talaj jellemzésekor a tesztek mindegyikének eredményét
figyelembe vesszük.
A kémiai analitikai módszerekkel a talajban található szennyezőanyagok különböző
extrahálószerekkel (teljes feltárás, illetve szerves oldószeres vagy vizes alapú kivonatok) történő
feltárása után mérhető koncentrációját mérjük, de biológiai hozzáférhetőségükről és aktuális
toxicitásukról nem kapunk információt, ugyanis a szennyezőanyagok káros hatása függ kémiai
formájuktól, egyéb anyagok jelenlététől és a talaj jellemzőitől. A felsorolt okok miatt a kémiai
analitikai módszerek mellett, azok kiegészítéseként szükség van a szennyezett talajok biológiai és
ökotoxikológiai módszerekkel történő vizsgálatára is, hogy környezeti kockázatukat becsülni
tudjuk.
A legtöbb jelenleg használt talajvizsgálatra alkalmas bioteszt is a talaj extrahálószeres
kivonatát vizsgálja, elhanyagolva a szennyezőanyag–talajszemcse, tesztorganizmus–talajszemcse
(biofilm), tesztorganizmus–talajszemcse–szennyezőanyag kapcsolatokat, a fázisátmeneteket,
beleértve a biológiai hozzáférhetőséget. Az extraktum használata azért is problémás, mert a
talajból történő kivonás a legtöbb szennyezőanyag esetén nem megoldott, komplex
szennyeződéseknél az extrahálószer szelektív kioldást eredményezhet.
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A BME Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Csoportjában több ökotoxikológiai
teszt teljes talajra és direkt kontaktra alkalmazható változatát dolgozták ki, melyek között
megtalálhatóak a bakteriális (pl. Azomonas agilis dehidrogenáz enzimaktivitás gátlási teszt,
Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt, Bacillus subtilis agardiffúziós teszt, géntoxikológiai
tesztek: pl. Ames-teszt), növényi (pl. Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási teszt) és állati
(pl. Folsomia candida mortalitási teszt, Tetrahymena pyriformis szaporodás gátlási teszt)
tesztorganizmusok egyaránt.
A talaj saját mikroflórájának aktivitásának mérése szintén alkalmas a talaj állapotának
jellemzésére. A közvetlenül a talaj aktivitás mérésére alkalmas módszerek például az aerob
heterotróf élősejt szám mérése, talajlégzés, talaj nitrifikációja, dehidrogenáz enzimaktivitása
(Gruiz et al., 2001).

2.3.1.1 Új, érzékenyebb végpontok keresése: talaj toxicitásának mérése
mikrokalorimetriás módszerrel
A szennyezett környezettel kapcsolatos megfelelő döntések meghozatalához a
környezettoxikológiában egyre növekvő igény van a könnyen mérhető végpontok iránt. Direkt
kontakt talajtesztek esetén olyan végpontok, melyek vizuális értékelést igényelnek, például a
hagyományosan vizsgált méret, mennyiség, morfológia, mozgás stb. változás, kevésbé
alkalmasak. Az olyan metabolikus végpontok, mint a növekedésgátlás, immobilizáció vagy
halálozás mértéke, reprotoxikus hatások stb. túl drasztikusak.
A toxikus anyagokkal való kapcsoltba kerülés során lejátszódó metabolikus folyamatokat
mindig kíséri valamilyen hőváltozás (általában hőtermelés), ezért a hőtermelés mérése alkalmas
végpont lehet toxikológiai tesztekben. A mikrokalorimetria segítségével akár egészen kicsi (±50
nW, azaz 0,5·10-6 °C TAM, Thermal Activity Monitor készülékkel) hőváltozásokat is képesek
vagyunk detektálni. A tesztorganizmus hőtermelése feltehetően sokkal érzékenyebb, mint a
tesztorganizmus pusztulása vagy túlélése, de érzékenyebb az egyes enzimek kimutatásánál is,
hiszen összegző végpontról van szó, amely a tesztorganizmus szennyezőanyagra adott összes
olyan válaszfolyamatának az összege, amely megnövekedett légzéssel vagy energiatermeléssel
jár. Mivel a termelt hő mikrokaloriméterben nagy pontossággal mérhető (néhány molekula
reakcióhője is mérhető), ez érzékeny és a válasz korai szakaszában kimutatható végpont lehet az
élőlények nagy részénél.
A mikrokalorimetriát hagyományosan az alkalmazott termokémiában használják kémiai
rekaciók, mint kötés, adszorpció, oldódás stb. reakcióhőjének mérésére, illetve a vegyiparban és a
gyógyszeriparban bomlási fok, kompatibilitás, oldódás, fizikai fázis változás stb. mérésére
alkalmazzák. Az élettudományok területén főként komplex metabolikus folyamatok követésére
alkalmazzák (LKB Bromma).
A mikrokalorimetria segítségével mérhető az élőlények környezeti paraméterek
megváltozására, például hőmérséklet vagy O2- és CO2-tartalom változásra adott válasza: Sparling
(1983) és Critter et al. (2002) szignifikáns korrelációt találtak a mikroorganizmusok hőtermelése,
valamint a respirometiás módszerrel és a telepszámlálással kapott eredmények között. Barros et
al. (1995, 1997) talaj mikroflórájának hőtermelése és a talaj nedvességtartama, valamint
szervesanyag-tartalma között találtak összefüggést. A kalorimetria talajra történő alkalmazásáról
Rong et al. (2007) készített összefoglalót, a vegyi anyagok különböző tesztorganizmusokra,
mikrobaközösségekre és a talaj saját mikroflórájára gyakorolt hatásának méréséről Gruiz et al.
(2010a) írásában olvasható áttekintés.
Munkám részeként részt vettem a mikrokalorimetria teljesen új alkalmazásának, a direkt
kontakt talajtesztelésre történő használatának kidolgozásában, mely módszerfejlesztést
részletesebben a 3.2.5.1 fejezetben mutatom be.
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2.3.2 A növényi bioakkumuláció mérése
A bioakkumuláció az élőlények azon tulajdonsága, hogy egyes elemek, illetve vegyületek
környezetből történő felvétele eredményeképpen saját szervezetükben nagyobb koncentrációt
hoznak létre, mint amekkora a forrásul szolgáló környezeti elemben volt, tehát ezeket az
elemeket vagy vegyületeket koncentrálják, feldúsítják sejtjeikben vagy egyes szöveteikben. A
bioakkumuláció felelős a táplálékláncba kerülésért, a másodlagos mérgezésért (MOKKA
Lexikon, www.mokkka.hu).
A bioakkumuláció mértékét a biokoncentrációs faktorral (BCF) jellemezhetjük, ami az
organizmusban mérhető koncentráció és környezeti elemben mérhető szennyezőanyagkoncentráció aránya, például:
BCFnövény= Cnövény/Ctalaj
A bioakkumulációs teszteknél figyelembe kell venni magát a mérési eredményekből
számított BCF-t, a kiürülés idejét (CT50), az anyagcsere-utakat, a transzformációt a sejten vagy az
organizmuson belül, a szervspecifikus akkumulációt, a kiürítetlen megkötött maradékot és a
vegyület hozzáférhetőségét (Gruiz et al., 2001).
A növények számára a fémek hozzáférhetősége és felvehető mennyisége a talaj
tulajdonságai mellett egyéb tényezőktől is függ:
 a növény faja (kultúrája),
 a növény kora és része,
 ion kölcsönhatások,
 termesztett növények esetén a kezelési módok,
 klimatikus viszonyok (Adriano, 1986).
Az eltérő bioakkumulációs potenciállal rendelkező növényfajok különböző fitoremediációs
technológiákban alkalmazhatóak: a nagy BCF-fel (BCF>1, de akár 50–100 is lehet, a fémek
aránya a hajtásban a gyökérhez képest >1) rendelkező növények (hiperakkumulátor növények,
főként a keresztesvirágúak és a kutyatejfélék családjából) fitoextrakcióra és fitofiltrációra, a kis
BCF-fel rendelkezők (kirekesztő növények, a fémek főként a gyökérben akkumulálódnak, a
hajtásba nem helyeződnek át) fitostabilizációra használhatóak (McGrath és Zhao, 2003; Simon,
2004) (2.2.4.2 fejezet).
A talaj növények számára hozzáférhető fémtartalmának becslésére különböző kémiai
módszerek, például extrakciók terjedtek el. Legtöbbször különböző kelátképzőkkel, például
EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) és DTPA (dietilén-triamin-pentaecetsav), vonják ki a fémeket
a talajból, ez azonban nem minden esetben korrelál a növények számára hozzáférhető és
felvehető fémtartalommal. Ígéretes módszernek tűnik a 0,01 mólos CaCl2-oldattal való extrakció,
illetve nem pufferolt nitrát-oldatokkal történő kivonás és az egyensúlyi pórusvíz (pl. Rhizon
talajnedvesség mérővel) fémtartalmának mérése (Reichman, 2002; Meers et al., 2007). Élőlények
membránon keresztüli transzportját szimuláló un. biomimetikus módszerek fejlesztéséről is lehet
újabban olvasni (Paczosa-Bator et al., 2009; Trang Le et al., 2009). A tanszéken anionos poliakrilamid-kopolimert és tampon formájú rayon és cellulóz alapú pórusvíz mintavevők in situ
alkalmazásával próbáltuk modellezni a biológiailag felvehető hányadot (Tolner et al., 2008).
A valós hozzáférhetőség becslésére legjobb közvetlenül a növények alkalmazása, ideális
esetben annak a növénynek az alkalmazása, amit ültetni kívánnak a szennyezett talajba.
Bioakkumuláció mérésére általában hosszabb ideig tartó, klímakamrás kísérletket használnak (pl.
Van Assche and Clijsters, 1990; Friesl et al., 2004; Geebelen et al., 2006) vagy szabadföldi
liziméteres és parcellás kísérletekben mérik növények fémvelvételét (pl. Vangronsveld et al.,
1995b; Lombi et al., 2002a; Ruttens et al., 2006a). Munkám részeként kidolgoztam egy gyors
bioakkumulációs tesztet, mellyel rövid idő alatt eredményt kaphatunk a növények számára
hozzáférhető fémtartalomra (3.2.5.2 fejezet). A teszt azon alapul, hogy a csíranövény intenzívebb
anyagfelvételt mutat, mint a felnőtt növények, így néhány nap alatt lehet, feltehetően kissé
túlbecsült, bioakkumulációt mérni. A túlbecslés jól illeszkedik a kockázatfelméréstől megkívánt
konzervatív jelleghez.
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2.4 A bányászat által okozott fémszennyezettség Gyöngyösorosziban
Doktori munkám során fő kísérleti területem a Gyöngyösorosziban található felhagyott
cink- és ólombánya területe volt. A területgeológiai, hidrogeológiai és talajtani jellemzését
követően bemutatom a területen folyt bányászat káros következményeit és a terület
(részterületek) remediációjának tervét. Kiemelten mutatom be a saját kísérleteimhez kiválasztott
kisebb kísérleti területeket és azok környezeti kockázatát.

2.4.1 A gyöngyösoroszi bányaterület bemutatása
Gyöngyösoroszi a Nyugat-Mátra déli részén található település. A Nyugat-Mátra
színesfémérces teléreit már a középkorban ismerték, a területen főként galenit, szfarelit, kisebb
mennyiségben kalkopirit és pirit található. 1926–31 között végeztek nagyszabású kutatást a
területen, a bányászatot 1945-ben kezték meg, a Gyöngyösi Ércbánya Vállalatot 1952-ben
alapították meg. A bányaterület a 708342,279010–712955,283778 EOV koordináták között
helyezkedik el. Az 1970-es évek végére a cink- és ólombánya működése veszteségessé vált, ezért
1986-ban bezárták. Ez idő alatt közel 4 millió tonna ércet termeltek ki. A bányászatból és
feldolgozásból eredő szennyezőanyagok még ma is jelen vannak a környezetben, mivel a
bányászatot ugyan felfüggesztették, de a bánya szabályos bezárása nem történt meg.
A bányászati területen folyik keresztül a Toka-patak. Vízgyűjtő területe több mint 10 km
hosszú, a folyása mentén tavak és víztározók helyezkednek el. A Toka-patakot néhány kisebb
állandó forrás és ideiglenes vízfolyás táplálja, fő forrása azonban a meszezéssel semlegesített
savas bányavíz.

2.4.1.1 A terület környezeti kockázatfelmérésenek eredménye
A gyöngyösoroszi bánya közel 40 éves működése nagymértékű fémszennyezettséget
eredményezett a területen. A 90-es évek elején a bányától 10–15 km-re nagy Cd és Zn
koncentrációkat mértek a hobbikertekben termesztett növényekben, mely gyakran 200–300%-kal
meghaladta az élelmiszerekre megengedett értéket. Bár a területen átfolyó Toka-patak vize nem
volt szennyezett, a területen található 3 víztározó vize kadmiummal erősen szennyezett volt, ezért
a hatóságok nem engedélyezték a víz öntözésre való felhasználását. Mivel a szennyezettség
forrása a bányászat idején és a bányabezárást követően jó ideig nem volt egyértelmű, ezért Gruiz
és Vodicska (1992, 1993) valamint egy hat hallgatóból álló diákcsoport (Bekő et al., 1992) több
éves, komplex környezeti kockázatfelmérést végzett a területen. Céljuk a szennyezőforrások
megtalálása, azonosítása, a szennyezettség kiterjedtségének felmérése, a kockázat jellegének és
mértékének megállapítása és az elfogadhatatlanul nagy kockázatok csökkentéséhez a remediációs
megoldások megtalálása volt. Egy többlépcsős analitikai módszeregyüttest is kidolgoztak a
fémszennyezettség felmérésére. Később további, részletes mintavételezés és kockázatfelmérés is
történt a területen (Horváth és Gruiz, 1994, 1996, Horváth et al., 1997, Gruiz et al., 2000, Sipter,
2000)
A területen a következő elsődleges szennyező forrásokat azonosították:
1. A korábbi tárók és aknák környékén kupacokban felhalmozott vagy szétszórt
feldolgozatlan érc és meddőkőzet. A kénsavbaktériumok tevékenysége során a
szulfidásványok kénje kénsavvá oxidálódik, a kénsavoldat pedig felgyorsítja a kőzet
mállását és a fémek kioldását. Ennek következtében a kupacok körüli talaj elsavanyodott
és fémekkel telített, melyek a hegyes vidéken a közelben lévő patak vizébe jutnak.
2. Flotációs meddőhányó, amely becslések szerint 4 millió m 3 flotációs meddőanyagot
tartalmaz felső izoláció nélkül. A meddőhányóról erózió és defláció következtében a
völgy talajára kerülnek a fémtartalmú meddőanyagok, és a meddőhányó alatt elfolyó
Száraz-patakba a csurgalékok és lefolyó vizek, melyek nagy mennyiségű oldott és
szuszpendált szennyezőanyagot szállítanak.
3. Savas bányavíz és a semlegesítésekor keletkező meszes, toxikus fémtartalmú csapadék. A
semlegesített bányavizet a Toka-patakba engedik, ezzel biztosítják a patakvíz
mesterségesen magas pH értékét, mely eltolja a fémek megoszlási egyensúlyát a szilárd
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fázishoz kötődés irányába, ezzel a toxikus fémeket az üledékben immobilizálja. Az üledék
mélyebb rétegeiben negatív redoxpotenciálon a fémek irreverzibilis immobilizálódása
csökkent kockázatot jelenthetne, ha a helyi adottságok és a területhasználatok nem
hatnának ellentétesen. A semlegesítőműben keletkező meszes csapadékot egy
völgyzárógáttal lezárt élő víztározóba, a Becevölgyi-tározóba szivattyúzták a gát
közelébe, 10–15 méterrel a bányudvar fölé. A gáttól távolabbi tórészben élő vízi
ökoszisztéma ilyeténképpen szabadon érintkezett a nagy toxikusfém-tartalmú vörös
csapadékkal.
Az elsődleges szennyező forrásokon kívül jelentős a másodlagos szennyező források
kockázata. Ezek rejtett vagy lappangó szennyezőforrások, melyek a környezeti paraméterek (pl.
pH) megváltozása esetén realizálódnak, így „kémiai időzített bombaként‖ kell rájuk tekinteni
(Gruiz et al., 2000). A Gyöngyösoroszi és környékére jellemző másodlagos szennyező források a
következők:
1. A nagyobb lejtőszögű területeken erózióval terjedő és az ideiglenes vízfolyások mentén
leülepedett szennyezett szilárd anyag (meddőkőzet, egyéb bányászati hulladék).
2. A víztározók és a patak szennyezett üledéke: a lakosság (gyerekek) fürdik a tavakban és a
patakban, valamint öntöznek a felszíni vizekből úgy, hogy az üledéket is felkeverik és
kiszivattyúzzák.
3. A kertek áradás útján elszennyeződött talaja. Az évenkénti áradások és az átlagosan 50
évenként bekövetkező nagyobb áradás során nagy mennyiségű nehézfémtartalmú üledék
kerül a talajra.
4. A fogyasztásra kerülő szennyezett növények és állatok.
Horváth et al. (2000), Kenesi (2000) és Fehér (2001) mikrokozmosz kísérletben vizsgálták,
hogy mi történik, ha a nagy fémtartalmú meddőanyag, illetve hordalék a talajra kerül.
Eredményeik alapján a keveredés hosszabb távon (legalább 6 hét) megnövekedett fémtartalom
mobilitást és toxicitás növekedést okoz. Szabó (2003) és Vaszita et al. (2009) hosszú távú,
kioldásos kísérletben vizsgálták a flotációs meddőanyagból, illetve talaj+meddőanyag egymásra
helyezett rétegeiből kioldódó fémtartalmakat átlagos csapadékos, száraz és végső, kimerülési
körülmények között. A legrosszabb esetben is a teljes Cd és Zn mennyiség kioldódását <100 évre
becsülték, azonban az Pb legjobb esetben is >3000 évig folyamatosan oldódik a meddőanyagból
a csapadék hatására.
Gruiz et al. (2005, 2006a és b) kockázat alapú környezetmenedzsment koncepciót és
többlépcsős környezeti kockázatfelmérési módszert dolgoztak ki a szennyezett területre. GIS
(térinformatikai modellezés) alapú, helyszínspecifikus, integrált környezeti kockázati modellt
(koncepciós modellt) készítettek, amely a forrásokból induló transzport-útvonalakon kívül az
érintett környezeti elemeket, valamint a veszélyeztetett területhasználat-specifikus receptorokat is
tartalmazza. Modelljükben a domináns kockázatot a víz fémtartalma jelenti, ezért nagy
jelentőséget kap a felszínen lefolyó/lezúduló víz terjedési útvonala (2.6. ábra). Az egész
vízgyűjtőre vonatkozó GIS alapú lefolyási/terjedési modell segítségével számították ki az előre
jelezhető kibocsátást és ebből az előre jelezhető környezeti kockázatot, majd ezt hasonlították a
használattól függő hatáson alapuló környezetminőségi kritériumokhoz (PEC/PNEC modell),
konkrétan a Toka-patak vizének ökológiai használat mellett elfogadható fémkoncentráció
értékeihez.
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2.6. ábra A terület koncepciómodellje (Gruiz et al., 2006a)

A modell kvantitatívvá tétele több lépcsős. Első lépésben a kibocsátásért és terjedésért
felelős jellemzők alapján kreáltak rangsorolásra alkalmas pontrendszert. Azután a kibocsátott
mennyiség kiszámításával az egyes források, alterületek, kisebb-nagyobb vízgyűjtők
veszélyességét becsülték meg (félkvantitatív modell). A kvantitatív terjedési modellben az egyes
forrásterületek és a végső befogadó közötti terjedési útvonalat egyetlen „fekete doboznak‖
tekintették. Megállapították, hogy a Toka-patak völgyi kockázatcsökkentés célja a területről
lefolyó vízek (runoff) mennyiségének csökkentése és minőségének javítása.
A lefolyó vizeket követően a vízéhez hasonló, GIS-alapú modell felhasználásával az erózió
következményeit modellezték (Gruiz et al., 2008a). Az eróziós célérték a környező erdők
eróziójának mértéke volt, melyet a bányászati eredetű kopár hulladéklerakatok növényesítésével,
kémiaival kombinált fitostabilizációjával, az általam fejlesztett technológiával terveztek elérni.
A Gyöngyösoroszi bányaterület a DIFPOLMINE (Diffuse Pollution of Mining Origin, EULife Project) projektben is modellterületként szerepelt. Ebben a projektben a hasonlóságokat és
különbségeket vizsgálták a La Combe du Saut-ban (Salsigne) található aranybánya (részletes
ismertetést 2.2.5.2 fejezet) és a gyöngyösoroszi Zn-Pb bánya között, és ezt integrálták a két
terület környezeti kockázatmenedzsment koncepciójába.

2.4.1.2 A bányaterület komplex remediációjának terve
A gyöngyösoroszi bányaterület komplex remediációs tervének alapja, hogy a felhagyott
bánya szabályszerű (törvények által megszabott módon történő) bezárásával párhuzamosan a
nagy kockázatú pontforrásokat eltávolítják, a kisebb kockázatúakat in situ (helyben) kezelik, a
visszamaradó, illetve már eredetileg diffúzan szennyezett területeket kémiaival kombinált
fitostabilizációs technológiával kezelik.
A kockázatközpontú döntések alapján a kezelésre kerülő pontforrások a következők:
1. A területen elszórt meddőkupacok: a környezeti kockázatfelmérés során
kockázatosnak, azaz a környezetre és emberekre közvetlen veszélyt jelentőnek ítélt
meddőkupacokat eltávolítják és anyagukat a flotációs meddőhányóra szállítják. A kis
kockázatot jelentő meddőkupacokat a diffúz szennyezőforrásokhoz hasonlóan, in situ
technológiával (kémiaival kombinált fitostabilizáció vagy csak revegetáció) kezelik
(Gruiz et al., 2006a).
2. Flotációs meddőhányó: a flotációs meddőhányó esetében szükség van a felszínén
kialakult, mocsarasodó tavak lecsapolására, majd a meddőhányó magasságának
csökkentésére és megfelelő meredekségű (1:3 és 1:20 közötti), kedvező lefolyási és
eróziós tulajdonságokkal rendelkező rézsű kialakítására. Ezután a meddőhányó
anyagát, illetve a területről odahordott, egyéb, fémekkel szennyezett anyagokat a
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környezettől geofóliával izolálják, megfelelő szivárgó réteget alakítanak ki, majd a
tetejére talajt hordanak és növényesítik (Horváth és Gruiz, 1996).
3. Savas bányavíz: a bányából kifolyó savas bányavizet vízkezelő üzemben meszezéssel
folyamatosan semlegesítik. A keletkező csapadék tárolására új, megfelelően szigetelt
tározót alakítanak ki a szivárgások vagy az esetleges áradások elkerülésére, vagy olyan
vízkezelési technológiára állnak át, melyben keletkező csapadék ülepítése
flokkulánsokkal és centrifugálással minimálisra csökkenthető, és veszélyes
hulladéklerakóba szállítható. Horváth és Gruiz (1996) szerint hosszú távon az egyetlen
fenntartható megoldás a bánya végleges, szakszerű bezárása és a bányába beszivágró
forrásvizek elterelése lehet.
4. Víztározók: a víztározók szennyezett üledékét eltávolítják és a flotációs meddőhányóra
szállítják.
5. Toka-patak árterülete: a Toka-patak mentén, a legszennyezettebb, kb. 2 m-es sávban
lerakott szennyezett üledéket eltávolítják, és a flotációs meddőhányóra szállítják.
A gyöngyösoroszi bányaterületen a diffúz forrásokat a tervek szerint kémiaival kombinált
fitostabilizációval fogják kezelni (2.7. ábra). A kémiaival kombinált fitostabilizáció során a
stabilizáló növények telepítése előtt a talajhoz stabilizálószert adnak, amely a talajban csökkenti a
fémek mozgékonyságát. A stabilizálószer a növények számára hozzáférhető, mobilis, toxikus
fémmennyiséget csökkenti, a növények számára hozzáférhetetlenné teszi, így elősegíti a
növények megtelepedését. Mivel a kémiailag stabilizált talajból a növények szervezetébe
kevesebb toxikus fém jut, így életfeltételeik javulnak, egészségesebbek lesznek és nő a hozamuk.
A stabilizálószer hatására csökken a fémek talajból történő kimosódása is, tehát a beszivárgó és
lefolyó vizek fémtartalma csökken. A növények telepítésével a kimosódás, az erózió és a porzás
is tovább csökkenthető. A kémiaival kombinált fitostabilizációval a kezelt szennyezett
területeken a talaj és az ott növő növények környezeti kockázata csökken, kevésbé veszélyeztetik
az ökoszisztémát és az embert.

2.7. ábra Kémiaival kombinált fitostabilizáció sémája (készítette: Gruiz K.)

Doktori munkám a kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia kidolgozásáról szól. A
következő fejezetben a Gyöngyösoroszi bányaterületen (2.8. ábra) kiválasztott kísérleti
területeket mutatom be, melyeket a technológia kidolgozásához demonstrációs területként
választottunk.

2.4.2 Kémiaival kombinált fitostabilizáció kísérleti területei
A remediációs kísérletekhez három területet választottunk ki, melyek elhelyezkedését a 2.9.
ábra mutatja be. Ezek közül kettőn tipikus bányászati hulladék található. A Bányabérci
meddőhányó a bányászat befejezése után a Bányabérci akna a környékén, az erdős területen
felhagyott meddőhányó. A Bányaudvari meddőhányó a fő bányabejárat (Altáró) környékén terül
el, felületére a korábbi gyakorlatnak megfelelően üzemi épületeket, pl. a bányavíz tisztító üzemet
építették.
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A terveknek megfelelően a Bányabérci meddőhányó anyagát felszedik, és a Száraz-völgyizagytározóra szállítják, azonban a visszamaradó diffúz szennyezettséget kémiaival kombinált
fitostabilizációval kezelik. A Bányaudvari meddőhányó esetén az elszállítás nem opció, ezért
ennek remediálására is a kémiaival kombinált fitostabilizációt választottuk. A harmadik területen
a falu alatt a Toka-patak nagy fémtartalmú hordalékával szennyezett mezőgazdasági talaj. Ennek
remediálására és hasznosítására szintén a legjobb opció a kémiaival kombinált fitostabilizáció. A
kísérleti területeket és azok környezeti kockázatát ebben a fejezetben mutatom be részletesen.
Bányabérci
meddőhányó

Bányaudvari
meddőhányó

Kató-földje
mezőgazdasági
terület
2.8. ábra A gyöngyösoroszi
bányaterület főbb részei

2.9. ábra A kémiaival kombinált fitoremediációs kísérleti területek
elhelyezkedése a Gyöngyösoroszi környékén

2.4.2.1 A Kató-földje mezőgazdasági terület
A Gyöngyösoroszi falu alatti területen, a Toka-patak mentén, a patak által rendszeresen
elárasztott kertek talaja nagymértékben szennyezett fémekkel. A hobbikertek területének
vizsgálata hosszú múlttal rendelkezik. Horváth és Gruiz (1996) a pataktól mért 20 m-es
távolságon belül több mintát vettek, és azt találták, hogy a talaj fémtartalma a pataktól távolodva
csökken. A patakhoz közel 1685 mg/kg Zn-et, 462 mg/kg Pb-ot, 210 mg/kg Cu-et, 110 mg/kg
As-t és 5,1 mg/kg Cd-ot mértek. Közel 300 növénymintát is megvizsgáltak, és megállapították,
hogy a fokhagyma, a rebarbara, a fejessaláta, a torma, a kerti sóska és a petrezselyem
nagymértékben képes a fémek felvételére, ugyanakkor a szőlő, a málna, a ribizli, a barack és az
alma, valamint a dinnye és a tök termeszthető a területen.
Sipter et al. (2008) több növényminta vizsgálata után a sóskát találta a legjobban
akkumuláló növénynek a területen. A patak által rendszeresen elárasztott kiskertekben nőtt
növények fémtartamát összahasonlítva a nem elárasztott részeken nőttekével szignifikáns
különbségeket talált a fémtartalmakban. A mérések és a környéken élők kikérdezésével felvett
kérdőív alapján humán egészségkockázat felmérés készült, mely megállapította, hogy a fémek
legfontosabb expozíciós útvonala a termesztett növények elfogyasztása. Ez a kockázat a nem
akkumuláló növények fogyasztásával és a legszennyezettebb területek mezőgazdasági
termelésből kivonásával csökkenthető.
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Sipter et al. (2009) tenyészedényes kísérletben azt is vizsgálták, hogy hogyan változik a
sóska és a metélőhagyma fémfelvétele különböző szennyezettségű, a területről származó
talajokban, és hogy a vágás/betakarítás száma hogyan befolyásolja a növények által felvett
fémmennyiséget, mivel ezeket a növényeket egy tenyészidőszakon belül többször is betakarítják.
Referenciaként el nem árasztott kiskert talaját használták. A szennyezett talajon nőtt
növényekben nagy As, Cd és Pb koncentrációt mértek, és azt tapasztalták, hogy az első vágásból
(65 nappal a vetés után) eredő növények 30%-kal nagyobb kockázatot jelentenek, mint a második
(86 nap), vagy harmadik (106 nap) vágásból eredőek. Javasolták az első vágásból eredő
növények, közülük is elsősorban a leveles zöldségek fogyasztásának csökkentését a területen.
Kijelenthető tehát, hogy a területen a szennyezettség eloszlásának oka, hogy a patak
évenkénti áradásaival a talajra kerülnek a különböző eredetű fémtartalmú hulladékok és ott
másodlagosan felhalmozódnak. A pataktól távolodva az áradás által lerakott hulladék mennyisége
is csökken. A patak által lerakott üledék összetétele: (szulfidos érctartalmú) aprózódott kőzet,
meddőanyagok, bányászati hulladékok, ércelőkészítésből származó flotációs meddőanyag és
meszes, fémtartalmú csapadék (2.1. kép).
A hulladékok a mezőgazdasági talajokra jellemző körülmények között (savas pH, aktív
mikrobiológiai tevékenység) azonnal gyors kémiai mállásnak indulnak. A kőzetben kötött fémek
mobilizálódnak, majd ionos formában kötődnek a talajban. A növények ezeket felveszik, és
emberi fogyasztásra kerülve vagy állati takarmányként növelik az egészségkockázatot. A
szulfidtartalmú ércek miatt a területre került pataküledék kéntartalma is említést érdemel. Utóbbi
a talaj kémhatására, illetve a nehézfémek oldhatóságára gyakorol direkt és indirekt hatást.
A Kató-földje terület (K) a patak mentén elhelyezkedő egyik kiskert (2.2. kép), mely a
Toka-patak és Száraz-patak által határolt öntésterületen, Gyöngyösoroszi településtől D-re, a
Mezőgazdasági-víztározótól É-i irányban található (pontos helyszínt 1. mellékletben).
Kató-földjén korábban is folytak fitoremediációs kísérletek. Máthé-Gáspár et al. (2003)
„Komplex és hatékony bioremediációs technológiák kifejlesztése szennyezett talajok
kármentesítésére‖ című NKFP projekt keretében 10 növényfajjal lefolytatott tenyészedényes
kísérletben meghatározták ezen az összetetten szennyezett területen alkalmazandó
fitoremediációs technológia alapvető, konszekutív lépéseit. Később szabadföldi kísérletben is
vizsgálták fitoremediáció alkalmazásának lehetőségét (Maráczy, 2003; Máthé-Gáspár et al.,
2004; Feigl, 2005). A területen két fitoremediációs technológiát, fitoextrakciót és fitostabilizációt
alkalmaztak külön-külön, illetve kombináltan. A fitoextrakció két technológiai változatát
vizsgálták. Az egyikben a nehézfém kivonást tenyészidőszakon belül két különböző növénnyel,
utóvetéssel oldották meg: az őszi káposztarepcét (Brassica olaracea subsp. Napus) és az
aranyvesszőt (Solidago virga-aurea) a kukorica (Zea mays convar. dentiformis) követte. A
másikban a nehézfém kivonást egyetlen, évelő növényfajjal, a fűzfával (Salix spp) oldották meg.
A fitostabilizációs kísérletekben kémiai stabilizálószerként lignitet (5%) és mészhidrátot (1%)
együttesen, vagy csupán mészhidrátot kevertek a talajba. A növényfajok közül a pázsitfüvek
(Lolium perenne, Festuca rubra, Calamagrostis epigeios, Cynodon dactylon, Poa pratensis) és
kétszikű növényfajok (Atriplex tatarica, Symphytum officinale, Melandrium album, Rubus spp),
valamint siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) keverékét alkalmazták. A fitoremediációs
területen fitoextrakcióval a fő szennyező elemek közül a cinket tudták a legjobban kivonni a
talajból növényekkel. A növényi hajtással eltávolítható legnagyobb mennyiséget vizsgálatukban a
repce és a kukorica egymás utáni alkalmazása adta: a talajból kivont mennyiség 30 kg Zn/ha/év
volt. A stabilizálószerrel kezelt parcellák talajában, elemenként és helyenként különböző
mértékben, 11–65%-kal csökkent a talajban található toxikus elemek Lakanen-Erviö kivonással
oldható oldható/királyvíz oldható frakcióinak koncentrációaránya. A fitoremediációs
technológiáknak a területen történő alkalmazását tehát hatékony remediációs módszernek ítélték.
A Kató földje fémtartalmát 2007 tavaszán, a kísérletek indítását megelőzően NITON XRF
hordozható készülékkel felmértük. Az eredmények szintén bizonyították, hogy a fémtartalom a
pataktól távolodva csökken (Tolner et al., 2007, 2010). Példaképpen a Zn-tartalom eloszlását
mutatom be (2.10. ábra).
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2.10. ábra Cinkszennyezettség eloszlása Kató-földjén (Tolner et al., 2007)
Az ábra alja a Toka-patak; Gyöngyösoroszi falu az ábra bal oldala irányában helyezkedik el.

A szennyezettség egyenetlen eloszlása miatt a területre jellemző szennyezettség értékeket
tól–ig határok közt adtam meg (2.7. táblázat, 2.8. táblázat és 2.9. táblázat).
2.7. táblázat A Kató-földi (K) talaj fémtartalma
As
Cd
Pb
Zn
Határérték talajra1
15,0
1,00
100
200
Határérték vízzel kioldhatóra2
0,010
0,001
0,010
0,100
Fémtartalom (mg/kg)
Királyvizes kivonat
57,0–330
4,1–11,1
227–1589
871–1863
Acetátos kivonat
0,09–0,27
0,56–2,94
0,49–1,60
111–460
Vizes kivonat
0,08–0,21 0,004–1,03
0,06–0,65
0,1–178
Mobilis fémtartalom a királyvízzel kioldható %-ban megadva
Acetátos kivonat
0,03–0,47
0,06–0,28
8,9–24,7
11,3–34,4
Vizes kivonat
0,02–0,38
0,05–15,5
~0
0,01–10,8
1
6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelete alapján. 2 Gruiz et al. (2006b) által a Tokapatakra javasolt, hatáson alapuló határérték alapján. Feltételezés: mg/kg = mg/l. Félkövér: határértéket
meghaladó érték, illetve 10% feletti mobilis fémtartalom acetátos, és 5% fölötti vizes kivonatban.
2.8. táblázat A Kató-földi (K) talaj talajkémiai jellemzői
Vezető- AranySzerves AL-K2O AL-P2O2 CaCO3
NH4-N NO3-N Össz.N (%)
képesség
féle
anyag tart. (mg/kg) (mg/kg)
(%)
(mg/kg) (mg/kg)
(µS/cm) kötöttség
(%)
KA
2,8–3,5 370–960 240–650 0,29–0,42 5,0–6,7 32–90 0,186–0,200
Érték 5,4–7,4 780–1600 40–44
Sok3
Jellem- Gyengén Nem sós1 Vályog, Megfelelő Igen jó3
1
savanyú
agyagos
zés
vályog2
Részletes módszerleírás a 3.2.2.4 fejezetben. 1Stefanovits (1992) 2 MSZ 21470/51-83 3Loch és Nosticzius (1992)
pH

Gátlási %
Jellemzés

44

2.9. táblázat A Kató-földi (K) talaj toxicitása
V. fischeri
S. alba gyökér- és
T. pyriformis
lumineszcencia gátlás
szárnövekedés gátlás
szaporodás gátlás
33–82%
25–60%
32–74%
Enyhén toxikus –
Enyhén toxikus –
Enyhén toxikus –
toxikus
toxikus
toxikus

2.1. kép A Kató-földje területe 2007 tavaszán.
Háttérben a Mátra.

2.2. kép Toka-patak a Kató-földje mellett. Látható a
sárgás színű lerakódott meddőanyag a leszakadt part
metszetén

2.4.2.2 A Bányaudvari meddőhányó és környezeti hatása
A Bányaudvar, vagy más néven Altárói-üzemudvar maga is egy nagy meddőhányó,
térfogata ~400 000 m3, a Toka-patak bal partján található. Az 1950–60-as években e meddőhányó
tetején alakították ki az ércbányászat bizonyos kiszolgáló épületeit. Az Altáró, a Gyöngyösoroszi
Ércbányászat fő feltáró vágata a bányászat legfontosabb felszín alatti bányamezőit, a Központi-, a
Bányabérci- és a Mátraszentimrei-bányamezőket köti össze. Az Altáró volt az érces anyag
szállításának útvonala, ezáltal az Altárói-üzemudvart a bányászat évtizedei alatt jelentős
többletterhelés érte. Az Altárói-üzemudvar a kitermelt meddőanyagból épült fel, rajta rossz
minőségű, fémekkel szennyezett váz-talaj található (2.3. kép, 2.4. kép és 2.5. kép).
Kísérleteink során mind a bányabérci meddőanyaggal, mind a rajta található fémekkel
szennyezett váz-talajjal folytattunk vizsgálatokat. Az előkísérletek egy részét dolgozatomban is
bemutatom, a szabadföldi kísérletek Klebercz Orsolya (2009) diplomamunkájában találhatóak. A
BU meddőanyag fémtartalma nagyobb, mint a bányabércié (2.4.2.3 fejezet), azonban kevésbé
mobilis (a Cd és a Zn 5–11%-a acetát-, míg <1%-a vízoldható), mállása még nem indult el.
Semleges/enyhén savanyú pH-jú, szervesanyag-tartalma nagyon kicsi, közepesen toxikus (2.10.
táblázat, 2.11. táblázat, és 2.12. táblázat.
A gyöngyösoroszi bányászati területen található meddőhányók kockázatfelmérése során
alkalmazott módszerrel (Gruiz et al., 2006b) a BU meddőhányó erősen kockázatos minősítést
kapott (84,5/100 pont), tehát remediációja vagy egyéb kockázatcsökkentő beavatkozás szükséges.
Mivel felületén több üzemépület, többek közt a bányavíz-kezelő üzem és annak ülepítő medencéi
találhatóak, ezért elszállítása nem költséghatékony megoldás. A gyöngyösoroszi bányaterületen
található egyéb pontforrások mellett (pl. flotációs meddőhányó, Katalin-táró, Pelyhes-táró, Péter
Pál-táró, Hidegkúti-táró stb.) a Bányaudvari meddőhányó kockázat szempontjából kevéssé
kockázatos rangsorolást kapott, mivel kisebb kibocsátási potenciállal rendelkezik kisebb
vízgyűjtő területe és az átfolyó vizek kisebb mennyisége miatt (Vaszita és Gruiz, 2010).
Remediálására kémiaival kombinált fitostabilizációt választottunk.
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2.10. táblázat A bányaudvari (BU) meddőanyag fémtartalma
As
Cd
Pb
Zn
Határérték talajra1
15,0
1,00
100
200
Határérték vízzel kioldhatóra2
0,010
0,001
0,010
0,100
Fémtartalom (mg/kg)
Királyvizes kivonat
298
22,7
1599
4361
Acetátos kivonat
<0,080
2,43
4,17
207
Vizes kivonat
<0,080
<0,060
0,014
0,872
Mobilis fémtartalom a királyvízzel kioldható %-ban megadva
Acetátos kivonat
<0,03
0,26
4,62
11,2
Vizes kivonat
<0,03
0,06
~0
0,02
1
2
6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelete alapján. Gruiz et al.
(2006b) által a Toka-patakra javasolt, hatáson alapuló határérték alapján.
Feltételezés: mg/kg = mg/l. Félkövér: határértéket meghaladó érték, illetve 10%
feletti mobilis fémtartalom acetátos, és 5% fölötti vizes kivonatban.
2.11. táblázat A bányaudvari (BU) meddőanyag kémiai alapjellemzői 1
pH
VezetőAranySzervesCaCO3
képesség
féle
anyag
(%)
(µS/cm)
kötöttség
(%)
KA
5,9–7,1
872
42
0,99
0,99
Érték
Savanyú –
Nem sós2
-3
Nagyon
Jellemzés
Semleges2
kicsi4
1
A talajoknál alkalmazott jellemzők alapján. Részletes módszerleírás a 3.2.2.4
fejezetben. 2Stefanovits (1992) 3Talajtani besorolás, meddőanyagra nem releváns.
4
Loch és Nosticzius (1992)

Gátlási %
Jellemzés

2.12. táblázat A bányaudvar (BU) meddőanyag toxicitása
V. fischeri
S. alba gyökér- és
T. pyriformis
lumineszcencia gátlás
szárnövekedés gátlás
szaporodás gátlás
59%
55%
59%
Toxikus
Toxikus
Toxikus

2.3. kép A modernizált bányavíz-kezelő üzem
puffermedencéjének kialakításakor a felszínre került
meddőanyag
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2.4. kép A bánya bezárásán dolgozó bányászok
érkeznek az Altáróból

2.5. kép A Bányaudvar látképe: bal oldalt háttérben a bányavíz kezelő üzem, jobb oldalt a bányabérci
meddőanyagból kialakított szabadföldi parcellák és néhány tároló épület, középen a bányavíz elvezető
csatorna látható.

2.4.2.3 A Bányabérci meddőhányó és környezeti hatása
A Bányabérci (BB) meddőhányót a Bányabérci akna mélyítése során kitermelt meddő-kőzet
deponálására alakították ki 1965–66-ban. A Toka-vízgyűjtőjétől északra, a Hasznosivízgyűjtőben helyezkedik el.
A bányameddő fizikai állapotát tekintve főleg darabos kőzettörmelékek, valamint agyagos,
mállott kőzetanyag. A BB meddőanyag nagy mennyiségben tartalmaz mobilis cinket és
kadmiumot (az összes fémtartalom 17–22%-a acetáttal oldható), erősen savanyú és kicsi a
tápanyag-tartalma (2.13. táblázat, 2.14. táblázat és 2.15. táblázat). Felszíne csupasz (2.6. kép).
2.13. táblázat A bánybérci (BB) meddőanyag fémtartalma
As
Cd
Pb
Zn
Határérték talajra1
15,0
1,00
100
200
Határérték vízzel kioldhatóra2
0,010
0,001
0,010
0,100
Fémtartalom (mg/kg)
Királyvizes kivonat
390
4,91
2050
1176
Acetátos kivonat
<0,080
1,07
15,3
197
Vizes kivonat
<0,080
0,341
0,310
56,0
Mobilis fémtartalom a királyvízzel kioldható %-ban megadva
Acetátos kivonat
<0,02
0,75
21,8
16,8
Vizes kivonat
<0,02
0,02
6,94
4,76
1
6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelete alapján. 2 Gruiz et
al. (2006b) által a Toka-patakra javasolt, hatáson alapuló határérték alapján.
Feltételezés: mg/kg = mg/l. Félkövér: határértéket meghaladó érték, illetve
10% feletti mobilis fémtartalom acetátos, és 5% fölötti vizes kivonatban.
2.14. táblázat A bányabérci (BB) meddőanyag kémiai alapjellemzői1
pH
Vezető- Arany- Szerves AL-K2O AL-P2O2 CaCO3 NH4-N NO3-N Össz.N
képesség
féle
anyag
(mg/kg) (mg/kg) (%) (mg/kg) (mg/kg)
(%)
(µS/cm) kötöttség tart. (%)
KA
2,8
1612
39
0,37
27,2
7,7
0,000
16,7
5,9
0,031
Érték
-3
Nagyon Nagyon Nagyon
Jellem- Erősen Nem sós2
savanyú2
kicsi4
kicsi4
kicsi4
zés
1
A talajoknál alkalmazott jellemzők alapján. Részletes módszerleírás a 3.2.2.4 fejezetben. 2Stefanovits (1992)
3
Talajtani besorolás, meddőanyagra nem releváns. 4Loch és Nosticzius (1992)
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Gátlási %
Jellemzés

2.15. táblázat A bányabérci (BB) meddőanyag toxicitása
V. fischeri
S. alba gyökér- és
T. pyriformis
lumineszcencia gátlás
szárnövekedés gátlás
szaporodás gátlás
90%
90%
100%
Nagyon toxikus
Nagyon toxikus
Nagyon toxikus

Az elmúlt 40 évben a meddőhányó folyamatosan ki volt téve a környezeti elemek eróziós
hatásának. Mivel anyaga magas pirittartalmú, a felszínen deponált és a környezeti tényezőknek
kitett meddőanyagban hamar megindult a mikrobiális kioldás és megjelent a savas csurgalékvíz.
A savas, fémmel szennyezett csurgalékvíz káros hatása a növényzetre jól látható az átfolyó és
lefolyó vizek transzportútvonala mentén (2.6. kép), valamint a közeli patak vízminőségében. A
meddőhányó alatt a Nagyvölgyi patak fémtartalma: <10–34 µg/l As, 4–10 µg/l Cd és 1150–2600
µg/l Zn (2007. április és október közötti mérések). Az MSZ 12749:1993 alapján a felszíni vizekre
megadott határértékek szerint a patak vize kadmiummal (>5 µg/l) és cikkel (>300 µg/l) erősen,
arzénnel (20–50 µg/l) közepesen szennyezettnek minősül (Tamás, 2007).
A gyöngyösoroszi bányászati területen található meddőhányók kockázatfelmérése során
(módszer: Gruiz, 2006b) a BB meddőhányó erősen kockázatos minősítést kapott (81,5 pont a
maximális 100 pontból), tehát annak remediációja vagy egyéb kockázatcsökkentő beavatkozás
szükséges (Vaszita és Gruiz, 2010). A teljes körű bányabezárás keretében a BB meddőhányó
felszámolása 2007-ben megkezdődött (2.7. kép). A terveknek megfelelően a meddőhányó
anyagát felszedik, és a Száraz-völgyi-zagytározóra szállítják. A savas, fémtartalmú csurgalékvíz
megállítására és a csupasz felület újranövényesítése céljából a terület remediációjára kémiaival
kombinált fitostabilizációt választottunk.

2.6. kép A Bányabérci meddőhányó madártávlatból
(Tamás, 2007)
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2.7. kép A Bányabérci meddőhányó felszámolás alatt

3 Anyagok és módszerek
3.1 A remediációs technológiát megalapozó kísérletek (anyagok)
A kémiaival kombinált fitosatbilizációs technológia kidolgozásához előkísérletekre volt
szükség. Ezek célja a megfelelő stabilizálószer-növény kombináció kiválasztása volt. A
megfelelő adalékanyagok és növények kiválasztásához több léptéknövelési lépésben kísérleteket
végeztünk. A 3 léptéket, a kísérleti összeállításokat és a monitoring részeit a 3.1 ábrán mutatom
be. Laboratóriumi mikrokozmosz kísérletekben csak a stabilizálószerek hatását vizsgáltuk, míg a
liziméteres és szabadföldi parcellás kísérletekben már a fitostabilizációra alkalmas növényeket is
kipróbáltuk és az átfolyó vizeket is vizsgáltuk.

3.1. ábra A léptéknövelés lépései

Ebben a fejezeben mutatom be a tesztelt kémiai stabilizálószereket és növényeket, azok
föbb tulajdonságait, hatásmechanizmusukat, eredetüket, alkalmazásuk indokait. Ismertetem a
kísérletek egyes lépéseinek pontos kísérleti összeállítását is.

3.1.1 Kémiai stabilizálószerek
A meddőanyagok és talajok fémtartalmának stabilizálására/immobilizálására különböző
adalékanyagokat alkalmaztam: pernyéket, mész-hidrátot, vasreszeléket, alginitet, nyersfoszfátot,
lignitet, ivóvíztisztítási csapdékokat, vörösiszapot. A stabilizálószerekről általános áttekintést a
2.2.3 fejezetben adok, itt a konkrétan a kísérletekben általam használtakat ismertetem részletesen.
A kísérletek során a 2. és 3. léptékben (szabadföldi liziméteres és parcellás kísérletek) elsősorban
a pernyék stabilizálószerként történő alkalmazására fókuszáltunk, valamint azokat mésszel és
vasreszelékkel együtt alkalmaztuk. A technológia során a kémiai stabilizálószerek elsődleges
feladata a talajban/meddőanyagban lévő toxikus fémek mobilitásának, ezáltal kimosódásának és
növény általi felvehetőségének csökkentése.

3.1.1.1 Erőművi pernyék
Kísérleteim során többféle eredetű erőművi pernyét alkalmaztam. A pernyék kipróbálása
mellett elsősorban Vangronsveld et al. (1995a, b; 1996a), sikeres kísérletei és személyes tanácsa
hatására döntöttünk. Lúgos és semleges kémhatású pernyéket egyaránt kipróbáltam, utóbbiakat
mésszel együtt is alkalmaztam.
A szénégetésű erőművekben az égés során keletkező pernye szilikátokat tartalmaz. A
szilikátok bomlása során kovasav, Al-hidroxid, illetve az agyagásványok képződésére lehetőséget
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adó (allofán) átmeneti bomlástermék keletkezik. A bomló szilikát felületén egy vékony
agyagásvány hártya képződik, amely agyagásvány képződés közben képes a fémeket visszakötni
atom-, illetve molekularácsba, immobilizálva azokat. A pernyék stabilizáló és egyéb jótékony
hatásuk (pl. tápanyagok és nyomelemek pótlása) miatt a talajok minőségének javítására
alkalmazhatóak.
Magyarországon évente több millió tonna pernye keletkezik. Az 3.1 táblázatban a 2002-es
mennyiségeket mutatom be. Ezeket az adatokat a hasznosítható pernyék kutatása során
gyűjtöttük. A pernyék hulladékok (EWC kód 10 01 01 és 10 01 02: termikus gyártásfolyamatból
származó hulladékok / erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok / hamu, salak
és kazán por, kivéve 10 01 04; illetve széntüzelés pernyéje), lerakóra kerülnek, és nem
hasznosulnak tovább. Talajszennyező anyagok kémiai stabilizálásra való alkalmazásuk egyben
újrahasznosításukat is jelentené.
3.1. táblázat A magyarországi széntüzelésű erőművekben keletkező pernye mennyisége
Széntüzelésű erőmű neve
2002. éves salak- és
pernye mennyiség (t)
AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű, Kazincbarcika
209 190
AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Hőerőmű, Tiszaújváros
291 000
Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Erőmű, Ajka
372 700
Bakonyi Erőmű Zrt, Inotai Erőmű, Inota (2002-ben leállt)
Mátrai Erőmű Zrt, Visonta
1 315 200
Vértesi Erőmű Zrt, Oroszlányi Erőmű, Oroszlány
622 000
Vértesi Erőmű Zrt, Bánhidai Erőmű, Tatabánya (2005.01.05. leállt)
211 000
Vértesi Erőmű Zrt, Tatabányai Erőmű, Tatabánya (2004. augusztusában n.a.
leállt a széntüzelés; jelenlegi tulajdonos Tatabánya Erőmű Kft.)
Pannon Hőerőmű Zrt., Pécs
302 000

A 3.2 táblázatban találhatóak az általunk kipróbált pernyék, melyek Oroszlányból,
Tatabányáról és Visontáról származtak. Az 2. mellékletben bemutatom az általunk alkalmazott
pernyék fémtartalmát. Látható, hogy az összes fémtartalom (királyvizes feltárás) több esetben
(As, Cr, Ni, Se, illetve Cd és Zn) is meghaladja a földtani közegre megadott B szennyezettségi
határértéket (6/2009. KvVM-EüM-FVM rendelet), de nem haladja meg a talajra kihelyezhető
szennyvíziszapra megadott határértéket (50/2001 Korm. rendelet). Kockázata elfogadható, mert a
fémek mobilitása a pernyékben többnyire kicsi. A pernye desztillált vizes kivonatában mért
fémtartalmak a felszín alatti vízre megadott B szennyezettségi határértéket (6/2009. KvVM-EüMFVM rendelet) csak néhány esetben haladják meg, nagyobb mennyiségű (a határérték kétszeresét
meghaladó) mobilis Mo és Ni található az oroszlányi (OA) pernyében és Se a tatabányai (TA és
TB) pernyékben.
Az eredményeim alapján azonban látható lesz, hogy a pernyék talajba keverése nem növeli
a toxikus fémekkel szennyezett talaj kockázatát, sőt, fém stabilizáló hatásuknak köszönhetően
csökkentik a fémek mobilitását.
Pernye jele
Eredet
Égetett
szénfajta
pH

3.2. táblázat Stabilizálószerként alkalmazott pernyék jellemzői
OA
OB
TA
TB
V
Oroszlány
Oroszlány
Tatabánya
Tatabánya
Visonta
márkushegyi márkushegyi
mányi
mányi
visontai és
barnaszén
barnaszén
barnaszén
barnaszén
bükkábrányi
lignit
12,6
9,7
7,2
6,8
6,4

3.1.1.2 Vasreszelék
A vasreszeléket elsősorban a gyöngyösoroszi meddőanyagokban és talajokban megtalálható
arzén immobilizálása céljából alkalmaztam, ugyanis lúgos adalékanyagok hozzáadása után az As
mobilizációját tapasztaltuk. A vasreszelékre irodalmi adatok alapján esett a választásom: Hartley
et al. (2004), Kumpiene et al. (2006), Mench et al. (2006a), Ruttens et al. (2006c) és Lidelöw et
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al. (2007) sikeresen alkalmazta As stabilizálására. Hatásmechanizmusa elsősorban adszorpció az
oxidációja során keletkező reaktív felületeken, valamint ko-precipitációs reakciók.
A kíséreltek során alkalmazott vasreszelék az Abrazív Kft.-től származó GP 25 típusú acél
élesszemcse (töret). Vastartalma 97,10–98,35%, egyéb jellemzői a 3. mellékletben találhatóak.
Az élessarkú acél szemcsék különlegesen hőkezelt, nagyobb átmérőjű granulátumszemcsék
zúzásával készülnek. Az őrleményt tovább hőkezelve érik el a kívánt fizikai tulajdonságokat.
Felületek tisztítására és előkészítésére pl. acél alapanyagok, lemezek, hegesztett szerkezetek, stb.
felülettisztítása, revétlenítése, festés, műanyag bevonatolás előtti felületkezelésre alkalmazzák
(http://abraziv.gds.hu/).

3.1.1.3 Hagyományos talajadalékok, talajjavító szerek: mész-hidrát, nyersfoszfát,
alginit, lignit
Talajok stabilizálására régóta alkalmaznak hagyományos anyagokat. Én a mész-hidrátot, a
nyersfoszfátot, az alginitet és a lignitet próbáltam ki a toxikus fémekkel szennyezett talajokra.
Önmagukban és keverékként is alkalmaztam őket.
A mész-hidrát (Ca(OH)2) lúgos kémhatású, amely hatására a pH eltolása miatt a fémek a
Fe-, Al- és Mn-oxidok felületén megkötődnek, szerves anyagokkal komplexálódnak vagy
oldhatatlan fém-hidroxidokká alakulnak át (Adriano, 2001; Adriano et al., 2004).
A nyersfoszfát (apatit, foszforit, 2Ca5(PO4)4(F,Cl,OH)) adszorbeálja, illetve kicsapja a
fémeket (Cd, Pb és Zn). A kicsapás során az ólom oldhatatlan hidroxipiromorfit vagy klórpiromorfit formában immobilizálódik, illetve egyéb oldhatatlan vegyületek (pl. hidrocerrusit,
hopeit, otavit stb.) jönnek létre (Basta et al., 2001; Ma és Rao, 1997; Chen et al., 1997). A
kísérlethez a nyersfoszfátot Algériából szereztük be a Ferfos cég közvetítésével.
Az alginit alga biomasszából és elmállott bazalttufából valamint mészből álló magas
szervesanyag-tartalmú kőzetféleség, amely 3–5 millió évvel ezelőtt keletkezett egykori vulkáni
krátereket kitöltő tavakban és zárt tengeri lagúnákban a Kárpát-medencében. Mikro- és
makroelemekben rendkívül gazdag, és 20–30% szervesanyag-tartalommal bír, mésztartalma 15–
22% körüli. Stabilizáló hatása részben humusztartalmából ered (komlexképző hatás), részben
enyhén lúgos kémhatásából (pH eltolása). Ideális talajjavító szer: hosszan tartó tápanyagforrás,
növeli a talaj víztartóképességét, és alkalmazható savanyú talajok pH-jának növelésére
(http://www.alginit.hu). A kísérletek során alkalmazott alginit Gérce község (Vas megye) melletti
bányából származott.
A lignit a biomassza bomlása során, reduktív körülmények között kialakuló, 65-70% szenet
tartalmazó, a szénülés legalsó fokán álló barnakőszén. Szén- és humusztartalmából eredően
elsősorban adszorpcióval vagy komplexképződéssel történő immobilizálásra képes. Uzinger és
Anton (2008) sikeresen alkalmazott lignitet mesterségesen krómmal, ólommal és cinkkel
szennyezett homokos talaj stabilizálására. Kísérleteink során mi is gyöngyösvisontai lignitet
használtunk.

3.1.1.4 Ivóvíztisztítási csapadékok
Stabilizálószerként a pernye mellett más hulladék anyagokat is kipróbáltam, hiszen a
fémmel szennyezett talajok remediációjára történő alkalmazásuk egyben újrahasznosításukat is
jelenti.
A vas-mangán hidroxid ivóvíztisztítási csapadékokban a még teljesen el nem oxidált vasmangán vegyületek (hidroxidok, oxihidroxidok) a fémeket erősen magukhoz kötik, lecsökkentve
ezzel mobilitásukat. A Ca(OH)2-t is tartalmazó csapadékok lúgos kémhatásuk révén még tovább
csökkentik a fém kationok talajbeli mobilitását.
A kísérletekhez használt csapadékok a Ráckevei és a Csepeli ivóvíztisztító műben
keletkeznek az ivóvíz vas- és mangántalanítása során. Mindkét kezelőüzemben ózonnal oxidálják
a nyersvízben oldott vasat és mangánt, majd homokszűrővel nyerik ki a kezelt vízből. A szűrőről
a csapadékot mosással távolítják el, az öblítővíz szárazanyag-tartalma ekkor 1% alatti. A
csapadékok besűrítése már különbözik a két kezelőüzemben: Ráckevén egyszerű ülepítéssel
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történik nyitott földmedencékben, szárazanyag-tartalma a szárítás körülményeitől és
időtartamától függően változó, maximum 30%. Csepelen derítő berendezésben sűrítik az iszapot.
Itt először Ca(OH)2-t adagolnak a csapadékhoz, majd utána préselik. Szárazanyag-tartalma 3540%. Az éves szinten keletkező 20–25 t nem veszélyes hulladéknak minősülő csapadékokat
(EWC kód: 19 09 01 ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok / durva és finom
szűrésből származó szilárd hulladékok) hulladéklerakón helyezik el (Atkári, 2006).
Az ivóvíztisztítási csapadékokkal elsősorban a trágyázással a talajra került többlet foszfát
visszatartására folytak kísérletek (Gallimore et al., 1999; Dayton és Basta, 2005; AgyinBirikorang et al., 2007). Kadmium növényi fémfelvételének csökkentésére McLaughlin et al.
(1998) alkalmazták sikeresen, míg Brown et al. (2005) különböző eredetű csapadékokkal
különböző eredményeket kapott, de a legjobb esetben 60%-os fém mobilitás csökkenést
tapasztaltak a kezelések hatására.
Az alkalmazott ivóvíztisztítási csapadékokban az As, Ba, Cd, Cu, Co, Mo, Ni és a Se is
meghaladja a földtani közegre megadott B szennyezettségi határértéket (6/2009. KvVM-EüMFVM rendelet), az As (mindkét csapadék) és a Mo (ráckevei csapadék) a talajra kihelyzhető
szennyvíziszapra megadott határértékeket is (50/2001 Korm. rendelet). Ugyanakkor ezek a fémek
nem mobilis formában vannak jelen: a desztillált vizes kivonatban egyedül kis mennyiségű As
(0,0160 mg/kg) és Cr (0,0969 mg/kg) mérhető (2. melléklet).

3.1.1.5 Vörösiszap
A vörösiszap a bauxit tömény lúggal történő feltárása során keletkezik. A visszamaradó
nátrium-hidroxid miatt erősen bázikus tulajdonságú (pH-ja akár 12–13 körüli is lehet), melynek
köszönhetően rövid idő alatt képes a mozgékony fémionokat oldhatatlan csapadékká alakítani.
Ugyanakkor rengeteg értékes oxidot (pl. TiO2), hidroxidot, illetve oxihidrátot tartalmaz, melynek
köszönhetően erősen adszorbeálja a toxikus fémeket (Atkári, 2006). Toxikus fémekkel
szennyezett talajok stabilizálására többen is sikeresen alkalmazták: Müller és Pluquet (1998),
Lombi et al. (2002a and b), Brown et al. (2005), Gray et al. (2006), Friesl et al. (2004, 2006,
2009a).
A kísérletekhez használt vörösiszap az almásfüzitői timföldgyár lerakóiból származott.
Magyarországon hatalmas mennyiségben található nyílt felszínű, javarészt körtöltéses, kisebb
részt völgyzárógátas tározókban. Hulladék (EWC kód: 01 03 09 – ásványok kutatásából,
bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok/fémtartalmú
ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok / timföld termeléséből származó
vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07*-től), melyet csak kis mennyiségben hasznosítanak.
Klauber et al. (2009) összefoglalta a vörösiszap hasznosítási lehetőségeit. Ezek: 1. építőipari és
vegyipari alkalmazások, például építkezések, katalizátor adszorbens, kerámiák, műanyagok,
borítások és festékek; 2. környezetvédelmi és mezőgazdasági alkalmazások, például víz- és
hulladékkezelés, gáztisztítás, talaj adalékanyag; 3. kohászati alkalmazások, például fémek
visszanyerése, acélgyártás, salak adalékanyag.
Az almásfüzitői vörösiszapban az As, Cr és Ni haladja meg a földtani közegre megadott B
szennyezettségi határértéket (6/2009. KvVM-EüM-FVM rendelet), de nem haladja meg a talajra
kihelyzhető szennyvíziszapra megadott határértékekt (50/2001 Korm. rendelet). Kockázata
elfogadható, mert a fémek mobilitása a vörösiszapban kicsi, egyedül kis mennyiségű As (0,0125
mg/kg) mérhető a desztillált vizes kivonatban (2. melléklet).

3.1.2 Fitostabilizációra alkalmazott növények
A remediációs technológia során a növények alkalmazásának célja, hogy csökkentsük a
toxikus fémek kiporzás és kimosódás valamint erózió általi terjedését, illetve az általában kopár,
nagyméretű, diffúzan szennyezett területek esztétikai értékét is növeljük, és adott célú
növénytermesztésre (pl. energianövények termelése) is hasznosítsuk.
A dolgozatomban bemutatott kísérletek során a mikrokozmosz kísérletekben csak a kémiai
stabilizálószerek hatását vizsgáltuk, növényeket nem ültettünk. A szabadföldi liziméteres
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kísérletekben hagytuk, hogy a talajokban és hulladékokban meglévő magok, illetve a környékről
betelepülő növények fejlődjenek ki. A szabadföldi parcellákon fitostabilizációs célokra alkalmas,
előzetesen a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA
TAKI) által kiválasztott növényeket alkalmaztunk.
A szabadföldi parcellák növényesítésére fűkeveréket (legelő/kaszáló fűkeverék=1:2,
eredete: 1. legelő fűkeverék: Mezőgazdasági Kutatófejlesztő Kht., Szarvas, 2. legelő/kaszáló
fűkeverék: Primag Kft., Győr, a kétféle fűkeveréket kevertük), seprőcirkot (Sorghum vulgare
Pers. var. Technikum, eredet: Rédei Kertimag Zrt., Réde), szudáni füvet (Sorghum sudanense,
fajtanév: zöldözön, cirok×szudáni fű hibrid, eredet: Agroszemek Kft., Szeged) és kukoricát (Zea
mays) vetettek. A fűkeverék összetétele a 3.3 táblázatban található. Az 4. mellékletben
bemutatom a fűkeverék összetevőinek jellemzőit.
3.3. táblázat Fitostabilizációra alkalmazott fűkeverék összetétele
Magyar név
Latin név
Mennyisége a keverékben (%)
Nádképű csenkesz
Festuca arundinacea
20,0
Angol perje
Lolium perenne
20,0
Magyar rozsnok
Bromus inermis
18,3
Csomós ebír
Dactylis glomerata
15,0
Vörös csenkesz
Festuca rubra
13,3
Zöld pántlikafű
Phalaris/Baldingera arundinacea
5,0
Taréjos búzafű
Agropyron pectinatum
3,3
Réti csenkesz
Festuca pratensis
3,3
Réti komócsin
Phleum pratensis
1,6

A pázsitfűfélék fontos tulajdonsága amellett, hogy mikotrófok (szimbiózisban élnek
arbuszkuláris mikorrhiza gombákkal), intenzíven növekvő gyökereik teljesen behálózzák a talaj
felső 15−20 cm-ét, csökkentik a kiporzás veszélyét, és kevés fémet vesznek fel a talajból. A
pázsitfűfélék által felvett fémeknek csak kis mennyisége szállítódik a hajtásba, többnyire a
gyökérben akkumulálódik, ezáltal kevés fém juthat be a tápláléklánc elemeibe. Az alkalmazott
fűkeverék összetétele fény-, hőmérséklet- és vízigényt tekintve is elég vegyes, ezért nagyobb
esély van a sikeres megtelepedésre. A kísérletben alkalmazott fűkeverékhez hasonló keveréket
alkalmaztak sikerrel az Almásfüzitői Timföldgyár vörösiszap-tározók felületének
újranövényesítésére. A fűkeverék elsősorban talaj + liginit takarás esetén, vitalizáció
alkalmazásával együtt bizonyult hatékonynak: 2,12−2,97 t/ha terméshozamot sikerült elérni vele.
Ez dús, jól záró növénytakarót jelentett (Murányi, 2008).
A Sorghum fajok általában együtt élnek AM gombákkal, ezért gyakran használják őket
fitoremediációs célokra. Gyökérzetük mélyreható, bojtos gyökérzet, amely a felszínhez közeli
talajréteget sűrűn behálózza. Szárazságtűrő takarmánynövények, felhasználásuk sokoldalú;
értékes szálas- és tömegtakarmányok, szemtermésük pedig értékes abrak (Leírás:
www.kutdiak.kee.hu). A seprőcirokból cirokseprűt és kefét készítenek. Gyors növekedésük miatt
energianövényként is alkalmazhatóak. Fogarassy (2001) a Sorghum fajokat a Magyarországon
energiatermelés céljából jól termeszthető növények között értékelte: a cukorcikrot (Sorghum
bicolor L.) elsősorban biogáz termelésre alkalmas növényeknek, a szudáni füvet nagy biomassza
termése miatt szilárd biomassza növénynek javasolta.
A kukoricát csak a Kató-földi kísérleti területen alkalmaztuk. Alkalmazásának célja az volt,
hogy egy jól extraháló növényfajjal is vizsgáljuk a fémek táplálékláncba jutásának kockázatát.
Anton és Máthé Gáspár (2005) és Máthé-Gáspár és Anton (2005) korábban tenyészedényes és
szabadföldi kísérletekben is vizsgálták a kukorica fémfelvételét a gyöngyösoroszi elárasztott
kiskertek talaján és a kukoricát a jól akkumuláló, fémtoleráns csoportba sorolták, azaz főként
fitoextrakcióra alkalmas növénynek tekintették. A stabilizációs kísérletek során a maximális
kockázat becslésére alkalmazható emiatt.
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3.1.3 Stabilizációs kísérletek laboratóriumi talaj-mikrokozmoszban
A technológiai kísérletek első lépésében a fitoremediációs kísérleti területekről származó
talajhoz és meddőanyagokhoz különböző koncentrációkban stabilizálószereket kevertünk és a
fémek mobilitásának változását talaj-mikrokozmosz kísérletekben követtük. Célom a több
különböző, eltérő hatásmechanizmusú adalékanyag közül a legígéretesebbek kiválasztása volt. A
3.4. táblázatban összefoglaltam, hogy milyen kísérleti összeállításokkal dolgoztunk és mely
adalékanyagokat próbáltunk ki.
3.4. táblázat Stabilizációs talaj-mikrokozmosz kísérletek (Kató-földi talaj, BU: bányaudvari meddőanyag, BB:
bányabérci meddőanyag)
Sorozat

Kísérlet
indítása

Talaj
menny.
(kg)

Stabilizálószer

Talaj

Stab szer.
mennyisége
(w/w%)

1

2003.09.15

2

Kató földi

Oroszlányi OA pernye

1, 2, 5

1

2003.09.15

2

Kató földi

Oroszlányi OB pernye

1, 2, 5

2

2004.05.10

2

Kató földi

Mész-hidrát

1

2

2004.05.10

2

Kató földi

Nyersfoszfát

1

2

2004.05.10

2

Kató földi

Alginit

1,5

2

2004.05.10

2

Kató földi

Lignit

10

2

2004.05.10

2

Kató földi

Mész-hidrát + nyersfoszfát +
alginit + lignit

1+1+1,5+10

3
3

2006.02.17
2006.02.17

1,5
1,5

Kató és BU

Tatai TA pernye

2, 5

Kató és BU

Vörösiszap

2, 5

3

2006.02.17

1,5

Kató és BU

Csepeli ivóvíztiszt. csapadék

2, 5

3

2006.02.17

1,5

Kató és BU

Ráckevei ivóvíztiszt. csap.

2, 5

4

2007.02.23
2007.02.23

1,5
1,5

Kató és BB
Kató és BB

Tatai TB pernye

5

Visontai V pernye

5

4
4

2007.02.23

1,5

Kató és BB

2007.02.23

Kató és BB

5+2, 2,5+2
2,5+2,5+2

5

Mész-hidrát

2

5

2008.06.03
2008.06.03

1,5
1,5

TB pernye + mész
TB pernye + V pernye + mész

4

1,5

BB és BU
BB és BU

Mész-hidrát + vasreszelék

2+1

5

2008.06.03

1,5

BB és BU

TB pernye

5

5

2008.06.03

1,5

BB és BU

TB pernye + vasreszelék

5+2

5

2008.06.03

1,5

BB és BU

TB pernye + V pernye + mész

2,5+2,5+2

5

2008.06.03

1,5

BB és BU

TB pernye + V pernye + mész +
vasreszelék

2,5+2,5+2+1

A stabilizálószerrel kezelt, illetve a kontroll mintákat 1,5−2 kg-os edényekben helyeztük el.
A nedvességtartalmat a kapilláris víztartó képesség 60%-ának megfelelő értékre állítottuk be, és a
talajmintákat 25 °C-on inkubáltuk, időnként átforgattuk, víztartalmát pótoltuk.
Az állandó hőmérsékeleten tartott talajmintákban a stabilizálószer hatására összetett
folyamatok játszódnak le, melyek során a fémek oldhatósága, mobilitása, biológiai felvehetősége,
és ezáltal toxicitásának mértéke is megváltozik. Azért, hogy ezeket a folyamatokat nyomon
kövessük, bizonyos időközönként az inkubált talajmintákból mintát vettünk (3.5. táblázat).
Fontos, hogy a kísérletet hosszabb ideig végezzük, mert az adagolás után az egyensúly beállása
hosszú időt vesz igénybe, vagy a fémek mobilitása az idő elteltével nagymértékben változhat. Az
is előfordulhat, hogy a kezdetben kedvező hatásúnak tűnő stabilizálószer hosszabb távon nem
biztosítja a kellő immobilizáló hatást.
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3.5. táblázat Mintavételi időpontok a stabilizációs talaj-mikrokozmoszokból
Kísérlet/
Mintavételi
időpontok

Folyamatok
követésének
hossza

Indul

Rövid táv

1. sorozat

2. sorozat

3. sorozat

4. sorozat

5. sorozat

2003.09.15.

2004.05.10.

2006.02.17.

2007.02.23.

2008.06.03.

2004.05.20.

2006.02.27.*

2007.05.25.

2008.09.09.

10 nap
20 nap

2003.10.06.

2006.03.09.*

1,5−2 hónap

2003.11.14.

2006.04.03.*

3 hónap
6 hónap
1 év
1,5-2 év

2004.11.15.
Hosszú táv

2004.11.15.
2005.10.28.*

2005.10.28.*

2006.11.02.

2008.03.14.

2008.06.03.

2008.10.06.

2010.03.09

2010.03.08.
3 év
A *-gal megjelölt méréseket Atkári Ágota (2006) végezte, a későbbi mérések közül többet diplomázó hallgatók
végeztek témavezetésemmel.

3.1.4 Kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletek szabadföldi
liziméterekben
A technológiai kísérletek második lépéseként a gyöngyösoroszi Bányaudvaron a
fitoremediációs kísérleti területekről származó, Toka-patak által elárasztott talajokkal
(hordalékokkal) és a bányabérci meddőanyaggal végeztünk liziméteres kísérleteket. A
lizimétereket kétféleképpen alakítottuk ki: a pernyét homogénen a szennyezett
talajjal/meddőanyaggal elkeverve, vagy reaktív gátként, a kezeletlen anyagok alatt egy rétegben
elhelyezve.
2007 tavaszán a Mecsek-Öko munkatársai, illetve a BME általam felügyelt, nyári
gyakorlatot végző hallgatói (Nagy Gáspár, Sebestyén Zoltán és Tuba Dániel) 10 db
kútfenékgyűrűből állítottak össze lizimétereket. A kútfenékgyűrűket fa emelvényre helyeztük, a
gyűrűk oldalát kifúrtuk, majd az aljába dréncsövet helyeztünk el, melyet geotextiliával vontunk
be (3.1. kép). A furaton átvezettük a cső végét, amelyre egy műanyag könyökelemet
ragasztottunk. A könyökelem különböző szűkítőkön keresztül egy sima locsolócsőben végződött,
így a gyűjtőedény (műanyag kanna) és a kifolyó csonk között flexibilis kapcsolat létesült (3.3.
kép). Ezáltal a gyűjtőt ki lehetett venni a csonk alól mintavétel céljából. A dréncsövet először 15
cm vastagon kőzúzalékkal fedtük be, hogy a vizsgálandó talaj ne tömítse el a cső perforációját. A
zúzalékra ezután 2–3 cm homokréteget helyeztünk, majd erre töltöttük rá a bekevert talajt (3.2.
kép). A gyűrűt megközelítőleg 0,34 m3 talaj és pernye keverékkel töltöttük fel.
A liziméterek összeállítása a 3.6 táblázatban található. BB meddőanyagot és a Katóföldjéről származó Toka-patak hordalékkal szennyezett talajt kezeltünk háromféle pernyével 5
tömeg%-ban bekeverve, illetve kb. 3 cm vastagon a kőzúzalékra és homokra rétegezve a kezelt
anyag alatt, azaz reaktív gátként.
3.6. táblázat A szabadföldi liziméterek összeállítása
Szám Kezelt anyag
Pernye
Kezelés módja
1
BB meddőanyag
Elkeverve
2
BB meddőanyag
Tatai
Elkeverve
3
BB meddőanyag
Oroszlányi Elkeverve
4
BB meddőanyag
Visontai
Elkeverve
5
Toka-patak hordalék
Elkeverve
6
Toka-patak hordalék
Tatai
Elkeverve
7
Toka-patak hordalék
Oroszlányi Elkeverve
8
Toka-patak hordalék
Visontai
Elkeverve
9
BB meddőanyag
Oroszlányi Reaktív gátként
10
Toka-patak hordalék
Oroszlányi Reaktív gátként
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A liziméterekre nem ültettünk növényeket. A hiányzó csapadékot 2007-ben öntözéssel
pótoltuk, 2008-ban és 2009-ben nem történt öntözés. 2008.07.22-én a liziméterek tetejére
vasreszeléket szórtunk 2,5 kg/m2 mennyiségben és a rajtuk növő füvet és növényeket lenyírtuk.
A stabilizációs folyamatok nyomon követésére rendszeresen mintát vettünk a
meddőanyagból, a csurgalékvízből és a lizimétereken növő növényekből. A minták fémtartalom
elemzésre és toxikológiai mérésre kerültek.

3.1. kép A liziméterek alján elhelyezett dréncső
geotextíliával bevonva

3.2. kép A dréncsövet betemető szivárgó réteg:
kőzúzalék és homok

3.3. kép A kész liziméterek a vízgyűjtő edényekkel együtt

3.1.5 Kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletek szabadföldi parcellákon
A technológiai kísérletek harmadik lépéseként kémiaival kombinált fitostabilizációs
szabadföldi kísérleteket indítottunk a 2.4.2 fejezetben ismertetett területeken: a Bányaudvaron a
bányabérci (BB) és bányaudvari (BU) meddőanyagokkal, a Toka-patak partján pedig Katóföldjén. Dolgozatomban a Kató földi in situ kezelést és a bányabérci meddőanyagból építetett
parcellás szabadföldi kísérletet mutatom be részletesen. A kísérletek során tatabányai (TB) és
visontai (V) pernyéket alklamaztunk, mivel ezekre kaptunk engedélyt a hatóságtól.

3.1.5.1 In situ kísérlet fémmel szennyezett mezőgazdasági talajjal Kató-földjén
A mezőgazdasági talajjal történő szabadföldi kísérlet a Kató-földje területen került
beállításra (pontos helyszín az 1. mellékletben). 2006. novemberében Mecsek-Öko munkatársai a
körbekerített területet felszántották, a növényzetet eltávolították, elhamvasztották. A kísérleti
területet a patakra merőlegesen két részre osztottuk, a határvonalat kikaróztuk. A Toka-patakon
ágakból, fatörzsekből, a helybeli gyerekek által épített gátat el kellett bontani, hogy csökkenjen a
területet elöntésének lehetősége. A kísérleti terület melletti szakaszon ugyanis a Toka-patak
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partfala alacsony, így nagyvizes időszakban a patak könnyen kiléphet medréből, mely
tönkreteheti a növényesítés után sarjadó vegetációt.
A déli, Mezőgazdasági-víztározó felöli részt csak elboronáltuk, adalékanyagot nem
dolgoztunk be a talajba (kezeletlen kontroll parcella). Az É-i oldalon tatabányai (TB) pernyét
adagoltunk a talajba, 5 tömeg% mennyiségben (kezelt parcella) (3.4. kép).
Az MTA TAKI munkatársai 2007 tavaszán növényként sorrendben fűkeveréket (10 g/m 2),
szudáni füvet (Sorghum sudanense, 5 g/m2), seprőcirkot (Sorghum vulgare, 5 g/m2) és kukoricát
(Zea mays, 5 g/m2) vetettek (3.1.2 fejezet). 2008-ban és 2009-ben nem történt új növénytelepítés.
Revitalizációt itt nem alkalmaztunk.
A technológia monitoringja során a stabilizációs folyamatok nyomon követésére
rendszeresen mintát vettünk a talajból és a parcellákon növő növényekből. A minták fémtartalom
elemzésre és toxikológiai mérésre kerültek.

3.4. kép A parcellák kialakítása a Kató-földjén: É-i, pernyével kezelt parcella

3.1.5.2 Szabadföldi kísérlet bányabérci meddőanyagból épített parcellákon
2006 őszén három parcella került kialakításra a gyöngyösoroszi Bányaudvaron (helyszín az
1. mellékletben) BB meddőanyagból a következőképpen (3.7. táblázat):
3.7. táblázat A parcellák kialakítása
Kémiai adalékanyag
Pernye
Mész-hidrát (M)
(2006. november)
(2006. november)
3,5 m3 tatabányai (TB)
1,5 m3
3
3,5 m visontai (V)

Parcella
jele

BB meddő
mennyisége

T+V+M

90 m3

T

90 m3

7 m3 tatabányai (TB)

---

2,5 kg/m2

Kezeletlen

90 m3

---

---

---

Vasreszelék (I)
(2008. május 22.)
2,5 kg/m2

A Mecsek-Öko munkatársai az altalajtól geofóliával szigetelték el a parcellákat. A parcellák
alatt zúzott köves drénszivárgó rendszert és dréncsöves vízgyűjtő rendszert alakítottak ki (3.5.
kép). A dréncső kifolyási pontjára mintagyűjtő edényt helyeztek el, mely úgy van kialakítva,
hogy a parcellák felületéről lefolyó víz és a csapadékvíz ne tudjon keveredni a csurgalékvízzel
(3.7. kép). A zúzott kövek tetejére helyezték a pernyével (5 tömeg%), illetve mésszel (2 tömeg%)
kevert meddőanyagot (3.6. kép). A parcellákat 6×12 m-esre alakították. 2008 tavaszán a TB és
TB+V+M parcellákba vasreszeléket kevertek 20 cm mélyen (0,7 tömeg%) (3.8. kép).
Az MTA TAKI munkatársai 2007 tavaszán a parcellákat 3,5×2,5 m-es részekre osztották és
növényként sorrendben fűkeveréket (10 g/m2), seprőcirkot (Sorghum vulgare, 5 g/m2, sortávolság
50 cm) és szudáni füvet (Sorghum sudanense, 5 g/m2, sortávolság 25 cm) vetettek (3.1.2 fejezet).
2008. május 22-én a seprőcirkot és a szudáni füvet újra vetették. 2009-ben nem történt új
növényesítés.
Mindhárom parcellát hosszában két részre osztottuk és az egyik részbe (bányavíz elvezető
árok felöli oldal) revitalizálószert, műtrágyát és szerves anyagot adagoltunk a növények
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növekedésének elősegítésére 2007 és 2008 májusában. 2009-ben nem történt kezelés. A
folyékony revitalizálószerből (a szer megnevezéséhez a forgalmazó nem járult hozzá), 5 ml 100szorosra hígított aktivált oldatot permeteztek ki a parcellák felszínére egyenletesen a talaj
mikrobiológiai oltása céljából. A parcellák revitalizálószerrel kezelt oldalán folyékony
oltóanyaggal beoltott vetőmagot vetettünk. Az oltáshoz a magokat 1 liter 1000-szeresre hígított
oltóanyagba áztatták 1 órán keresztül. A revitalizáció támogatásához műtrágyát
(N:P:K=15:15:15, 60 g/m2) és melaszt (484 g 6,66 l vízben feloldva, 55 g/m2) adagoltak. A
parcellák másik felébe (Toka-patak felöli oldal) semmilyen adalékanyagot nem adtunk a
stabilizálószereken kívül és nem oltott magokkal vetettük be.
2007-ben és 2008-ban a száraz idő miatt (átlagos csapadékmennyiség 2007-ben: 696 mm,
átlag: 756 mm/év – OMSZ, 1982–2002-es adatok alapján) és a növények növekedésének
biztosítása céljából a hiányzó csapadékmennyiséget öntözéssel pótoltuk. 2009-ben nem történt
öntözés. Csapadék és hőmérséklet adatokat az 5. mellékletben adtam meg.
A technológia monitoringja során a csapadék mennyiségét napi rendszerességgel a MecsekÖko által kihelyezett Helmann-rendszerű csapadékmérő mérte a helyszínen. A stabilizációs
folyamatok nyomon követésére rendszeresen mintát vettünk a meddőanyagból, a csurgalékvízből
és a parcellákon növő növényekből. A minták fémtartalom elemzésre és toxikológiai mérésre
kerültek.
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3.5. kép A drénszivárgó és dréncsöves rendszer
kialakítása

3.6. kép A kész parcellák előlről hátrafelé: kezeletlen,
pernyével kezelt, pernyével és mésszel kezelt. Jól
látható a pernyével kezelt parcellák sötétebb színe
(távolabbi parcellák).

3.7. kép Vízgyűjtő edények zárható fedővel

3.8. kép Vasreszelék bekeverése a parcellák
anyagába

3.2 Integrált technológiamonitoring (módszerek)
A kísérletek monitoringjára integrált módszeregyüttest dolgoztam ki és alkalmaztam, amely
a fizikai-kémiai analitikai mérések kombinálását jelenti biológiai-ökotoxikológiai módszerekkel.
Az integrált módszer alkalmazásával részletesebb képet kaphatunk a szennyezett talaj környezeti
kockázatáról. A kémiai és biológiai mérések megfelelő kombinációjával jellemezni tudjuk a
szennyezettség kockázatát a talaj élővilága, a természetes növényzet, illetve a mezőgazdasági
termékek, a felszín alatti és a felszíni vizek szempontjából.
A technológia monitoring és a kockázat folyamatos nyomon követése azért nagyon fontos,
mert a kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia esetén nem tűnnek el a fémek a talajból,
csak kockázatuk csökken le nagy mértékben. A technológia célja a hosszú távú és irreverzibilis
mobilitás csökkentés, a fémek stabilizálásának megoldása, tehát a technológia a veszélyes
anyagok kockázatának csökkentésére irányul, emiatt fokozott ellenőrzést igényel alkalmazása
közben, illetve a környezet monitoringját a technológia alkalmazás után is.
A talaj, mint élőhely egyre nagyobb értéket képvisel, az élőhelyet veszélyeztető
szennyezettség talajlakó élőlényeket alkalmazó ökotoxikológiai tesztekkel jellemezhető. A
talajon élő vagy termesztett növényekre a toxikus fémek nem csak mérgező hatással lehetnek, de
fel is vehetik, sőt koncentrálhatják azokat, amely a tápláléklánc növényevő tagjait közvetlenül, a
húsevőket és a ragadozókat pedig a tápláléklánc vonalán veszélyezteti. Az élő rendszerekre
gyakorolt hatások igen korlátozottan extrapolálhatóak a kémiai analitikai eredményekből, ezért
célszerű a talaj közvetlen biológiai tesztelése (Gruiz et al., 2001; Gruiz 2003).
A felszín alatti vagy a felszíni vízbe történő transzport modellezésére alkalmasak a fizikaikémiai eljárások, pl. kivonatok készítése és elemzése. Hagyományosan vizes és savas oldószeres
kivonási (extrakciós) módszerekkel vagy dinamikus kioldási tesztekkel modellezik a fémek
transzportját a talajból a vizek felé. Az eltérő erősségű kivonószerek (pl. királyvizes, ammóniumacetátos, desztillált vizes, lúgos) a fémek mobilitásától és vegyületformájától, illetve a talaj
tulajdonságaitól függően eltérő mennyiségű és minőségű fémet vonnak ki a talajból. Nem létezik,
elvileg sem létezhet olyan kioldás, amely valamennyi szituációban képes lenne a mobilitási
fokozatokat egyetemlegesen azonosítani.
A királyvizes feltárással sem tudjuk kivonni a talaj összes fémtartalmát, a tapasztalatok
szerint a királyvíz közelítően kioldhatja pl. a Cd, Cu, Ni, Pb, Zn 80–100 %-át is, míg a Cr esetén
ez az arány 50% alatti. Az összes fémtartalom meghatározására alkalmazható még perklórsavas,
valamint hidrogén-peroxidos eljárás is. Ezen felül az eltérő oldószer pH-k befolyásolják a
kioldható fémek mennyiségét, igaz ez a talaj saját savasságára is. Az összehasonlíthatóságot
csökkenti, hogy az acetátos oldásnál például használatos a 4,3; 4,8 és 7,0 pH is (Kádár, 1998).
A növények által felvehető fémmennyiség modellezésére is ajánlanak egyes kutatók szerves
savas és EDTÁ-s extrakciót, de ezek környezeti realitása, modellértéke vitatott. Kémiai kivonás
soha nem modellezi jól a biológiai rendszereket, mivel a biológiai kölcsönhatások interaktívak és
nem egyensúlyi jellegűek. Azáltal, hogy a növények a talajból felveszik a fémeket (és egyéb
anyagokat) folyamatosan eltolják az egyensúlyt. Ezzel szemben szabvány szerinti kémiai kivonás
során a mintákat rázatjuk, azaz az egyensúly beállására törekszünk. Ezen felül a növények
számára a felvehetőség a talaj és a szennyezőanyagok tulajdonságai mellett a növény fajtájától,
annak nehézfém akkumuláló képességétől is függ. Éppen ezért érdemes a növények számára
hozzáférhető és akkumulálható fémtartalmakat biológiai módszerrel modellezni.
A kémiai analitikai mérések mellett tehát szükség van a biológiai hozzáférhetőség és az
aktuális toxicitás mérésére is ahhoz, hogy a talajok valódi kockázatát becsülni tudjuk. Biológiai
és környezettoxikológiai mérésekkel a stabilizálószerrel kezelt talajokban a fémek mellett
esetlegesen jelen lévő, és analitikai módszerekkel nem vizsgált szennyezőanyagok toxikus
hatását, az egyes fémek, a fémek és a mátrix, valamint a fémek és az ökoszisztéma tagjai közötti
kölcsönhatásokat is figyelembe tudjuk venni.
Az általam a kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletekhez kidolgozott és alkalmazott
integrált monitoring módszeregyüttest mutatom be (3.2. ábra), majd részletesen ismertetem az
egyes módszereket. Az ábrán bemutatott fizikai-kémiai módszerek mellett jól látszik, hogy több
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biológiai-ökotoxikológiai módszert is alkalmaztam. A biológiai módszerek közül a talaj aerob
heterotróf telepképző sejtszámának meghatározással a talaj aktivitására lehet következtetni. A
bakteriális (Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt) és az állati (Tetrahymena pyrifomris
szaporodás gátlási teszt) tesztekkel a stabilizálószerrel kezelt talajok aktuális toxicitását
vizsgáltam. A növényi tesztek két célt szolgálnak: egyrészt a talaj toxicitás változásának nyomon
követését (Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási teszt), másrészt a fitostabilizációra
alkalmazott és más termesztett növények fémfelvételének vizsgálatát. Ez utóbbi becslésére egy
gyors, öt napos bioakkumulációs tesztet is kifejlesztettem Sinapis alba tesztnövénnyel.
Doktori munkám részeként más biológiai és környezettoxikológiai monitoring módszerek
kifejlesztésében is részt vettem, ezek közül még a mikrokalorimetriás módszerrel történő talajaktivitás és toxicitás mérést mutatom be.
Rengeteg innovatív módszer és technológia születik világszerte, amely azonban eltűnik az
u.n. „Halál völgyében‖, azaz sosem kerül a piacra. Ennek oka, hogy ismertségük alacsony, és a
hagyományos módszerek alkalmazása a megszokás, a bevett gyakorlat miatt akkor is uralkodóak,
amikor azoknál már sokkal jobbak, hatékonyabbak születtek. Éppen ezért hozta létre a MOKKA
Konzorcium, melynek tagja a BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi
Tanszék Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Csoportja a MOKKA (www.mokkka.hu),
majd a KÖRINFO (www.körinfo.hu) adatbázist és információs oldalt, hogy ezeket az innovatív
módszereket népszerűsítsük, elérhetővé tegyük. Ezért minden általam alkalmazott, innovatív
módszert bevittem ebbe az adatbázisba, mely szerkezetének kialakításában magam is részt
vettem. A módszerek bemutatásánál mindig megadtam az adott módszer linkjét az adatbázisban
és képtárban.
A fejezet végén kitérek az alkalmazott statisztikai módszerekre és a kifejlesztett
technológia-értékelési módszerekre is. A kémiai analízis és biológiai-ökotoxikológiai mérések
eredményeit ugyanis együttesen, összehasonlítva kell értékelni ahhoz, hogy a stabilizálószeres
talajok kockázatát értékelni tudjuk. Ha mindkét fajta vizsgálat jó eredményeket ad, akkor a
stabilizálószer jól alkalmazható, a kezelt talaj környezeti kockázata kicsi. Ha mindkét vizsgálat
eredményei rosszak, de legalábbis nem jobbak a kiindulási, kezeletlen talajra kapott értékeknél,
akkor a stabilizálószer hatása nem megfelelő, a technológia nem éri el a kívánt
kockázatcsökkentő hatást, ezért nem szabad alkalmazni. Előfordulhat, hogy ellentmondó
értékeket kapunk, ennek okai a kémiai és biológiai hozzáférhetőség közötti különbségekben,
illetve a kölcsönhatásokban keresendőek. Ebben az esetben körültekintően kell eljárni és
kideríteni az eltérés okát: például a toxikus anyag biológiai hozzáférhetetlenségét, kémiai
időzített bombák jelenlétét, nem toxikus vegyi anyagok jelenlétét, bomlástermékeket, szinergista
hatásokat, stb.
A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia, azon belül is a különböző
stabilizálószerek, illetve stabilizálószer kombinációk értékelésére egy pontozásos rendszert
dolgoztam ki. Emellett egyéb, egy innovatív technológia verifikációjához szükséges értékelési
módokat is kidolgoztam, számításokat végeztem.
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3.2.1 Mintaelőkészítés
A mintaelőkészítés a talajok fémtartalmának meghatározáshoz és az általános talajkémiai
mérésekhez az MSZ 21470-50:1998 (később 21470-50:2006) szerint történt. A talajokból a
mechanikai szennyezéseket eltávolítjuk, ezután 1–1,5 cm vastagságban tálcára terítve
szobahőmérsékleten szárítjuk. A száraz mintákat őrlöljük, majd 2 mm-es szitán szitáljuk.
Bemérés előtt kisebb mennyiséget dörzsmozsárban finomra porítunk.
A miniliziméteres kioldáshoz a 2 mm-es szitán átszitált, nem porított anyagot használunk.
A biológiai és környezettoxikológiai módszerekhez a talaj- és meddőanyag-mintákat
homogenizáljuk, majd légszárazra szárítjuk, dörzsmozsárban porítjuk és 1 mm átmérőjű szitán
szitáljuk. A vízminták esetén nem végzünk mintaelőkészítést. A mérések között a mintákat
hűtőszekrényben 4 °C-on tároljuk.

3.2.2 Fizikai-kémiai analitikai módszerek
Az integrált technológiamonitoring részeként fizikai-kémiai analitikai módszereket
használtunk. Fő célunk a fémek mennyiségének és mobilitásának vizsgálata volt.
A talajok és meddőanyagok, illetve a vízminták és növényminták vizsgálatait részben a
Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben (MTA TAKI)
végezték. A vizsgálatok legfontosabb része a minták mobilis fémtartalmának meghatározása volt.
Emelett egyéb paramétereket (pl. pH, EC, S-, P-, N-tartalmak stb.) is mértünk.
A technológiamonitoring során a legfontosabb jellemző a talajok mobilis fémtartalma volt.
A mérések során a talajokból és meddőanyagokból többféle extraktum készítésével, „szakaszos
módszerrel‖, illetve miniliziméteres kioldási kísérletben, „folyamatos módszerrel‖ nyertük ki a
mobilis fémeket, majd kémiai analízissel mértük koncentrációjuk változását. A növénymintákból
feltárás után határoztuk meg a felvett fémtartalmakat.

3.2.2.1 Extrakciós módszerek talajok fémtartalmának meghatározására
A talajokból és meddőanyagokból többféle extraktum készítésével vizsgáltuk a mobilis
fémtartalmak változását.
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Királyvizes feltárás (MSZ 21470-50:1998, később 21470-50:2006 szerint): A királyvizes
feltárás során a talajok/meddőanyagok összes fémtartalmát mérjük. A feltáráshoz 1,00 g
előkészített talajmintát roncsolóedénybe mérünk és 3,0 cm 3 tömény sósavat és 1,0 cm3
tömény salétromsavat adunk hozzá. 2 órán át vegyifülke alatt állni hagyjuk, majd
mikrohullámú roncsolással elroncsoljuk. A roncsolás után az oldatot hűtés után szűrjük.



Lakanen-Erviö kivonat (MSZ 20135:1999 szerint): A 4,65 pH-jú ammónium-acetát puffer
és komplexképző szer (EDTA) által kioldható fémtartalmat adja meg, a növények által
felvehető, toxikus fémtartalom becslésére szokták alkalmazni. A kioldáshoz 5,00 g
előkészített talajmintát mérünk rázópalackba és 50 cm 3 Lakanen-Erviö oldattal (0,5
mol/dm3 ammonium-acetát, 0,5 mol/dm3 ecetsav és 0,02 mol/dm3 EDTE, azaz etiléndiamin-tetraecetsav-tartalmú oldat, pH=4,65±0,05) körforgó rázógépen rázatjuk 1 órán át.
A rázatás után a talajszuzspenziót szűrjük.



Acetátos kivonat (MSZ 21978-9:1998, később MSZE 21420-31:2006 szerint): A 4,5 pHjú ammónium-acetát pufferoldattal kivonható mobilis fémtartalmat jellemzi. Savas esővel,
illetve savanyodás hatására kioldódó fémtartalom becslésére használható. A kioldáshoz
100,0 g légszáraz talajt mérünk rázóedénybe és 10-szeres mennyiségű pufferoldattal (100
cm3 2 mol/dm3 ecetsavoldat és 40 cm3 2 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat 2000 cm3
desztillált vízzl kiegészítve, sótartalom 0,68 m/m%, pH=4,5±0,03) 4 órán át rázatjuk.
Rázatás előtt a pH-t szükség szerint ecetsavval vagy ammónium-hidroxid oldattal állítjuk
be 4,5±0,5-re. A rázatás után a szuszpenziót 15-20 percig ülepítjük, centrifugáljuk vagy
előszűrjük, majd 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn szűrjük.



Vizes kivonat (MSZ 21978-9:1998, később MSZ EN 12457-4:2003 szerint): A talaj saját
pH-ján desztillált vízzel kioldható fémtartalmat adja meg. A természetes csapadékkal
kioldódó fémtartalom becslésére használható. A kioldáshoz 100,0 g légszáraz talajt
mérünk rázóedénybe és 10-szeres mennyiségű vízzel (desztillált vagy ioncserélt víz,
pH=5-7, EC≤8,0 µS/cm) 4 órán át rázatjuk. A rázatás után a szuszpenziót 15–20 percig
ülepítjük, centrifugáljuk vagy előszűrjük, majd 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn
szűrjük.



Lúgos kivonat (MSZ 21470-50:2006 szerint): A ~12-es pH-jú, lúgos pufferoldattal
történő kivonást alapvetően az As, a Cr, a Mo és a Se mobilitásának vizsgálatára
használtuk. A módszerrel ezeknek a fémeknek a mobilitás változása vizsgálható lúgosodó
rendszerben. A kioldáshoz 2,5 g előkészített talajmintához 25 cm 3 0,28 mol/dm3-es
nátrium-karbonát oldatot és 25 cm3 0,5 mol/dm3-es nátrium-hidroxid oldatot adunk, 5
percig szobahőmérsékleten kevertetjük, majd folyamatos keverés mellett 90 °C-ra
emeljük a hőmérsékletet, amit 1 órán át tartunk. Lehűlés után az oldatot szűrjük, a szűrlet
pH-ját tömény salétromsavval 7,5±0,5 értékre állítjuk.

A fémek mennyiségének mérése az extraktumokban ICP-AES (induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometriás elemanalízis) módszerrel történt MSZ 20135:1999 szerint, JY
Ultima 2. plazmaemissziós spektrométerrel az MTA TAKI-ban. A következő fémek mennyiségét
határoztuk meg: Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se,
Sr, Zn, S.

3.2.2.2 Miniliziméteres kioldási módszerek talajok fémtartalmának
meghatározására
A talajokból és meddőanyagokból a „folyamatos‖ kioldással kioldható fémtartalmakat
miniliziméteres kioldási kísérletben viszgáltuk. A módszert az MTA TAKI-ban fejlesztették ki
(Anton, 2006), majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott
Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia
Csoportjában (BME ABÉT KMBCs) tovább fejlesztettük (Bertalan, 2009). A módszer leírása
megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/463) és adatbázisban
(http://mokkka.hu/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=4&datasheet_id=370
&sorszam=370&order=sorszam&sheet_type_filter=4,13&sheet_lang_filter=HU&alluser_filter=).
A talajjal töltött átfolyásos oszlopreaktor alkalmas a talajszennyező fémek kémiai
stabilizációjának, a stabilizáció hatékonyságának vizsgálatára.
A módszer elve:
A módszer alapja, hogy az átfolyásos oszlopreaktorba töltött talajmintán az egységnyi felületre
jutó éves csapadékmennyiségnek megfelelő mennyiségű modellcsapadékot folyatunk át és
mérjük a csurgalékvízben található fémmennyiséget. Így megbecsülhető, hogy 1 év alatt a
talaj/meddő felső rétegéből (20 cm) mennyi fém oldódik ki a természetes csapadék hatására,
vagyis a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó kockázat előrejelzésére használható.
A vizsgálat menete:
31 mm átmérőjű Schachtschabel-féle üvegcsőbe Witte-féle porcelánlemezt helyezünk. A
porcelánlemezt azonos átmérőjű selyem szitaszövettel fedjük be, amire 200 g előkészített
talajkeveréket rétegezünk úgy, hogy a talajoszlopba 40 g-ként egy színanyagmentes, előre
kisavazott szúnyogháló korongot helyezünk, abból a célból, hogy a talajoszlop ne tömörödjön be.
Az oszlopokat szobahőmérsékletre helyezzük. A csapadék modellezéséhez 0,16 mM CaCl 2
oldatot alkalmazunk. Első lépésben a megtöltött oszlopokat a mosóoldattal feltöltjük a maximális
víztartó képességig (amíg el nem kezd csöpögni az oldat), majd 50 ml-enként, naponta adagoljuk
az átmosó folyadékot az oszlopra. A gyűjtött oldat mennyiségét feljegyezzük.

63

Külön kísérletben lúgosodó rendszer vizsgálatára mosófolyadékként a szakaszos kioldásnál
is bemutatott 12-es pH-jú nátrium-karbonát és nátrium-hidroxid oldatot alkalmaztuk.
Az egyes csurgalék frakciók fémtartalmát az MTA TAKI-ban mérték ICP-AES (induktív
csatolású plazma atomemissziós spektrometriás elemanalízis) módszerrel, JY Ultima 2.
plazmaemissziós spektrométerrel illetve meghatározták az oldatok pH-ját (MSZ 260-4:1971
szerint) és vezetőképességét (MSZ EN 27888:1998 szerint).
A kifejezetten a mobilis As-tartalom változásának vizsgálatára folytatott kioldási
kísérletekben az As-tartalmat Qunatofix® Arsen 10 gyorsteszttel (mérési tartomány 0,01–0,5 mg/l
As3+/5+) határoztam meg.
A mérés kiértékelése:
A kiértékelés során meghatározzuk az 1 év alatt a mintákból kimosható fémek mennyiségét az
egyes frakciókban mért fémtartalmak és az egységnyi felületre öntözött modellcsapadék
mennyisége alapján.

3.2.2.3 Növény és vízminták fémtartalmának meghatározása
A növények fémtartalmának meghatározásához a növényeket salétromsav (60%-os) és
hidrogén-peroxid (30%-os) 5:1 arányú elegyével mikrohullámú roncsolással roncsoljuk. A
növényi minta:oldat arány 1:50. A fémtartalom meghatározása ICP AES (induktív csatolású
plazma atomemissziós spektrometriás elemanalízis) módszerrel történt MSZ 20135:1999 szerint
JY Ultima 2. plazmaemissziós spektrométerrel az MTA TAKI-ban.
Vízminták esetén az MSZ 1484-3:2006 szerint történt a fémtartalom meghatározás ICP
AES-sel JY Ultima 2. plazmaemissziós spektrométerrel az MTA TAKI-ban.

3.2.2.4 Általános víz és talaj fizikai-kémiai mérések
A technológiamonitoring során a fémtartalmak mérése mellett a talaj/meddőanyag minták,
illetve a gyűjtött vízminták egyéb tulajdonságait is mértük. Ezeket a 3.8. táblázat ismerteti.
3.8. táblázat Víz és talajkémiai mérések
Kategória
Mért paraméter
Szabvány
Mintaelőkészítés
MSZ 21470-2:1981
Talaj mintaelőkészítés
Arany-féle kötöttség (KA)
MSZ 21470-51:1983
Fizikai talajféleség
pH (H2O)
MSZ 21470-2:1981
Talaj pH
EC
MSZ 21470-2:1981
Talaj vezetőképesség
CaCO3%
MSZ-08-0206-2:1978
Karbonáttartalom
só%
MSZ-08-0206-2:1978
Sótartalom
H%
Tyurin módszer1
Szervesanyag-tartalom
Felvehtő N, P, K
MSZ 20135:1999
Talaj elemtartalmak
Összes N
MSZ-08-0012-10:1987
Összes P, K
MSZ 21470-50:1998
pH
MSZ 260-4:1971
Víz pH
EC
MSZ EN 27888:1998
Víz vezetőképesség
Kationok
MSZ 1484-3:2006
Víz iontartalmak
Anionok – SO42MSZ EN ISO 11885:2000
2Anionok – CO3 , HCO3
MSZ 448-11:1986
Anionok – ClMSZ 448-15:1982
1
Búzás, 1988.

3.2.3 Biológiai módszer: a talaj saját aktivitásainak mérése
Kísérleteim során vizsgáltam a talajok és meddőanyagok saját aktivitásának változását, azaz
a bennük élő mikroorganizmusok számát. A heterotróf sejtek száma a talaj általános állapotára ad
felvilágosítást. Jó minőségű talajban, a talaj típusától, használatától, szezonális és klimatikus
jellemzőktől függően tág határok között változhat ugyan, abszolút értéke mégis felvilágosítást ad
a talaj biológiai állapotáról, aktivitásáról, károsodásáról (Gruiz et al., 2001).
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3.2.3.1 Talaj aerob heterotróf telepképző élősejt számának meghatározása
A mérést Gruiz et al. (2001) alapján végeztem, a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO
képtárban
(http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/3066)
és
adatbázisban
(http://mokkka.hu/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=14&datasheet_id=81
6&sorszam=816&order=user&sheet_type_filter=5,14&sheet_lang_filter=HU&alluser_filter).
A módszer elve:
Az eljárás alapelve az, hogy a talajmikroorganizmusokat különböző koncentrációban
tartalmazó talajszuszpenziókból a sejtek szaporodásához megfelelő tápanyagokat tartalmazó
tápközegbe (esetünkben húslé-agar) visszük, majd kedvező hőmérsékleti körülmények közt
termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket megszámlálva nyerhetünk
információt az aerob, heterotróf telepképző mikroorganizmusok számáról és mennyiségi
eloszlásáról a vizsgált talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep
fejlődjék. Ezt az eljárás során alkalmazott hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek
biztosítják.
Táptalaj: húslé-agar, összetétele: 3 g húskivonat, 0,5 g NaCI, 5 g glükóz, 5 g pepton, 17 g agar,
1000 cm3 csapvíz; pH~7,0; sterilezés autoklávban 121 °C-on 20 percig.
A vizsgálat menete:
A vizsgálandó anyagból alapszuszpenziót készítünk Erlenmeyer-lombikban 1,0 g
talaj/meddőanyag minta 10 cm3 steril vízben (sterilezés autoklávban 121 °C-on 20 percig) történő
eloszlatásával. Az alapszuszpenziót 28 °C-on 500 rpm-mel kell rázatni 30 percig. Ezután steril
csapvízzel 10-es léptékű hígítási sort készítünk. A várható sejtszámnak megfelelő hígításokból
0,1 cm3-t mértem Petri-csészébe, majd kb. 45°C-ra visszahűtött húslé-agarba keverünk. Három
párhuzamost készítünk. A kihűlt, megszilárdult homogén elegyet tartalmazó csészét megfordított
helyzetben termosztátba helyezzük és 30°C-on 48 óráig inkubáljuk. 48 óra után a képződött
telepeket megszámoljuk.
A mérés kiértékelése:
A 3 párhuzamos eredményt átlagoljuk. Az eredményt db telepképző sejt / gramm talaj
mértékegységben adjuk meg.

3.2.4 Környezettoxikológiai tesztek
A talajok/meddőanyagok toxikusságát, az élőhelyre és az élőlényekre gyakorolt hatását,
valós kockázatát a Gruiz et al. (2001) által kidolgozott módszer szerint három különböző trófikus
szintről származó tesztorganizmussal mértem:
1. Bakteriális teszt: Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt,
2. Növényi teszt: Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási teszt,
3. Állati teszt: Tetrahymena pyriformis szaporodás gátlási teszt.
Vízminták esetén csak a bakteriális és a növénytesztet alkalmaztam.

3.2.4.1 Vibrio fischeri lumineszencia gátlási teszt
A mérést Gruiz et al. (2001) alapján végeztem, a módszer leírása megtalálható a KÖRINFO
képtárban
(http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/739)
és
adatbázisban
(http://www.mokkka.hu/mokka/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=5&data
sheet_id=49&order=datasheet_id&sheet_type_filter=5&alluser_filter).
A módszer elve:
A módszer a Vibrio fischeri tengeri baktérium által emittált lumineszcens fény
intenzitásának mérésén alapul. Gátló anyag jelenlétében a fényemisszió csökken, amelynek
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mértékét luminométerrel mérjük. A talajminták toxikusságára a lumineszencia erősségének
csökkenéséből következtetünk.
Tápoldat: 30 g NaCl, 6,1 g NaH2PO4.H2O, 2,75 g K2HPO4, 0,204 g MgSO4.7H2O, 0,5 g
(NH4)2HPO4, 5 g pepton, 0,5 g élesztőkivonat, 3 cm 3 glicerin, 1000 cm3 víz; pH=7,2; sterilezés
autoklávban 121 °C-on 20 percig.
Inokulumkészítés:
A tesztorganizmus liofilezett állapotban, lezárt ampullákban kapható. A vizsgálathoz
használt baktérium szuszpenziót két lépésben állítjuk elő. Első lépésként 20 órán át, 25 °C-on, 30
ml táptalajban rázatott lombikos inokulumot állítunk elő. Ennek 1 cm3-ével 30 cm3 tápoldatot
oltunk be. 20 órás, 25 °C-on történő rázatás után használjuk a sejtszuszpenziót mérésre.
A mérés előtt a kultúra érzékenységéről réz- illetve talaj/meddőanyag-tartalmú próbával
győződünk meg (lásd hígítási sor).
A vizsgálat menete:
Szilárd fázisú minta esetén a vizsgálandó anyagból 5 tagú hígítási sort készítünk 2%-os
NaCl-oldattal, rendszeres homogenizálás mellett. A következő hígítási sort használtam:
1 cm3

2g
2 cm3
NaCl(aq)

talaj

2 cm3

4 cm3
NaCl(aq)

2 cm3
2 cm3
NaCl(aq)

2 cm3

2 cm3
NaCl(aq)

1,5 cm3
NaCl(aq)

3.3. ábra Talaj hígítási sor készítése

Folyadékminta esetén csak a tömény mintát vizsgáltam.
Mivel a mérés érzékenysége erősen függ a kezdeti beütésszámtól, illetve a hőmérséklettől a
minták mellé standard Cu-sor lumineszcencia gátlását is mérünk. CuSO4.5H2O-ból 7 tagú hígítási
sort készítünk 2%-os NaCl oldattal: 400, 200, 160, 120, 80, 40, 20 ppm Cu koncentráció.
0,5 cm3
rézoldat
(4000
ppm)

4,5 cm3
NaCl(aq)

2,5 cm3

4 cm3

2,5 cm3
NaCl(aq)

3 cm3

1 cm3
NaCl(aq)

1 cm3
NaCl(aq)

2cm3

1 cm3

1 cm3
NaCl(aq)

1 cm3

1 cm3
NaCl(aq)

1 cm3
NaCl(aq)

3.4. ábra Réz koncentrációsorozat készítése

A lumineszencia méréséhez LUMAC Biocounter M1500 P luminométert használtam. A
mérőműszer mintatartóiba 0,2-0,2 cm3 Vibrio fischeri sejtszuszpenziót mérünk. A minta
hozzáadása nélkül megmérjük a lumineszcencia intenzitását (I0). A kontroll mintához 0,05 cm3
2%-os NaCl- oldatot mérünk. A standard Cu-sor tagjaiból ugyancsak 0,05 cm3-t mérünk be. Az
inokulumhoz 0,05 cm3-t mérünk a minták felkevert hígításaiból. A minta hozzáadása után
azonnal mérjük a lumineszcencia intenzitását (I5). (Az I2 az adott minta kontrolljaként szolgál,
feltételezve azt, hogy a hozzáadás pillanatában a minta még nem fejt ki gátló hatást.) 30 perces
kontaktidő leteltével újra megmérjük a lumineszcencia intenzitását (I30).
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A mérés kiértékelése:
A teszt kiértékeléséhez a számításokat a 3.9. táblázatban mutatom be.
Minta

3.9. táblázat A mérés kiértékelésének módja, számítások
I0 I2 I30 f0, f1
Iszám
H%= (Iszám-I30)
/Iszám*100

Kontroll 1 (NaCl)
f0=(I30k1+I30k2) Iszám1=f0*I0Cu1
Cu1
/(I0k1+I0k2)
Iszám2=f0*I0Cu2
Cu2
Iszám3=f0*I0Cu3
Cu3
Iszám4=f0*I0Cu4
Cu4
Iszám5=f0*I0Cu5
Cu5
f1=(I30k1+I30k2) Iszám1=f1*I0m1
Minta 1
/(I2k1+I2k2)
Iszám2=f1*I0m2
Minta 2
Iszám3=f1*I0m3
Minta 3
Iszám4=f1*I0m4
Minta 4
Iszám5=f1*I0m5
Minta 5
Kontroll 2 (NaCl)
Rövidítések: Kontroll 1−2: NaCl oldat, Cu 1−5 a réz hígítási sor tagjai, Minta 1−5: a minta hígítási sor tagjai,
I0: az alap baktérium szuszpenzió beütésszáma, I2: beütésszám közvetlenül a minta alapszuszpenzióhoz
történő hozzáadása után, I30: beütésszám 30 perccel a minta hozzáadása után, f0 és f1: korrekciós faktorok,
Iszám: a faktorokkal korrigált értékek, H%: %-os lumineszcencia gátlás.

A mért lumineszcencia intenzitás értékekből (I) a 3.9. táblázat alapján kiszámítottam a
lumineszcencia gátlást %-ban. Az értékelés során a hígítási sor első tagjára kapott gátlási %
értékeket („tömény minta, 2 g talaj/meddőanyag 2 g NaCl-oldatban szuszpendálva) hasonlítottam
össze a kezeletlen és a kezelt talajok/meddőanyagok esetében, vagy a hígítási sor alapján
meghatároztam az ED50 értékeket (50% lumineszcencia gátlást okozó talaj/meddőanyag dózis).
Ezt a talaj/meddőanyag dózis – gátlási % görbe ábrázolásával és az 50%-os gátláshoz tartozó
talaj/meddőanyag mennyiség leolvasásával lehet meghatározni. A rézre az ED50 értéket szintén
meghatároztam, az eredményt rézegyenértékben adtam meg a következőképpen: Rézegyenérték =
ED50réz / ED50talaj∙1000. A kezeletlen talajok/meddőanyagok toxicitásának értékelésekor OECD
kontroll talajhoz (70% homok, 20% agyag, 10% tőzeg) viszonyított gátlást adtam meg.

3.2.4.2 Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási teszt
A mérést Gruiz et al. (2001) és az MSZ 22902-4 alapján végeztem, a módszer leírása
megtalálható a KÖRINFO képtárban (http://www.körinfo.hu/drupal/keptar/3700) és adatbázisban
(http://www.mokkka.hu/mokka/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=5&data
sheet_id=50&order=datasheet_id&sheet_type_filter=5&alluser_filter).
A módszer elve:
A fehér mustár érzékeny tesztnövény, melynek növekedése gátolt, amennyiben toxikus
anyaggal érintkezik. A gyökér- és szárhosszak mérése alapján becsülhető a toxikus hatás.
A vizsgálat menete:
Szilárd minta esetén a vizsgált anyagból 5 g-ot 9 mm átmérőjű Petri-csészébe mérünk,
egyenletesen szétterítjük, majd a víztartóképességéig nedvesítjük (kb. 3,5 ml desztillált vízzel). A
minta felszínére 20 darab mustármagot helyezünk egyenletes elrendezésben. (A fehér mustármag
vetőmagboltból, bioboltból származó friss mag, melynek csirázóképessége minimum 95 %. A
csírázóképességet és a megfelelő növekedést desztillált vízzel ellenőrizzük. A magok
érzékenységét Cu hígítási sorral ellenőrizzük.) Folyadékminta esetén a vizsgált folyadékból 5 mlt 9 mm átmérőjű Petri-csészébe mérünk szűrőpapír korongra. A minta felszínére 25 darab
mustármagot helyezünk egyenletes elrendezésben. Mindkét esetben 2 párhuzamos mérést
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végezünk. Kontrollként desztillált vizet használunk. A mintákat 72 órán át, 20 °C-on, sötétben
termosztáljuk.
A mérés kiértékelése:
A kiértékelés során vonalzóval megmérjük a gyökér- és szárhosszakat. A párhuzamosok
eredményét átlagoljuk, a gyökér- és szárhosszakat mm-ben adjuk meg.
Az eredményeket általában szennyezetlen kontroll talajhoz/vízhez viszonyítva adjuk meg.
Dolgozatomban megfelelő szennyezetlen kontrollal nem rendelkeztem, a kezelt
talajon/meddőanyagon/vizen nőtt növények gyökér- és szárhosszait arányosítottam a kezeletlenen
mért értékekhez. Hosszabb (több mint 1 év) méréssorozatok esetén minden évben új mustármag
alkalmazása szükséges, melyek eltérő érzékenységgel rendelkeznek. A különböző magokkal mért
eredményeket ezért a desztillált vizes kontrollokra kapott eredményekből számított faktor
értékekkel korrigáltam.

3.2.4.3 Tetrahymena pyriformis szaporodás gátlási teszt
A tesztet Gruiz és Leitgib (2006) dolgozta ki talajra, közvetlen érintkeztetésre (direkt
kontakt) a BME ABÉT Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Csoportban. A módszert
Hajdu Csillával tovább fejlesztettük úgy, hogy a mennyiségeket a hatszorosára növeltük. Az
eredeti
módszer
leírása
megtalálható
a
KÖRINFO
adatbázisban
(http://www.mokkka.hu/mokka/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=5&data
sheet_id=47&order=datasheet_id&sheet_type_filter=0&alluser_filter),
a
továbbfejlesztett
módszer a képtárban (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/5270) érhető el.
A módszer elve:
A Tetrahymena pyriformis nevű mikroszkópikus állatka érzékeny tesztorganizmus, melynek
szaporodása gátolt toxikus anyagok jelenlétében. Az állatok számának (sejtszám) változásának
nyomon követésével a talajok toxikus hatása vizsgálható.
Tápoldat: 10 g tripton, 1 g élesztőkivonat, 1000 cm3 csapvíz, sterilezés autoklávban 121 °C-on 20
percig.
Inokulumkészítés:
A tesztállatot hetenkénti átoltással tartjuk fenn. 100 μl sejtszuszpenziót oltunk át 5 ml steril
PP tápoldatba, majd 20 °C-on, sötétben termosztáljuk.
A vizsgálat menete:
A teszt során 1,5 g talajmintát 100 ml-es Erlenmeyer lombikba mérjük és sterilezzük
(autoklávban 121 °C-on 20 percig). 30 ml PP tápoldatot és 156 μl antibiotikum oldatot (0,2%
Penicillin, 2% Streptomycin, 1% Nystatin) adunk minden tesztedényhez, majd 600 μl 6 napos
homogén Tetrahymena tenyészettel oltotjuk be. Két párhuzamost alkalmazunk. Kontrollként
erdőtalajt használunk. A lombikokat 100 rpm fordulatszámon, szobahőmérsékleten, sötétben
rázatjuk.
A mérés kiértékelése:
72 óra alatt négy mérési pont alapján fel lehet venni az egysejtű jellegzetes szaporodási
görbéjét. A sejtszámlálásnál a sejtszuszpenziót homogenizáljuk (óvatosan felkeverjük), majd 500
μl-t veszünk ki belőle, melyhez 20 μl 1% formalin oldatot adunk, majd ismét óvatosan
elkeverjük. A sejtszámot mikroszkópos sejtszámlálással határozzuk meg: Bürker-kamrára
cseppentve megszámoljuk 2 μl sejtszuszpenzióban lévő sejtek számát. Szükség esetén a
szuszpenziót vízzel higítjuk. A végeredményt darab sejt / ml egységben adjuk meg.
Az eredmények értékelése során a 71−72 óránál mért sejtszámokat vettem alapul és
szennyezetlen kontroll talajhoz (erdőtalaj) viszonyított %-os gátlás értéket számítottam.

68

3.2.5 Biológiai és környezettoxikológiai módszerfejlesztések
Doktori munkám során törekedtem újabb tesztmódszerek kifejlesztésére. Egyrészt
kifejezetten a fémek hozzáférhetőségének vizsgálatával kapcsolatban kidolgoztam egy
tesztmódszert a növények számára hozzáférhető fémtartalmak összehasonlítására, másrészt részt
vettem a mikorkalorimetria környezettoxikológiai alkalmazhatóságának vizsgálatában, melynek
során új, érzékenyebb végpontot kerestünk és találtunk a hagyományos tesztmódszerekhez
képest. Ebben a fejezetben a két tesztmódszert mutatom be. Az öt napos bioakkumulációs tesztet
rutinszerűen is alkalmaztam kísérleteim monitoringjára.

3.2.5.1 Gyors bioakkumulációs teszt fémek biológiai hozzáférhetőségének
becslésére
A fémek növények számára való hozzáférhetőségét laboratóriumi körülmények között
általában vagy hosszú ideig (minimum 2 hét) tartó tenyészedényes, klímakamrás kísérletekben
vizsgálják, vagy kémiai extrahálószerekkel modellezik (2.3.2 fejezet). A stabilizációs
mikrokozmosz kísérletek kezdetén a fémek mobilitásának vizsgálatára mi is a Magyar Szabvány
(MSZ 20135:1999) szerinti Lakanen-Erviö kivonatot alkalmaztuk, azonban felmerült az igény,
hogy egy gyors, valódi növényt alkalmazó tesztmódszerrel állapítsuk meg a stabilizációs
kezelések jóságát, azaz hogy mennyire csökkentik a növények számára hozzáférhető
fémmennyiséget.
A saját fejlesztésű teszt alapja volt, hogy Auerbach Rita (2003) diplomamunkája során
megfigyelte, hogy a növények növekedésük kezdete során jobban akkumulálják a fémeket, mivel
a fiatal növények gyorsabb fejlődése és intenzívebb anyagcseréje fokozott elemfelvétellel jár.
Tehát a növények rövid idő alatt képesek fémet akkumulálni. Tesztnövényként a jól ismert
laboratóriumi tesztnövényt (MSZ 21976-17:1993; MSZ 22902-4:1990; Guiz et al., 2001), a
Sinapis albát (fehér mustárt) választottam. Fargasová és Beinrohr (1998) a Sinapis alba
fémfelvételének vizsgálatakor azt tapasztalta, hogy föld feletti részekben jobban akkumulálja ez a
növény a fémeket, mint a földalatti részeiben, amivel ideális tesztnövénnyé teszi a
bioakkumuláció vizsgálatára.
Célom a lehető legrövidebb idő alatt információt nyerni a fémek hozzáférhetőségéről, ezért
a teszt időtartamát 5 napban határoztam meg. A fehér mustárral folytatott növekedés-gátlási teszt
hagyományosan 3 napos, ennél hosszabb időt választottam. Ugyanakkor öt nap alatt a növények
akkorára nőnek, hogy a zárt Petri-csészében még megélnek, és ez az idő elég arra, hogy
növekedésük során analizálható mennyiséget vegyenek fel a talajban hozzáférhető fémekből.
Hosszabb időtartam alatt azonban a Petri-csészében már elpusztulnak a növények.
A vizsgálat során a kifejlődött növények gyökerét és szárát külön választottam, mivel fontos
tényező, hogy a növény a föld alatt elhelyezkedő gyökerében, vagy a föld felett elhelyezkedő
szárban (hajtásban) akkumulál-e nagyobb mennyiségű fémet. A föld felett elhelyezkedő részek
vizsgálata fontosabb, mivel a föld feletti növényi részek környezeti kockázata nagyobb, hiszen a
növényevő állatok, valamint az emberek főként ezeket a részeket fogyasztják, így az itt
akkumulálódott fémmennyiség könnyebben bekerül a táplálékláncba. Kísérleteim
monitoringjánál csak a föld feletti részeket vizsgáltam, ezzel kizártam a gyökereken esetlegesen
fennmaradó talajszemcsékből eredő fémszenyeződés lehetőségét is.
A tesztmódszer további jelentőssége, hogy ha egy növény nagy mennyiségben képes a föld
feletti részébe szállítani és akkumulálni a fémeket, akkor az fitoextrakcióra alkalmazható lehet.
Azaz a teszttel előszelektálhatjuk a fitoextrakcióra alkalmas növényeket.
A növények által felvett fémmennyiségét, azaz a növényben mérhető koncentrációját
analitikia módszerekekkel (ICP-AES) határoztam meg feltárás után
A
tesztmódszer
leírása
szerepel
a
KÖRINFO
képtárban
(http://www.körinfo.hu/drupal/keptar/439)
és
adatbázisban
(http://www.mokkka.hu/mokka/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=hun&sheet_type=5&data
sheet_id=19&order=datasheet_id&sheet_type_filter=0&alluser_filter).
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A vizsgálat menete:
A légszárazra szárított, elporított és átszitált talajmintákból 5 grammot Petri-csészébe mértem és
egyenletesen szétterítettem. A mintákat steril desztillált vízzel megnedvesítettem úgy, hogy a
kapilláris víztartó képességét a talajnak ne lépjem túl (kb. 3–3,5 ml víz). A mintákat 30 percig
UV fényben sterileztem. Ezután a fehér mustár magokból 40 darabot egymástól egyenlő
távolságra elhelyeztem a talajok felületén. A mintákat 5 napig sötét helyen, 20 °C-on tároltam, a
növekedéshez szükséges vízmennyiséget 3 nap után pótoltam (kb. 250 μl víz), a talajokat újra
benedvesítettem.
A kinőtt növényeket vízzel mostam, szárukat és gyökerüket nem fémes eszközzel (pl.
műanyag késsel) különválasztottam és légszárazra szárítottam szobahőmérsékleten. Ezután a
minták kémiai elemzésre kerültek.
A növények szárának, illetve gyökerének teljes fémtartalmát a Fejér Megyei
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás Talajvédelmi Laboratóriumában (Velence)
határozták meg MSZ 21470-50:1998 szabvány szerint. A mintákat 10 ml salétromsav és 4 ml
hidrogén-peroxid hozzáadásával, 105 °C-on, 3 órán át roncsolták. A roncsolmányt 20 ml-re
egészítették ki desztillált vízzel, majd szűrték. A szűrletet ICP-AES (induktív csatolású plazma
atomemissziós spektrometriás elemanalízis) módszerrel, Thermo Jarrel Ash ICAP 61E
készülékkel, később Thermo Elemental IRIS Advantage készülékkel mérték.

3.2.5.2 Direkt kontakt talajtesztek hőtermelés mérése alapján
Az ökotoxikológiában egyre növekvő igény van új, könnyen mérhető, érzékeny végpontok
iránt. Az élőlények toxikus környezetbe kerülve arra csökkenő vagy növekvő hőtermeléssel
reagálnak. A mikrokalorimetria segítségével akár egészen kicsi (±50 nW, azaz 0,5·10 -6 °C TAM,
Thermal Activity Monitor készülékkel) hőváltozásokat is képesek vagyunk detektálni.
Doktori munkám idején részt vettem egy új tesztmódszer kidolgozásában, hogy a tanszéken
kidolgozott és alkalmazott, direkt kontakt környezettoxikológiai tesztek új, érzékenyebb
végpontját esetleg alkalmazhassam a kémiai stabilizációs kísérleteim monitoringjához.
Végpontként a tesztorganizmusok hőtermelésének változását vizsgáltuk mikrokalorimteriás
módszerrel. A sejtek hőtermelése egy prímer válasznak tekinthető, a körülmények megváltozása,
a stressz által kiváltott válaszok mind a hőtermelés megváltozásával járnak.
A mikrokalorimetriát elsősorban termokémiai reakciók követésére és a gyógyszeriparban
alkalmazzák. Történtek kutatások annak vizsgálatára, hogy az élőlények, elsősorban
mikroorganizmusok hőtermelése hogyan változik, ha a környezeti paraméterek megváltoznak,
vagy toxikus anyagokkal kerülnek kapcsolatba (2.3.1.1 fejezet). Méréseinkben az újdonság az
volt, hogy míg ezeket a méréseket elsősorban folyadék fázisban hajtották végre, mi közvetlenül a
szennyezett talajjal érintkezve mértük a hőtermelés változását. A méréseket a Duisburg-Essen-i
Egyetemen a Biofilm Centerben hajtottuk végre. Jelen dolgozat keretében a kidolgozott
protokollokat és néhány fontosabb eredményt mutatok be. A részletes módszerfejlesztés és a
mérési eredmények publikációban (Gruiz et al., 2010a) és a Bagi et al. (2006), Feigl et al.
(2007a) tanulmányokban ismertettünk.
A vizsgálat menete:
A mikrokalorimetriás méréseket tökéletesen zárható, steril (20 percig kuktában sterilezve), 5 mles (növény esetén 20 ml-es) üveg ampullákban hajtottuk végre. Az ampullákba 0,5–2,5 g steril
vizsgálandó (porított és 2 mm átmérőjű szintán szitált) talajt mértünk, melyet egy nappal a mérés
előtt desztillált vízzel vagy tápoldattal nedvesítettünk és a mérésig 25 °C-on inkubáltuk. Az egyes
tesztorganizmusokkal a méréseket a következőképpen végeztük el:
Mérés bakteriális tesztorganizmussal: Az Azomonas agilist 2 napig 25 °C-on 250 rpm-mel
rázatva Fjodorov tápoldatban (20 g glükóz, 5 g CaCO3, 0,5 g NaCl, 0,3 g K2HPO4, 0,2 g
CaHPO4, 0,3 g MgSO4.7H2O, 0,01 g FeCl3, 0,2 g K2SO4, 1 ml tápsó oldat, 1000 ml desztillált
víz, pH=7,2-7,4, 100 °C-on 1 órán át sterilezve; tápsó oldat: 5 g H3BO4, 5 g (NH4)2MoO4, 0,3 g
Al2(SO4)3, 0,2 g ZnSO4.7H2O, 0,5 g KI, 0,5 g NaBr, 1000 ml desztillált víz) szaporítottuk. A
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teszteléshez 200 µl 2∙108 db sejtet tartalmazó inokulumot tettünk 0,5 g 150 µl Fjodorov oldattal
előnedvesített steril talajra.
Mérés növényi tesztorganizmussal: Tíz Sinapis alba magot helyeztünk 2,5 g 1,5 ml desztillált
vízzel előnedvesített steril talajra.
Mérés állati tesztorganizmussal: 50 db Folsomia candida, két hetes, szikron tenyészetből
származó rovart helyeztünk 1 g 150 µl desztillált vízzel előnedvesített talajra.
A méréseket TAM 2277 (Thermal Activity Monitor, gyártó: LKB Bromma) típusú
készülékkel hajtottuk végre, mely 2 db 5 ml-es és 1 db 20 ml-es ampullára alkalmas mérőhellyel
rendelkezett. A mérés előtt a lezárt ampullákat 30 percig 25 °C-on termosztátban, majd 10 percig
25 °C-on a készülékben inkubáltuk, mielőtt mérőpozícióba engedtük volna őket. A mérésnél
referenciaként desztillált vízzel töltött ampullát használtunk. Minden mérési sorozathoz
szennyezetlen, steril talajt alkalmaztunk kontrollként. A TAM készülék a termikus energia
különbséget méri a referencia és a mérőampulla között elektromos eneriga (µW-ban) formájában
két Peltier-elem segítségével.
Az eredményeket Digitam for Windows 4.0 szoftver segítségével értékeljük. A mérés során
valós időben megkapjuk az idő-energia görbét. Ebből a kiértékelés során meghatároztuk a görbe
kezdeti meredekségét (m), a görbe maximumát (P max) és a maximum idejét (tmax). Létrehoztunk
egy m×Pmax/tmax faktort, amellyel a trendeket tudjuk kiemelni, mivel m és Pmax általában csökken,
míg tmax nő a szennyezőanyag koncentrációval. A hígítási sorokra kapott eredményekből EC 20 és
EC50 értékeket számítottunk. A mikrokalorimetriás módszerrel kapott eredményeket
összehasonlítottuk a hagyományos módszerekkel kapott eredményekkel.

3.2.6 Statisztikai értékelés
Az analitikai mérések eredményeivel variancianalízist (ANOVA) végeztem StatSoft ®
Statistica 7.0, 8.0, majd 9.0 szoftver segítségével. A szignifikancia szintet p<0,05 értékre
állítottam be. A stabilizálószerek hatékonyságának összehasonlításához Fisher-féle LSD tesztet
alkalmaztam (Kemény et al., 2004). Ha a varianciaanalízis statisztikai feltételei közül nem
teljesül, hogy az adatok normális eloszlásúak, akkor a Newman-Keuls tesztet alkalmaztam. Egyes
esetekben a kezelt és nem kezelt minták eredményeinek összehasonlítására kétmintás t-próbát
használtam. Ezekkel a módszerekkel kiszámítható, hogy az egyes adalékanyagok hatása
sziginifikánsan különbözik-e a kezeletlen talajétól, illetve a különböző adalékanyagok hatása
között van-e szignifikáns különbség.
Egyes esetekben (szabadföldi kísérletek) a szórás az átlaggal szisztematikusan változott (a
nagyobb átlaghoz nagyobb a szórás is). Ilyenkor az adatok transzformációja szokott segíteni.
Hogy milyen transzformációra van szükség, azt úgy kaptam meg, hogy az átlagok logaritmusa
függvényében ábrázoltam a szórások logaritmusát. Ekkor az egyenes meredeksége kb. 1-nek
adódott, ami azt jelenti (a Box-Cox-transzformáció táblázata szerint), hogy a függő változót
logaritmálni kell. Ezért ezekben az esetekben a variancianalízist a függő változó természetes
alapú logaritmusával végeztem el.
A biológiai és ökotoxikológiai módszerek esetén a párhuzamosokat átlagoltam és szórást
számítottam. Ezeknél a módszereknél a szórás általában nagy, így itt a trendeket vizsgáltam
diagramon való ábrázolás segítségével.
Az egyes tesztmódszerek esetén, ha rendelkeztem nem szennyezett kontroll mintával, mint
a Tetrahymena pyriformis tesztnél, akkor ahhoz képest gátlási százalékot számítottam. A Vibrio
fischeri tesztnél a talajokból/meddőanyagokból hígítási sort készítettem, ez alapján felvettem a
koncentráció-válasz görbét Origin 6.0 szoftver segítségével, szigmoid típusú görbe illesztésével,
amiből meghatároztam a 20%-os és 50%-os gátláshoz tartozó talaj/meddőanyag dózist, azaz az
ED20 és az ED50 értékeket, és belőle rézegyenértéket számítottam (Gruiz et al., 2001
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3.2.7 A technológia jóságának értékelése
A kidolgozott technológia jóságának, hatékonyságának értékelésére, a különböző
stabilizálószerek és stabilizálószer kombinációk összehasonlítására egy pontszámos értékelő
rendszert dolgoztam ki. Ahhoz, hogy egy innovatív technológia elterjedhessen, szükség van a
technológia verifikációjára. Dolgozatomban a Gruiz et al. (2007, 2008b) által kidolgozott
verifikációs módszert követtem.

3.2.7.1 A stabilizálószerek hatékonyságának értékelése pontszámos módszerrel
Munkám során legfőbb célom a megfelelő stabilizálószer kiválasztása volt a
gyöngyösoroszi szennyezett talajok és meddőanyagok stabilizációjához. Ehhez az integrált
módszeregyüttessel kapott adatokat együttesen kell értékelni. Atkári (2006) egy egyszerű,
táblázatos módszerrel értékelte az eredményeket, melynél minden egyes monitroing módszerhez
hozzárendelte az adott módszerrel mért eredmények alapján leghatékonyabb stabilizálószereket.
A legtöbbször szereplő stabilizálószert tekintette a legjobbnak. Később (Feigl et al., 2007b) a
kezelések jóságát +/- értékekkel jelöltük meg. A jó hatékonyságú stabilizálószerek + (akár
többszörös +) értéket, míg a kevésbé hatékonyak 0 vagy – értéket kaptak. Az értékelést minden
egyes fontosabb monitoring szempontnál elvégeztük. Minél több +-t kapott az adott kezelés,
annál hatékonyabb volt. Ez a módszerek azonban még nem tekinthetőek kvantitatívnak.
Klebercz (2009) egy hétfokozatú skálát dolgozott ki stabilizációs eredményeinek
értékelésére. A minősítés alapját minden esetben a kezeletlen kontrolltalajra kapott értékhez
viszonyított százalékos javulás/romlás képezte, mely értékekhez -3 és +3 közötti pontszámokat
rendeltem. Ezek a pontszámok összeadhatóak, akár súlyozhatóak is. A hétosztályú skála fokainak
százalékos határait, valamint a súlytényezőt a minták jellemzéséhez használt összes adattípus
esetén egyedileg állapította meg. Az értékelés a konkrét alkalmazás esetén jól alkalmazhatónak
bizonyult, azonban az általánosításához a referenciaérték és a minősítési sávok megállapításának
módját pontosítani kell, tapasztalati adatokkal kell alátámasztani. Gondot jelent azonban ennél a
módszernél, hogy nem veszi figyelembe azt, hogy a kezelt talajnak, meddőanyagnak mekkora
volt az eredeti mobilis fémtartalma és toxicitása, illtve hogy mi a remediációs célérték, ezért csak
nehezen általánosítható.
Munkám során egy olyan módszert dolgoztam ki, mely mindezen problémákat már
kiküszöböli, ezért általánosítható és számszerű eredményt ad. Minden egyes kémiai vagy
biológiai módszer eredményei 0−5 értéket kaptak, a maxium 5 volt minden esetben. A pontokat a
különböző módszereknél eltérő módon számítottam:
1.
A kioldható és a csurgalék vízben mért fémtartalmakat a Gruiz et al. (2006b) által a
Toka-patakra javasolt maximálisan megengedhető, hatáson alapuló határértékekhez
viszonyítottam (2.1.2 fejezet).
2.
A növények által felvett fémtartalmakat az élelmiszerekre megadott magyar
határértékekhez viszonyítottam.
3.
A toxicitás értékeket a szennyezett, kezeletlen kontrollnál mért értékekhez
viszonyítottam.
A viszonyítás során sávokat adtam meg, melyek alapján 0−5-ig pontszámokat osztottam. A
sávokat az 6. mellékletben mutatom be. Az egyes monitoring módszerekkel kapott pontszámokat
összeadtam, majd mindegyiket a maximálisan adható pontszám százalékában adtam meg. Így a
kezeletlen verzió is rendelkezik pontszámmal, és összehasonlítható az egyes kezelések
pontszámaival, melyek minél magasabbak, annál hatékonyabb az adott kezelés.
Természetesen a sávok megadása önkényes, illetve az is változtatható, hogy mely
monitoring eredményeket vesszük bele az értékelésbe, illetve hogy ezeket hogyan súlyozzuk.
Teljes általánosítás nem lehetséges, azonban az értékelési módszer alapjait jól lefekteti és más
esetekben is használhatóvá teszi. Példaként a Bányabérci meddőanyaggal végzett szabadföldi
kísérlet kiértékeléséhez elkészített értékelési pontrendszert mutatom be (3.5. ábra).
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Integrált monitroing
(össz. 210 pont)
Fizikai-kémiai
módszerek
(össz. 105 pont)

Biológiai
módszerek
(össz 80 pont)

Ökotoxikológiai
módszerek
(össz. 25 pont)

Királyvizes feltárás
(25 pont)

Szabadföldi növ.
fémtartalma
(25+25 pont)

V. fischeri lumin.
gátlás
(5+5 pont)

Acetátos kivonat
(25 pont)

S. alba
bioakkumuláció
(25 pont)

S. alba növekedés
gátlás
(5+5 pont)

Élősejt szám
(5 pont)

T. pyriformis
szaporodás gátlás
(5 pont)

Vizes kivonat
(25 pont)

Lúgos kivonat
(5 pont)

Víz fémtartalma
(25 pont)

3.5. ábra Pontrendszer Bányabérci meddőanyaggal kezelt szabadföldi kísérletben
Folyamatos vonal: meddőanyagra alkalmazott módszer, szaggatott vonal: csurgalékvízre alk. módszer, pont-vonal:
mindkettőre alk. módszer. A kémiai analízis és a növényi bioakkumuláció esetén 5-5 pontot ért minden fontosabb
fém (As, Cd, Cu, Pb, Zn), kivéve a lúgos kivonatot, ahol csak az As-t vizsgáltuk.
Az összesből elért százalékok számításánál az egyes módszereket a következőképpen súlyoztuk: fizikai-kémiai
módszerek: 50%, biológiai módszerek 30%, ökotoxikológiai módszerek 20%.

3.2.7.2 Technológia verifikáció
Remediációs technológiák verifikációjára a MOKKA projekt keretében Gruiz et al. (2007,
2008b) dolgoztak ki rendszert (3.6. ábra). A komplex verifikációs/értékelő módszer célja a lehető
legjobb technológia (BAT, best available technology) kiválasztásának, és az innovatív
technológiák piacra kerülésének segítése. A verifikációs rendszer fő részei:
1. Technológiai hatékonyság: a technológia anyagmérlege, beleértve az eltávolított vagy
módosított szennyezőanyag mennyiséget;
2. Környezethatékonyság:
a. A kezelt terület kockázatának kvantitatív felmérése a remediáció előtt és után;
b. A remediációs technológiának a technológia alatt és után, a kibocsátásokból
eredő környezeti kockázatának felmérése;
c. Regionális és globális kockázatok (pl. energia és vízfogyasztás, CO 2 kibocsátás,
fosszilis és megújuló energiaforrások stb.);
3. Gazdasági-társadalmi hatékonyság: költség-hatékonyság, költség-hasznon felmérés és
társadalmi hasznok: pénzben kifejezhető és nem pénzesíthető hasznok;
4. SWOT analízis (strengths, weeknesses, opportunities, threats, azaz erősségek,
gyengeségek, lehetőségek, veszélyek.
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REMEDIÁCIÓS
TECHNOLÓGIA
VERIFIKÁCIÓ

Anyagmérleg

Kockázatok

Gazdasági
értékelés

SWOT analízis

Technológiai
hatékonyság

Környezethatékonyság

Gazdasági
hatékonyság

Összefoglaló
jellemzés

3.6. ábra A MOKKA technológia-verifikációs eljárás

A kémiaival kombinált fitostabilizációra a technológia-verifikáció következő lépéseit
hajtottuk végre.
Anyagmérleg
Számítása a mobilis fémtartalmon alapszik. A technológia során az összes fémtartalom
(királyvizes feltárás alapján számítva) nem változik, míg a mobilis fémkoncentrációk (vizes vagy
acetátos extrakció alapján számítva) csökkennek. A lefolyó és átfolyó vizekkel távozó és a
növények által felvett fémtartalom a mobilis fémkoncentrációval arányos.
A számítás a következő képlet alapján történt: Eredeti mobilis mennyiség – Végső mobilis
mennyiség = Stabilizált fémmennyiség (fémenként külön-külön).
Kockázatok
A kockázatfelmérés során háromféle kockázattal kell számolni: 1. a terület környezeti
kockázata, amelyet csökkenteni kívánunk a technológiával; 2. a technológia alkalmazásának a
helyszínspecifikus kockázata; 3. regionális és globális kockázatok.
A technológia alkalmazás célja, hogy a terület környezeti kockázata a kezelés előttnél
kisebb legyen a kezelés után. A remediációs technológia hatékonyságát az RQ kezdeti és az RQvégső
értéke közötti különbségből számítjuk, ahol RQ a kockázati tényező (RQ = Risk Quotient), amely
a vegyi anyag előre jelezhető környezeti koncentrációjának (PEC = Predicted Environmental
Concentration) és az ökoszisztémára előre jelezhetően károsan még nem ható koncentrációnak
(PNEC = Predicted No Effect Concentration) a hányadosa (RQ = PEC/PNEC). A kockázat
elfogadható, ha RQ < 1. RQ = 1–10 nagy, a több mint 10, nagyon nagy kockázatot jelent. RQ <
0,001 elhanyagolható kockázatot jelent.
A számításnál a vízzel kiolható, mobilizálható fémtartalmakat vettük alapul (PEC), mivel a
koncepciómodell alapja a vízzel történő terjedés. A PNEC értéket helyszínspecifikusan határozta
meg Gruiz et al. (2006b).
A technológia alkalmazásának kockázatát a technológiából történő kibocsátások adják,
melyek az in situ technológiák esetében különösen fontosak. A technológia kibocsátásának
vizsgálatára közvetlen mérések vagy transzport modellek alkalmasak. A területen arra
fókuszáltunk, hogy a vízrendszert mennyire veszélyezteti a technológia, de figyelembe kell venni
az esetleges egyéb kibocsátásokat is, mint zaj, szag, adalékanyagok, termékek stb.
A regionális és globális kockázatok a víz és energiafogyasztásból erednek, illetve a
természetes és szociális környezetre gyakorolt terhekből. Ezeket legjobban a technológia
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alternatívákkal történő összehasonlítással értékelhetjük, mely a költségek elemzése kapcsán
végezhető el.
Költségek felmérése
A költségek felmérése során a technológia költségeit összehasonlítottuk a technológia
alternatívák költségével. A technológia kiválasztásánál az egyik legfontosabb annak költsége,
ugyanakkor az alternatívákkal való összehasonlítás során olyan szempontokat is figyelembe
tudunk venni, mint a víz és energiafogyasztás, vagy a munkaigény. Fajtái a költség elemzés, a
költség-hatékonyság és a költség-haszon elemzés.
A költség-elemzés lényege, hogy meghatározzuk a technológia összes lehetséges költségét,
ez előkísérletektől egészen az utómonitoringig. Ebbe beletartozik a felszerelés és beruházási
költség, anyagköltség, víz- és energiafogyasztás, munkabérek.
A költség-hatékonyság elemzésnél olyan technológia alternatívákat hasonlítunk össze,
amelyek alkalmasak a célrék elérésére és emellett azonos területhasználatot biztosítanak. A
költségeket felszín vagy térfogat stb. egységre adjuk meg.
A költség-haszon elemzésnél a hasznokat is pénzbeli értékkel adjuk meg, amennyiben
lehetséges. A kiadásokat a remélt hasznokkal vetjük össze minden technológia alternatívánál.
Mi költség-hatékonyság elemzést végeztünk, melynek során a terület teljes kezelésének
összköltségét számítottuk ki különböző technológia alternatívákra.
SWOT analízis
A SWOT analízis leíró, kvalitatív értékelés módszer, melynek során végigvesszük az
eljárás gyenge és erős pontjait, valamint azt, hogy milyen erőforrásokat képes mozgósítani, tehát
mik a lehetőségei, és milyen veszélyekre lehet számítani.
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4 Kísérleti eredmények és értékelésük
A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia fejlesztésének eredményeit a
léptéknövelés lépései mentén mutatom be, azaz sorrendben: laboratóriumi mikrokozmosz,
szabadföldi liziméter és szabadföldi parcellás kísérletek. Kísérleteim eredményeképpen olyan
nagy mennyiségű eredmény született, hogy jelen dolgozat keretében nem tudok mindent
bemutatni, ezért csak a legfontosabbakat és a legsikeresebbeket szerepeltetem.

4.1 Stabilizációs kísérletek talaj-mikrokozmoszban
A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia kidolgozásának első lépéseként
mikrokozmosz kísérletekben vizsgáltam különböző kémiai stabilizálószerek hatékonyságát a
talajszennyező toxikus fémek immobilizálására. Öt stabilizációs talaj-mikrokozmosz
kísérletsorozatban mértem az erőművi pernyék, a pernye+mész, a pernye+mész+vasreszelék
kombinációja, valamint egyéb hulladékok, mint a
vörösiszap és az ivóvíztisztítási vas-mangán
csapadékok, és a hagyományos stabilizálószerek, mint a
mész, a nyersfoszfát, az alginit és a lignit hatását a talajt
szennyező fémek mobilitására.
A talaj-mikrokozmoszok összeállítását és a
mintavételi tervet a 3.1.3 fejezetben mutattam be. A
mikrokozmoszok 5 sorozatát 5 eltérő időpontban
indítottam a gyöngyösoroszi bánya területén kijelölt
kémiaival
kombinált
fitostabilizációs
kísérleti
területekről (2.4.2 fejezet) frissen vett talaj és
meddőanyag mintákból (4.1. kép), ezért a kiindulási
4.1. kép Bányabérci és bányaudvari
kezeletlen anyagok fémtartalmában eltérések vannak.
meddőanyagok és kató-földi talaj
(sorrendben balról jobbra)
Az adott mikrokozmosz kísérletsorozat számát a kezelt
anyag rövidítése után számmal jelöltem.
A mikrokozmoszokban lezajló folyamatok követésére a mikrokozmoszokból rendszeresen
vett talajminták kémiai analízise, biológiai és ökotoxikológiai tesztelése szolgált. A
monitoringeredményeket integráltan értékeltem, azt vizsgálva, hogy a stabilizálószerek milyen
hatékonysággal képesek a fémek immobilizálására és a szennyezett talajok és meddőanyagok
toxicitásának csökkentésére.
A stabilizálószerek hatását rövid (1−3 hónap) és
hosszú (1−3 év) távon is vizsgáltam. Doktori
dolgozatomban elsősorban a hosszú távú eredményekre
fektetem a hangsúlyt, mivel a stabilizációs
technológiánál a cél az, hogy a stabilizálószer hosszú
távon is megőrizze fém-immobilizáló hatását, vagyis
hogy a hatás közel irreverzibilis legyen. Az
eredmények bemutatásánál arra törekedtem, hogy
minden stabilizálószernél a legjobb elért eredményeket
mutassam be. A gyöngyösoroszi savanyú talajokban és
meddőanyagokban a legmobilisabb fémek a Cd és a Zn, 4.2. kép Kezeletlen (bal), pernyével kezelt
melyek mind vízzel történő terjedés, mind növényi
(jobb, szürkébb színű) bányabérci
meddőanyag
felvétel útján veszélyetethetik az élővilágot, ezért velük
kiemelten foglalkozom. A többi fém közül az Pb és az As jelent nagy kockázatot a területen, ezért
ennek a két fémnek a mobilitás változását is nyomon követtem. A Cd és a Zn stabilizálására
általában azonos adalékanyagok alkalmasak, míg az Pb-ra és As-re a Cd-ra és a Zn-re alkalmazott
stabilizálószerek kevésbé hatékonyak és esetükben más adalékanyagok alkalmazására lehet
szükség (2.2.3 fejezet).
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4.1.1 Az erőművi pernyék stabilizáló hatása
Kísérleteimben ötféle pernyét vizsgáltam: két lúgos kémhatásút Oroszlányból (OA pernye,
pH=12,6 és OB pernye, pH=9,7), és három semleges kémhatású pernyét Tatabányáról (TA
pernye, pH=7,2 és TB pernye, pH=6,8) és Visontáról (V pernye, pH=6,4). A semleges kémhatású
pernyéket mésszel együtt is alkalmaztam. A pernyéket egyaránt alkalmaztam mezőgazdasági
talajok (kató-földi talaj, K) és bányászati hulladékok (bányaudvari meddőanyag, BU és
bányabérci meddőanyag, BB) stabilizálására (4.2. kép). A stabilizáció célja a fémek
mobilitásának csökkentése, és olyan mértékű növénynövekedés elősegítése, mely eróziógátló
hatása révén fizikailag is stabilizálja talajt.

4.1.1.1 Az erőművi pernyék hatása az extrahálható fémtartalomra
Első mikrokozmosz kísérletemben lúgos oroszlányi pernyéket alkalmaztam a fémekkel
szennyezett talajra 1, 2 és 5 tömeg%-ban. Az összes vizsgált pernye közül az OA pernye
bizonyult a leghatékonyabbnak a kató-földi szennyezett mezőgazdasági talaj stabilizálására. A
4.1. táblázatban az OA pernyével 25 hónappal a kezelés után a Cd-ra és a Zn-re kapott
eredményeket mutatom be. A stabilizálószer által okozott fém mobilitás csökkenés számításánál,
a talajnál kisebb fémtartalmú pernye hozzáadásával létrejött keverék számított (elvi)
fémtartalmához viszonytottam a mozgékony fémhányadot.
Minél nagyobb mennyiségben adtuk a pernyét a talajhoz, annál nagyobb mértékben
csökkent a mobilis Cd és Zn mennyisége a talajban. 5 tömeg% OA pernye alkalmazásával az
acetát oldható Cd és Zn mennyisége 45%-kal és 49%-kal csökkent a kezeléstől 25 hónapra, a
desztillált vízzel oldható Cd-nál és Zn-nél >99%-os csökkenést értünk el.
4.1. táblázat Az ammónium-acetáttal és desztillált vízzel extrahálható Cd és Zn mennyiségének csökkenése
kató-földi mezőgazdasági (K11) talajban OA oroszlányi pernyés kezelés hatására 25 hónappal a kezelés után
Mérték
Acetát
Acetát
Vízoldható
Vízoldható
egység
oldható Cd
oldható Zn
Cd
Zn
Kató-földi talaj (K1) (kezeletlen)
mg/kg
2,25
302
1,08
181,7
(királyvizes2
(királyvizes
(királyvizes
(királyvizes
34%-a)
27%-a)
16%-a)
16%-a)
OA oroszlányi pernye
mg/kg
<0,004
<0,06
<0,004
0,4
K1+ 1% OA; számított
mg/kg
2,23
299
1,07
179,9
K1+ 2% OA; számított
mg/kg
2,21
296
1,06
178,1
K1+ 5% OA; számított
mg/kg
2,14
287
1,03
172,6
K1 + 1% OA; mért
mg/kg
1,67
205
0,40
47,8
K1 + 2% OA; mért
mg/kg
1,57
198
0,16
10,2
K 1+ 5% OA; mért
mg/kg
1,17
146
<0,004
0,3
1% OA hatása; különbség
mg/kg
0,56
95
0,67
132,0
2% OA hatása; különbség
mg/kg
0,64
98
0,90
167,8
5% OA hatása; különbség
mg/kg
0,97
141
1,02
172,3
1% OA hatása; csökkenés
%
25,0
31,6
62,5
73,4
2% OA hatása; csökkenés
%
28,8
33,0
85,3
94,2
5% OA hatása; csökkenés
%
45,3
49,1
>99,7
99,8
1
Az első mikrokozmosz kísérletsorozatban szereplő talaj.
2
Királyvizes feltárással nyert, un. teljes fémtartalom meghatározása.

A vízoldható fémtartalom >99%-os csökkenését már 21 nappal a pernye hozzáadása után
tapasztaltam, és ez az egyszeri kezelés még két év elteltével is éreztette stabilizáló hatását (4.1.
ábra). Az acetát oldható fémtartalmaknál jól látszik, hogy a kioldható mennyiség fokozatosan
csökken az idő haladtával, míg el nem éri az új egyensúlyi állapotot.
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Vízoldható Zn mennyisége

Mikrokozmosz, K
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4.1. ábra Ammónium-acetáttal és desztillált vízzel extrahálható fémmennyiség változása 2 éven keresztül katóföldi (K1) talajban OA pernyés kezelés hatására

A 4.2. táblázatban foglaltam össze a legjobb hosszú távú eredményeket a különböző
eredetű pernyékre és a semleges kémhatású pernyék meszes keverékére. A már korábban
bemutatott OA oroszlányi pernyéhez képest az OB pernye kevésbé hatékony, de még így is
nagymértékben csökkenti a fémek mobilitását a kató-földi talajban (K1) (az 5 tömeg% OB
pernye 30% és 34% csökkenést okozott a Cd és Zn mennyiségében az acetátos, és 94% és 98%
csökkenést a vizes kivonatban).
A lúgos kémhatású pernyék mellett semleges kémhatású pernyékkel is kísérleteztem,
azonban a kató-földi talajra ezek önmagukban nem bizonyultak hatékonynak a Cd és Zn
stabilizálásban. A vízoldható Zn-tartalmat a tatabányai TA és TB pernyék csak 35%-kal és 26%kal tudták lecsökkenteni, a visontai V pernye önmagában alkalmazva egyáltalán nem okozott
csökkenést a mezőgazdasági talaj fémtartalmának mozgékonyságában.
A semleges kémhatású pernyék mésszel (M) együtt alkalmazva elsősorban a savasan
oldható (acetátos kivonat) fémtartalmat csökkentették az önmagukban alkalmazott pernyékhez
képest. Az 5 tömeg% TB pernye és 2 tömeg% mész keverékének hatására 39%-kal kisebb Cd és
71%-kal kisebb Zn koncentrációt mértem a talaj acetátos kivonatában a kezeletlenhez képest.
A bányaudvari savas meddőanyagnál (BU) még kifejezettebb a semleges kémhatású
pernyékhez adott mész fém immobilizáló hatása: a TB+V+M keverékkel az acetát oldható Cd és
Zn mennyisége 50%-kal és 78%-kal, a vízolható Zn mennyisége 68%-kal csökkent. Hasonló a
helyzet a bányabérci (BB) meddőanyagnál: az acetát oldható Cd és Zn mennyisége 71%-kal és
81%-kal, a vízoldható fémtartalom >99%-kal csökkent.
A Cd és a Zn mellett az As és az Pb mobilitásának változása fontos a gyöngyösoroszi
talajokban és meddőanyagokban. Az As ugyanis arzenát-ion formában mobilizálódik, mely lúgos
közegben keletkezik. A Cd és Zn stabilizálására törekvő pernyés és pernye+meszes kezelések
hatására az As mennyisége általában megnőtt az acetátos és a vizes extraktumokban a kezeletlen
talajokhoz és meddőanyagokhoz képest, melyek eredetileg kimutatási határ alatti (<0,08 mg/kg)
mobilis As-t tartalmaznak (4.7. ábra). Az As mobilitását elemi vas hozzáadásával kívántam
csökkenteni. Az Pb mobilitását a pernyés kezelések általában nem befolyásolták szignifikánsan,
azonban néhány esetben megnövekedett Pb koncentrációt mértünk az extraktumokban. Az As és
Pb mobilitásának változását is a 4.1.2 fejezetben tárgyalom.
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4.2. táblázat A különböző pernyés és pernye+meszes kezelések hatása a pH-ra és az ammónium-acetáttal és
desztillált vízzel extrahálható Cd és Zn mennyiségére a kató-földi talajokban (K) és a bányaudvari (BU) és
bányabérci (BB) meddőanyagokban
Pernye típusa OA OB TA TA TB TB TB
V
V TB+ TB+ TB+ TB+ TB+
M
M V+M V+M V+M
Mennyisége
2,5+ 2,5+ 2,5+
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5+2 5+2
(tömeg%)
2,5+2 2,5+2 2,5+2
Talaj/meddő
Talaj Talaj Talaj Meddő Talaj Meddő Meddő Talaj Meddő Talaj Meddő Talaj Meddő Meddő
(K11) (K1)
(K3) (BU3) (K4) (BB4) (BU5) (K4) (BB4) (K4) (BB4) (K4) (BB4) (BU5)
típus
pH, kezeletlen 5,4
5,4
6,3
6,9
7,7
5,6
7,2
7,7
5,6
7,7
5,6
7,7
5,6
7,2
pH, kezelt
7,2
6,7
6,7
6,9
7,7
6,5
7,3
7,7
6,6
7,7
7,8
7,7
7,8
7,6
Acetát oldható
Cd, kezeletlen 2,25 2,25 1,24 3,28 0,909 1,85 0,539 0,909 1,85 0,909 1,85 0,909 1,85 0,539
(mg/kg)
Acetát oldható
Cd, kezelt
1,17 1,50 1,15 2,95 0,901 0,789 0,437 0,916 0,757 0,513 0,460 0,611 0,507 0,249
(mg/kg)
Acetát oldható
Cd
45
30
2
5
-4
55
15
-6
57
39
73
28
71
50
csökkenés (%)
Acetát oldható
Zn, kezeletlen 302 302 187 354 114 356 58,7 114 356 114 356 114 356 58,7
(mg/kg)
Acetát oldható
Zn, kezelt
146 190 146 287 112 117 46,5 114 124 30,8 45,5 47,0 61,6 12,0
(mg/kg)
Acetát oldható
Zn
49
34
18
15
-3
66
17
-5
63
71
86
56
81
78
csökkenés (%)
Vízoldható
Cd, kezeletlen 1,08 1,08 0,020 0,042 <0,004 0,890 <0,004 <0,004 0,890 <0,004 0,890 <0,004 0,890 <0,004
(mg/kg)
Vízoldható
<0,004 0,066 0,015 0,025 <0,004 0,134 <0,004 <0,004 0,082 <0,004 0,007 <0,004 <0,004 <0,004
Cd, kezelt
(mg/kg)
Vízoldható
Cd
>99
94
48
38 <kh 84 <kh <kh 90 <kh >99 <kh >99 <kh
csökkenés (%)
Vízoldható
Zn, kezeletlen 152 152 2,27 2,38 0,748 213 1,16 0,748 213 0,748 213 0,748 213 1,16
(mg/kg)
Vízoldható
Zn, kezelt
0,320 2,84 1,41 1,49 0,526 14,7 0,685 0,703 8,82 0,447 0,559 0,428 0,616 0,351
(mg/kg)
Vízoldható
Zn
>99
98
35
34
26
93
38
3
96
36
>99
39
>99 68
csökkenés (%)
Mintavételek időpontja: OA és OB oroszlányi pernyék: 25 hónap; TA tatabányai pernye: 28 hónap; TB tatabányai és
V visontai pernye, és keverékei mésszel (M): 36 hónap, kivéve BU-ra alkalmazva: 21 hónap. A csökkenést a
kezeletlen kontrollhoz viszonyítva adtam meg (kezeletlen = 0%). 1A számok a mikrokozmosz kísérletsorozat számát
jelölik.
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4.1.1.2 Az erőművi pernyék hatásának vizsgálata miniliziméteres kísérletben
Cink koncentrációja
csurgalékvízben
Mikrokozmosz, K
Kezeletlen

1% OA

2% OA

1% OB

2% OB

5% OB

5% OA

80000
Zn koncentráció (µg/l)

Miniliziméteres kioldási kísérletben
mértem az OA és OB pernyék stabilizáló
hatását.
A
kísérletek
eredményei
alátámasztották az extrakciók eredményeit:
minél nagyobb mennyiségben (1, 2 és 5%)
alkalmaztuk a pernyét, annál hatékonyabb volt
az immobilizáció, valamint az OA pernye
hatékonyabbnak bizonyult, mint az OB pernye
(4.2. ábra) (Részletes eredmények: Feigl és
Atkári, 2007).
A tatai pernye (TB) és a TB és mész (M)
keverékének hatására a BB meddőanyagból
kioldható fémtartalom eredményeket a 4.1.2
fejezetben részletesen is tárgyalom, itt
mindössze kiemelem, hogy az eredmények
alátámasztják
a
szakaszos
extrakciós
módszerekkel mért eredményeket, vagyis azt,
hogy a TB pernye önmagában kevésbé
hatékony a Zn és a Cd immobilizálására, mint
mésszel együtt alkalmazva. A TB megnöveli
az Pb mobilitását, a TB+M pedig az arzénét.

60000
40000
20000
0
0

2

4
6
8
Frakciók száma

10

12

4.2. ábra Cink koncentrációja miniliziméteres
kioldási kísérletben OA és OB pernyével kezelt
kató-földi (K1) talajnál

4.1.1.3 Az erőművi pernyék hatása a toxikus fémekkel szennyezett talaj és
bányászati meddőanyag toxicitására

Hossz (mm)

Az analitikai mérések mellett biológiai
S. alba növények növekedése
és ökotoxikológiai vizsgálatokkal is követtem
Mikrokozmosz, K
az adalékok hatását a talaj biológiai
gyökér szár
35
aktivitására és toxicitására. A lúgos
31,7
kémhatású pernyék (OA és OB pernye)
28,5
27,9
30
27,0
csökkentették a toxicitást: a V. fischeri
24,4 25,3
25
bakteriális teszttel ~40% toxicitás csökkenést
20,2
20,120,8 20,1
mértünk mindkét pernyénél 25 hónappal a
20
16,9 18,1
15,7
kezelés után a kezeletlenhez viszonyítva.
15
Legjobbnak az 5% OA pernyés kezelés
bizonyult, mely ~50% csökkenést okozott a
10 8,7
bakteriális toxicitásban. Ez az érzékeny
5
tesztorganizmus 14 hónappal a kezelés után
0
még nem mutatott toxicitás csökkenést
Kontroll 1% OA 2% OA 5% OA 1% OB 2% OB 5% OB
(ugyanakkor a kémiai extrakciókkal már 1
Kezelés típusa
hónap
után csökkenést
mértünk a
talajkivonatok fémtartalmában). A S. alba
4.3. ábra S. alba gyökér és szárnövekedése katóteszt 30−50% toxicitás csökkenést mutatott
földi (K1) talajban OA és OB pernyés kezelés
hatására 25 hónappal a kezelés után
már 1% OA vagy OB pernye hozzáadásakor
(4.3. ábra). A növényteszttel már 14 hónappal
a kezelés után mérhető volt a toxikus hatás
csökkenése.
A semleges kémhatású pernyék közül a TA jelű 5%-ban adagolva ~30%-kal csökkentette a
BU meddőanyag V. fischerire gyakorolt toxicitását, a S. alba növekedését nem befolyásolta
szignifikánsan. A TB és a V pernyék a V. fischeri tesztben a pernye+mésszel hasonló
hatékonyságot mutattak a BB meddőanyag toxicitásának csökkentésében (~50% toxicitás
csökkenés, 36 hónappal a kezelés után), ugyanakkor a S. alba tesztben a gyökerek abnormális
80

megnyúlását okozták, mely kedvezőtlen környezetre utal (4.10. ábra). Mésszel együtt alkalmazva
a pernyéket ez nem volt tapasztalható.

4.1.1.4 Az erőművi pernyék hatása a bioakkumulálódó fémtartalomra

Csökkenés (%)

Az
általam
kifejlesztett
gyors
Bioakkumulált Zn tartalom
bioakkumulációs teszttel mértem a növények
csökkenés
által akkumulált, vagyis a gyökerek számára
Mikrokozmosz,
BB
hozzáférhető fém mennyiségét (4.3. táblázat és
100
4.4. ábra). Az 5% lúgos OA pernyével kezelt
90
kató-földi (K1) talajon a S. alba tesztnövény
80
által akkumulált Cd- és Zn-tartalom 71%-kal
70
csökkent a kezeletlenhez képest. A semleges
60
TA pernyével kezelt kató-földi talajon (K3) és
50
bányaudvari meddőanyagon (BU3) nőtt
3 hónap
40
növények Cd- és Zn-tartalmában nem okozott
30
13 hónap
szignifikáns változást a kezelés a kezeletlenhez
20
19 hónap
képest. A szintén tatáról származó TB pernye
10
és a visontai V pernye önmagában és mésszel
0
5% V 5% TB 5% TB + 2,5% TB 2,5% TB
együtt is 74−89%-kal csökkentette a BB
2% M + 2% M + 2,5% V
meddőanyagon nőtt növények által akkumulált
+ 2% M
Cd és Zn mennyiséget. A kezelésekkel elértük
Kezelés típusa
az élelmiszerekre érvényes 0,5 mg/kg Cd és
100 mg/kg Zn határértéket (8/1985 EüM 4.4. ábra S alba szárában akkumulált Zn tartalomcsökkenés mésszel (M), tatai (TB) és visontai (V)
rendelet) (2.1.2 fejezet). A BB meddőanyagra a
pernyével kezelt bányabérci (BB4) meddőanyagban
pernye hatékonyabb volt, mint a BU
meddőanyagra. Az egyszeri kezeléstől eltelt idővel a növényekben bioakkumulált fémmennyiség
fokozatosan csökken (4.4. ábra).
4.3. táblázat Pernyék és mész hatása a S. alba tesztnövény által akkumulált Cd és Zn mennyiségére
Pernye típusa
OA
OB
TA
TA
TB
TB
V
TB+ TB+V TB+V
M
+M
+M
Talaj/meddő típus Talaj Talaj Talaj Meddő Meddő Meddő Meddő Meddő Meddő Meddő
(K11) (K1) (K3) (BU3) (BB4) (BU5) (BB4) (BB4) (BB4) (BU5)
Cd bioakkumulált,
2,99 2,99 0,478 0,900 1,70 0,638 1,70 1,70 1,70 0,638
kezeletlen (mg/kg)
Cd bioakkumulált,
0,87 1,25 0,644 0,845 0,434 0,526 0,425 0,394 0,367 0,551
kezelt (mg/kg)
Cd bioakkumulált
71
58
-35
6
74
18
75
78
78
14
csökkenés (%)
Zn bioakkumulált,
743
743
99,3 170
711
140
711
711
711
140
kezeletlen (mg/kg)
Zn bioakkumulált,
218
196
95,2 135
102
126
99,4 89,1 78,7 127
kezelt (mg/kg)
Zn bioakkumulált,
71
74
4
21
86
10
86
86
89
9
csökkenés (%)
Mintavételek időpontja: OA és OB oroszlányi pernyék: 25 hónap; TA tatabányai pernye: 28
hónap; TB tatabányai és V visontai pernye és keverékei mésszel (M): 19 hónap, kivéve BU-ra
alkalmazva: 3 hónap. A csökkenést a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva adtam meg (kezeletlen
= 0%). 1A számok a mikrokozmosz kísérletsorozat számát jelölik.
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4.1.1.5 Az erőművi pernyék immobilizáló hatásának összefoglalása és értékelése
Az erőművi pernyék bizonyítottan alkalmasak fémekkel szennyezett talajok
stabilizálására. Vangronsveld et al. (1995a és b, 1996a) sikeres szabadföldi kísérletükben
beringitként azonosított pernyét (módosult alumínium-szilikát) alkalmaztak cinkkel, kadmiummal
és ólommal erősen szennyezett talaj stabilizálására. 12 évvel a kezelés után még mindig erős fém
immobilizáló hatás volt mérhető és egészséges vegetáció borította a területet. A beringit
termelése azonban 1995-ben az égetőmű bezárásával leállt. Máshonnan származó pernyék később
szintén alkalmasnak bizonyultak fémek immobilizálására (Ciccu et al., 2003; Geebelen et al.,
2006; Kumpiene et al., 2007).
A 2005-ben kezdődött kísérleteinkben alkalmazott pernyék a fémek immobilizálásában
nagy eltéréseket mutattak. A pernyék hatékonyságbeli eltéréseinek oka az eltérő eredet és az
eltérő összetétel, mely Vangronsveld et al. (1996b) szerint a két legfontosabb faktor, mely
meghatározza a pernyék immobilizáló képességét. A szorpció és a kristálynövekedés mellett a
lúgosító hatás is hozzájárul a pernyék immobilizáló képességéhez. A semleges kémhatású
pernyék nem képesek a savas kémhatású talajok és meddőanyagok pH-ját a lúgos tartományba
vinni. Ugyanakkor mésszel együtt alkalmazva ez a hatás is érvényesül.
A Cd és a Zn immobilizálására leghatékonyabbnak a lúgos pH-jú (pH=12,6) oroszlányi OA
pernye bizonyult: az acetáttal extrahálható Cd és Zn mennyiségét 45%-kal és 49%-kal, a
desztillált vízzel kioldható Cd és Zn mennyiségét >99%-kal csökkentette a kezeletlenhez képest.
A pernye a talaj toxicitását is csökkentette (bakteriális toxicitás 40–50%-kal, növényi toxicitás
30–50%-kal csökkent) és jelentősen mérsékelte a növények által felvehető Cd- és Zn-tartalmat
71%-kal. Hasonló, de kicsit rosszabb eredményeket adott a másik oroszlányi pernye (OB,
pH=9,7). A tatai pernye+mész, valamint a tatai+visontai+mész keveréke az oroszlányi OA
pernyéhez hasonlóan hatékony volt. A pernyék As-re és Pb-ra gyakorolt hatására a következő
fejezetben térek ki.
A talajba kevert pernyék stabilizáló hatásukat hosszú távon is megőrzik (kísérletünkben
25−36 hónap), és az idővel egyre nagyobb mértékben immobilizálják a fémeket. Ennek oka, hogy
hatásmechanizmusuk alapja egy viszonylag gyors szorpció az égetés során módosult
agyagásvány kristályrács felületein elérhető negatív (ionos) kötőhelyeken, valamint a lúgosítás
hatására az eredeti talajkomponensek felszabadult ionos kötőhelyein, majd egy ezt követő lassabb
szorpció a módosult felületeken (pl. Al, Fe és Mn-oxidokhoz kötődő koprecipitációs reakciók),
végezetül hosszú távon a fémek bediffundálnak az ásványi felületekbe és a kristálynövekedés
során beépülnek a fém-szilikátokba (Vangronsveld et al., 1996b), ahol kötődésük irreverzibilsnek
tekinthető. A szilikátok képződése lassú folyamat, de hosszútávon fennmaradó eredménnyel jár.
Ezt mutatták az én mikrokozmosz eredményim is: két évig folymatosan nőtt a fém
immobilizálódás mértéke. Ruttens et al. (2010) 26 év csapadékmennyiségét szimuláltak, hogy a
beringit immobilizáló hatásának irreverzibilitását ellenőrizzék és összehasonlítsák a jobban
elterjedt meszes kezelésével. Megállapították, hogy míg a mész hatása fokozatosan lecsengett,
addig a szilikáttartalmú pernye hosszú távon csökkentette a fémek hozzáférhetőségét.
Kísérletükben a legjobbnak a beringit és az elemi vas kombinációját találták.
A pernyék stabilizációra alkalmazásának további előnyei, hogy alkalmazásuk egyrészt
hulladék újrahasznosítását jelenti, másrészt nem csak a fémek immobilizálására, de talajjavításra,
tápanyagpótlásra is alkalmasak (Adriano és Weber, 2001, Cavaleri et al., 2004), így elősegítik a
fitostabilizációra használt növények növekedését.

4.1.2 Az elemi vas immobilizáló hatása
Az elemi vas alkalmas az As immobilizálására önmagában vagy pernyével kombinálva
(Kumpiene et al., 2006, Hartley et al., 2004, Mench et al., 2006a, Ruttens et al., 2006c, Lidelöw
et al., 2007), mert az arzén megkötődik a vas oxidálódása során keletkező reaktív felületeken,
illetve oldhatatlan vas-arzenát vegyületeket képez (Kumpiene et al., 2006). A pernyés
kezeléseknél több esetben is tapasztalt As mobilitás növekedést ezért 1%-ban alkalmazott
vasreszelékkel kívántuk csökkenteni. A vasreszeléket a meszes (M), a pernyés (tatai TB pernye),
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és a pernye+meszes (tatai TB pernye + visontai V pernye + mész) kezelésekkel együtt
alkalmaztam, hogy a lúgosodás hatására jelentkező As-mobilizációt a vas alkalmazásával vissza
tudjam szorítani.

4.1.2.1 Az elemi vas hatása az extrahálható fémtartalomra
Ebben a fejezetben a BB meddőanyagra vassal történő kezeléssel kapott eredményeket
mutatom be (4.5. ábra és 4.6. ábra). A BU meddőanyagra kapott hasonló eredményekre a
dolgozat keretében nem térek ki.
Az acetátos és vizes kivonatokban a vasreszelék mobilitáscsökkentő hatása egyértelműen
mutakozik. A meszes (M) és a pernye+meszes (TB+M) kezelés közel azonos mértékben növelte
meg a mobilis As mennyiségét a kezeletlen meddőanyaghoz képest. Vasreszelék hatására 21
hónappal a kezelés után az acetát oldható As mennyisége 80%-kal, a vízoldható 50%-kal
csökkent a csak meszes és csak pernyés kezelésekhez képest. A vasreszelék tehát alkalmas a
lúgos közegben mobilizálódott As mennyiségének csökkentésére.
Az As és a többi lúgosan mobilizálódó fém, mint a Cr, Ni, Mo, Se, V vizsgálatára lúgos
kivonást is alkalmaztam (Na2CO3:NaOH=0,56:1, pH~12,0). A lúgos kivonatban a kezeletlen
meddőanyag tartalmazta a legtöbb arzént (a lúgos kivonatban oldható As a királyvízzel
kiextrahálható As mennyiségének ~60%-a a kezeletlen meddőanyagban 21 hónappal a kezelés
után), nem mutatott különbséget egymáshoz képest a csak mésszel (M) és a mész+vassal (M+I)
kezelt két meddőanyag, sem a csak pernyével (TB) és a pernye+vassal (TB+I) kezelt. A
pernye+meszes (TB+M) kezelésekhez képest a TB+M+I kezelésnél 12%-kal kisebb extrahálható
As-tartalmat mértünk. A környezetben ugyanakkor nem várható lúgos kioldás, ez a kivonat a
maximálisan mobilizálódó As-t reprezentálja, hanem savas feltáródásra számíthatunk, mivel a
szulfidos bányászati meddőanyag spontán savanyodásra hajlamos.
Arzén mennyisége acetátos és
vizes kivonatban

Arzén mennyisége lúgos
kivonatban

Mikrokozmosz, BB

Mikrokozmosz, BB

Vizes kivonat

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Kontroll 2% M 2% M +1 5% TB 5% TB + 2,5% TB 2,5% TB
%I
1% I + 2,5% V + 2,5% V
+2 % M + 2% M
+1 % I

Kezelés típusa

Lúgos kivonat
As koncentráció (mg/kg)

As koncentráció (mg/kg)

Acetátos kivonat

500
400
300
200
100
0

Kontroll 2% M 2% M +1 5% TB 5% TB + 2,5% TB 2,5% TB
%I
1% I + 2,5% V + 2,5% V
+2 % M + 2% M
+1 % I

Kezelés típusa

4.5. ábra Arzén mennyisége acetátos, vizes és lúgos kivonatban mésszel (M), tatai (TB) és visontai (V)
pernyével és vasreszelékkel (I) kezelt bányabérci (BB5) meddőanyagban 21 hónappal a kezelés után
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Pb koncentráció (mg/kg)

A BB meddőanyagban a Cd és Zn
immobilizálására
koncentráló,
meszes,
Ólom mennyisége acetátos és
pernyés és pernye+meszes kezelések hatására
vizes kivonatban
a vízzel kioldható ólomtartalom 0,06 mg/kg
Mikrokozmosz, BB
Acetátos kivonat
Vizes kivonat
alá csökkent az M és a TB+V+M
15
kezeléseknél, míg a TB kezelésnél ~20%-os
növekedést tapasztaltunk. Az acetátos
10
kivonatban
körülbelül
háromszorosára
növekedett az Pb mennyisége (4.6. ábra). A
5
vas a TB pernyéhez adva a kezeletlen
kontrollhoz képest 23%-kal csökkentette az
0
Kontroll 2% M 2% M +1 5% TB 5% TB + 2,5% TB 2,5% TB
acetát-oldható Pb-t. TB+I kezelés a TB
%I
1% I + 2,5% V + 2,5% V
pernyés kezeléshez viszonyítva 76%-kal
+2 % M + 2% M
+1 % I
csökkentette az acetáttal és 83%-kal a vízzel
Kezelés típusa
extrahálható Pb-tartalmat, A vas mésszel
együtt
alkalmazva
csak
kismértékben
4.6. ábra Ólom mennyisége acetátos és vizes
csökkentette a mésszel történt mobilizálást az kivonatban mésszel (M), tatai (TB) és visontai (V)
acetátos kivonatban, a V pernyét is tartalmazó pernyével és vasreszelékkel (I) kezelt bányabérci
(BB5) meddőanyagban 21 hónappal a kezelés után.
keverékben viszont hatástalannak bizonyult.
Nincs oszlop: <0,06 mg/kg.
A desztillált vizes kivonatban a vas
hatására a Zn immobilizációját mértük: az M+I és a TB+V+M+I kezeléseknél 82%-kal és 85%kal kisebb fémmennyiséget mértünk a vas nélküli változathoz képest. A Cd a kimutatási határ
(0,004 mg/kg) alatt volt. A TB és a TB+I kezelések között nem volt szignifikáns különbség a Cd
és a Zn vízzel kiextrahálható mennyiségében. Ugyanakkor a savas kivonásnál (ammóniumacetátos kivonat) a vas jelenlétében kisebb mértékű Cd és a Zn-immobilizációt mértünk. A Cd
koncentráció az M+I és a TB+V+M+I kezelésnél 41%-kal és 24%-kal volt nagyobb az acetátos
kivonatban a vas nélküli változatokhoz képest. A Zn extrahálható mennyisége az acetátos
kivonatban 1,5–4-szeres a vas nélküli változatokhoz képest.

4.1.2.2 Az elemi vas hatásának vizsgálata miniliziméteres kísérletben
Miniliziméteres kísérletben vizsgáltam a tatai
pernye (TB), a mész (M) és a vasreszelék (I) hatását
a
bányabérci
meddőanyag
(BB)
mobilis
fémtartalmára (4.3. kép). Az elsődleges cél a lúgos
kezelések hatására megnövekedett mobilis As
mennyiségének
csökkentésére
alkalmazott
vasreszelék hatékonyságának bizonyítása. 50 mlenként locsoltam az átfolyásos oszlopokat modell
esővízzel,
a
24
frakció
2
évnyi
csapadékmennyiségnek felelt meg (3.2.2.2 fejezet).
A kísérletben a csapadékvíznek a meddőanyag felső
20 cm-es rétegére gyakorolt hatását modelleztük,
mivel hagyományosan szántással ilyen mélységig
történik az adalékanyag bekeverés. Az oszlopokban
vizsgált anyagok a BB-vel végzett szabadföldi
kísérlet második évéből (2008-ból) származtak
(3.1.5.2 fejezet).
Az As a kezeletlen és a TB-vel kezelt
4.3. kép Miniliziméteres oszlopok. Balról
meddőanyag csurgalékvizében kimutatási határ (1,8 jobbra: BB+TB+M+I, BB+TB+I, BB+Igát
(Bertalan, 2009)
µg/l) közelében volt (4.7. ábra). A TB+M kezelés
hatására ez átlag 64,1 µg/l-re nőtt, ami a Gruiz et al. (2006b) által ajánlott helyszínspecifikus
kockázaton alapuló Toka-patak határérték (10 µg/l) hatszorosa. A TB+M+I kezelés ezt átlagosan
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20,4 µg/l értékre csökkentette, azaz a TB+M kezelésnél mért As mennyiséghez képest 68%-kal
csökkent, ami azonban még mindig a javasolt hatáérték 2-szerese. Összességében 75%-kal
kevesebb As mosódott ki a TB+M+I kezelésnél, mint a TB+M kezelésnél (4.4. táblázat).
A vasreszelék As immobilizáló hatását bizonyítja, hogy reaktív gátként és a TB+I
kezelésnél már a kezdeti néhány frakcióban a kimutatási határ alá csökkenti az As mennyiségét a
csurgalékvízben.
Az ólom koncentrációja a kezeletlen meddőanyag csurgalékvízében a kockázatalapú Tokapatak hatáérték (10 µg/l) 10–20-szorosa, és a 13. frakciótól fokozatosan nő. A BB
meddőanyagban a királyvizes kivonatban mérhető Pb mennyisége is igen nagy: átlagosan 3225
mg/kg. Ezért nagy a csurgalékvízben mért Pb koncentráció szórása. A TB pernyés kezelés
jelentősen megnövelte az Pb kezdeti koncentrációját a csurgalékvízben a kezeletlenhez képest
(742–849 µg/l), utána a mennyisége fokozatosan csökken, a 12. frakcióra a kezeletlennél mért
érték alá, de még így is a hatáérték 6-szorosa. A TB pernyés kezelésnél az összesen kimosódott
Pb mennyiség a kezeletlen közel 4-szerese. A TB+M kezelés hatására az Pb már az első
frakcióban a kimutatási határ (1,5 µg/l) alatt van.
Reaktív gátként alkalmazva a vasreszeléket a kezdeti Pb koncentráció 11,2–15,4 µg/l-re, a
6. frakciótól a hatáérték alá csökkent a csurgalékvízben, az összes kimosódott mennyiség 96,5%kal csökkent a kezeletlenhez képest. A TB+I kezelésnél a kezdeti Pb koncentráció 30,9–31,7
µg/l-re, a 3. frakciótól a hatáérték alá csökkent, az összesen kimosódott mennyiség 98,3%-kal
csökkent a TB kezeléshez képest. A TB+M és a TB+M+I kezelés között nem volt szignifikáns
különbség.
Arzén koncentrációja
csurgalékvízben
Miniliziméter, BB
TB
Kezeletlen+Igát
TB+M+I

80

1000
koncentráció (μg/l)

As koncentráció (μg/l)

100

Kezeletlen
TB+M
TB+I

Ólom koncentrációja
csurgalékvízben
Miniliziméter, BB

60
40
20

Kezeletlen
TB+M
TB+I

TB
Kezeletlen+Igát
TB+M+I

800
600
400
200
0

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Frakciók száma

Frakciók száma

4.7. ábra Arzén és ólom koncentrációja miniliziméteres kioldási kísérletben mésszel (M), tatai (TB) pernyével
és vasreszelékkel (I) és reaktív gátként alkalmazott vasreszelékkel (Igát) kezelt bányabérci (BB)
meddőanyagban

Az oszlopokról lejövő csurgalékvízben mért Cd és Zn koncentrációkat mutatom be (4.8.
ábra). A görbék mindkét fémnél azonos lefutásúak, a Zn-nél csak az 1000 µg/l alatti értékeket
ábrázoltam. A kezeletlen meddőanyagnál az első frakciókban a legnagyobbak a
fémkoncentrációk (51,6–79,4 µg/l Cd és 14 396–15 506 µg/l Zn), de ez később csökkent és a 8–
9-dik frakcióban megközelítette a kockázatalapú egyedi Toka-patak határértéket (1 µg/l Cd-ra és
100 µg/l Zn-re) és a felszín alatti vízhatárértéket: 5 µg/l Cd-ra és 200 µg/l Zn-re (6/2009 KvVMEüM-FVM rendelet).
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A TB pernyés kezelés hatására a kezdeti fémkoncentrációk ugyan kisebbek (61,7–65,7 µg/l
Cd 10 és 132–11 263 µg/l Zn), de a görbe lefutása elnyújtottabb. A TB pernyés kezelésnél a 2
évnyi esővízzel lejött Cd és Zn mennnyiség 89%-kal és 45%-kal több, mint a kezeletlen
meddőanyagnál (4.4. táblázat). A TB+meszes kezelés a Cd és Zn mennyiségét már az első
frakció után a határérték alá csökkentette (<0,1 µg/l Cd és átlag 27,1 µg/l Zn) és a szimulált 2 év
alatt lejött mennyiség >99%-kal kevesebb a kezeletlennél.
A vasreszelék hosszabb távon (>1 évnyi szimulált csapadékmennyiség) reaktív gátként
alkalmazva 1/3-ára csökkentette a csurgalékvíz Cd és Zn koncentrációját. A TB pernye és a
vasreszelék együttes alkalmazása hatékonyabb a pernye önmagában történt alkalmazásánál: a
kezdeti fémkoncentrációk kisebbek (8,7–31,4 µg/l Cd és 2 054–5 465 µg/l Zn) és a görbe lefutása
meredeken csökkenő; a Cd-nál már a 4. frakcióra, a Zn-nél a 15. frakcióra megközelítette a
határértéket a fémkoncentráció; az összesen kimosódott fémmennyiség 93,4–98,5%-kal csökkent.
A TB+M és a TB+M+I kezelésnél a Cd a kimutatási határ alatt volt a csurgalékvízben, a Zn
összesen kimosódott mennyisége 24%-kal kevesebb volt a TB+M+I kezelésnél TB+M
kezeléshez képest.

Kadmium koncentrációja
csurgalékvízben

Cink koncentrációja
csurgalékvízben
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Kezeletlen
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TB+I
TB+M+I
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4.8. ábra Kadmium és cink koncentrációja miniliziméteres kioldási kísérletben mésszel (M), tatai (TB)
pernyével és vasreszelékkel (I), és reaktív gátként alkalmazott vasreszelékkel (Igát) kezelt bányabérci (BB)
meddőanyagban
4.4. táblázat BB-ből két évnyi csapadékkal kimosódott fémmennyiségek mésszel (M), tatai (TB) pernyével és
vasreszelékkel (I) kezelve, valamint reaktív gátként alkalmazott vasreszelékl (Igát) hatására
Fém Mennyiség Kezeletlen
TB
TB+M
Kezeletlen+
TB+I
TB+M+I
2 év alatt1
Igát

1

Cd

mg/kg

0,129

0,244

<0,001

0,100

<0,004

<0,001

Zn

mg/kg

27,4

39,8

0,176

19,0

2,65

0,133

Pb

mg/kg

0,920

3,43

<0,009

<0,032

0,059

<0,011

As

mg/kg

<0,031

<0,020

0,380

<0,011

<0,011

0,095

1 kg meddőanyagból 2 év alatt összesen kimosódott fém mennyisége mg-ban a miniliziméterekről lejött
csurgalékvízben mért fémkoncentrációkból számítva. A modellezett 2 évnyi csurgalékkal kimosódott
fémmennyiség a királyvízzel feltárható fémtartalomhoz a kezeletlen meddőanyagnál a következőképpen
aránylik: Cd: 4,8%, Zn: 5,1%, Pb: <0,03%, As: <0,01%. A modellezett 2 évnyi csurgalékkal kimosódott
fémmennyiség az egyszeri vizes extrakcióval kioldott mennyiséggel közel azonos, kivéve az Pb-ra, ami a
kezeletlen meddőanyagnál 26%-a, TB-nél 54%-a, TB+M-nél <12%-a a vizes extrakcióval mértnek.
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Miniliziméteres kioldási kísérletben azt is mértem, hogy hogyan hat a vasreszelék
bekeverésének mélysége és a bekeveréstől eltelt idő a kimosódó As mennyiségére. Ennél a
kísérletnél csak a csurgalékvíz pH-ját és az As mennyiségét mértem, ez utóbbit Quantofix® As
gyorsteszttel. A kísérletben a szabadföldi kísérltekeből származó tatai pernyével (TB) és mésszel
(M) kezelt bányabérci meddőanyagot (BB) kezeltem vasreszelékkel (I).
A frissen bekevert vasreszelék nem immobilizálja az As-t (4.9. ábra). Két hónappal a vas
bekeverés után a 3. frakciótól kezdve az As mennyisége már a kimutatási határ alatt volt (5 µg/l),
tehát a vas hatásának kifejtéséhez időre van szüksége. Ugyanakkor az is látszik, hogy a 11
hónapos mintában ismét megnövekedett a mobilis arzénmennyiség (átlag 33 µg/l), de a vas
nélküli kontrollhoz (átlag 80 µg/l) és a frissen bekevert vashoz képest 59%-kal kevesebb.
A 0,5% és 1%-ban bekevert vasmennyiség között nincs jelentős különbség, ugyanakkor a
bekeverési mélység változtatása hatással van a csurgalékvízban mért As koncentrációra. Az
átlagosan mért As koncentráció az oszlop felébe (kb. 20 cm, a szántott réteget modellezve)
bekevert vasnál 70–75 µg/l, a teljes mélységbe bekevert vasnál 63–68 µg/l volt. Ez körülbelül
10%-os csökkenést jelent. Még nagyobb különbség látszik, ha a felső részbe a két hónappal
korábban bekevert talaj és vasreszelék keveréket helyezzük, ekkor átlagosan 68 µg/l As
koncentráció mérhető a csurgalékvízben, míg a teljes oszlopot kitöltő 2 hónapos mintánál a 3.
frakciótól kezdve az As mennyisége a kimutatási határ alatt volt (5 µg/l).
Összefoglalva: a vas képes a pernye+meszes kezelés hatására megnövekedett mobilis As
mennyiségének csökkentésére a BB meddőanyagban, ugyanakkor hatásának kifejtéséhez
hosszabb időre van szüksége. A 20 cm-es, felső szántott rétegbe történő bekeverés nem
elégséges, ennél mélyebb rétegekbe történő bekeverésre van szükség a megfelelő érintkezés és a
stabilizáló hatás eléréséhez.
As koncentrációja csurgalékvízben
Miniliziméter, BB
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1% I, 20 cm, 0 hó

0
0,5% I, 20 cm, 0 hó

0

34
25

25

20
BB + 5% TB + 2% M

As-koncentráció (µg/l)

1. és 2. frakció átlaga
100

Kezelés típusa
4.9. ábra Kioldható As mennyisége miniliziméteres kioldási kísérletben mésszel (M), tatai (TB) pernyével és
vasreszelékkel (I) kezelt bányabérci (BB) meddőanyagban

4.1.2.3 Az elemi vas hatása a toxikus fémtartalmú bányászati meddőanyag
toxicitására
A vasreszeléknek nem volt szignifikáns hatása a meddőanyag toxicitására egyik
tesztorganizmussal mérve sem, ugyanakkor kis mértékben ugyan, de inkább növelte, mint
csökkentette azt. Az M+I-vel kezelt meddőanyagban az aerob heterotróf telepképző sejtek száma
a fele volt a csak meszes kezelésnél mértnek. Mind a meszes, mind a pernye+meszes kezelés
hatására két nagyságrenddel nőtt a meddőanyag mikrobiális aktivitása a kezeletlenhez képest,
míg a csak pernyés kezelés nem befolyásolta szignifikánsan (4.10. ábra). A V. fischeri
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lumineszcencia gátlási tesztben nem mértünk szignifikáns különbséget, egyedül a pernye
önmagában alkalmazva okozott kisebb mértékű (15%-os) csökkenést az ED50 értékben (50%-os
gátlást okozó dózis) a kezeletlenhez képest. A S. alba tesztnövényes vizsgálatban minden kezelés
növelte a növények hosszát a kezeletlen meddőanyaghoz képest, ugyanakkor a csak pernyés
kezelésnél a gyökerek közel kétszeresre nőttek, míg a szár alig változott. Ez a ―menekülő
gyökerek‖ jellemzője, azaz a gyökerek abnormálisan megnyúlnak a kedvezőtlen körülmények
elkerülése céljából.
Aerob heterotróf telepképző
sejtek száma
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4.10. ábra Aerob heterotróf telepképző sejtszám és S. alba tesztnövények gyökér- és szárhossza mésszel (M),
tatai (TB) és visontai (V) pernyével és vasreszelékkel (I) kezelt bányabérci (BB5) meddőanyagban 21 hónappal
a kezelés után

4.1.2.4 Az elemi vas hatása a bioakkumulálódó fémtartalomra

4.11. ábra Bioakkumulált arzén mennyisége S. alba
tesztnövényben mésszel (M), tatai (TB) és visontai
(V) pernyével és vasreszelékkel (I) kezelt bányabérci
(BB5) meddőanyagban 21 hónappal a kezelés után
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Bioakkumulált arzén mennyisége
Mikrokozmosz, BB
As koncentráció (mg/kg)

A S. alba tesztnövény által akkumulált
As mennyisége az M+I és a TB+V+M+I
kezelésnél 6−21%-kal kisebb, mint a vas
nélküli változatban, a TB+I pernyés
kezelésnél azonban nagyobb (4.11. ábra). Az
akkumulált As mennyisége a takarmányokra
és élelmiszerekre érvényes határérték (2
mg/kg, 44/2003. FVM és 8/1985 EüM
rendelet) ~8-szorosa.
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4.1.2.5 Az elemi vas immobilizáló hatásának összefoglalása és értékelése
Az elemi vas alkalmazásának célja elsősorban az arzén immobilizálása volt a lúgos
kezelőanyagok (pernye és mész) hatásának kitett gyöngyösoroszi meddőanyagban, mivel az
elemi vasat önmagában (Kumpiene et al., 2006; Lidelöw et al., 2007; Ruttens et al., 2006c) és
pernyével együtt (Mench et al., 2006b) is alkalmazták már sikeresen As immobilizálására.
Előnye az ionos vasvegyületekkel szemben, hogy összetett fémszennyeződésre (Cd, Pb, Zn, Cu)
is alkalmazható, mivel a többi fémre nem gyakorol mobilizáló hatást, sőt, talajtípustól függően
immobilizáló hatása is lehet (Hartey et al., 2004).
Az elemi vas alkalmazása meszes és a pernyés kezelésekkel sikeresnek bizonyult az As
immobilizálására: az acetáttal extrahálható As mennyisége 80%-kal, a vízzel extrahálható 50%kal, a miniliziméteres kísérletben kioldódó As mennyisége 68%-kal, a két évnyi csapadékkel
kioldódó As mennyisége 75%-kal csökkent a vasreszelék nélküli kezelésekhez képest. A
vasadagolás többlettoxicitást nem okoz, a meddőanyag toxicitására a vas nem volt szignifikáns
hatással.
Az elemi vas által immobilizált arzén Kumpiene et al. (2006) mérései alapján a talajban
legerősebben kötött fémfrakcióban (szekvenális extrakcióval vizsgálva) van jelen. Ez már két
héttel a kezelés után kimutatható. A frissen bekevert vasreszelék (miniliziméteres kísérlet,4.9.
ábra) még nem hat szignifikánsan az As mobilitására, mivel a vas a nedves talajban lezajló
oxidációt kísérő adszorpcióval fejti ki hatását, de idővel az immbilizáló hatás megjelenik. Két
hónappal a vasreszelék bekeverése után vett mintákat vizsgálva a miniliziméteres kísérletben
kioldódó As mennyisége a kimutatási határ (5 µg/l) alá csökkent, azaz a kockáztaalapú Tokapatak határérték (10 µg/l) alá. Ezzel a területre meghatározott határértéket a kezelés teljesítette.
Hosszú távon, 11 hónappal a vas bekeverése után a bányabérci meddőanyaggal végzett
szabadföldi kísérletből (3.1.5.2 fejezet) vett mintánál nagyobb As mobilitást tapasztaltunk, amely
azonban még mindig csak a pernye+meszes kezelésnél mért értékek 59%-a (4.9. ábra). Hosszú
távon a vas bekeverésének ismétlése javasolható az immobilizált állapot fenntartásának
biztosításához. A vas hosszú távú hatásának bizonyítéka Mench et al. (2006b) és Renella et al.
(2008) 6 éves kísérlete, melyben a beringit (pernye)+vas és a beringit+komposzt+vas keveréke
hosszú távon is képes volt az As immobilizálására: a pernye+komposztos kezelés következtében
a kezeletlen meddőanyaghoz képest az átfolyó vizekben megnövekedett As mennyisége a
vas+beringit+komposztos kezeléssel 70%-kal csökkent, és a Cd, Cu, Pb és Zn immobilizálására
is ez utóbbi volt a leghatékonyabb kezelési mód. Hat évvel a kezelés után a meddőanyag
mikroflórája egészséges, a növényekre toxikus arzén mennyiség csökkent.
Az elemi vas alkalmazása nem csak az As mobilitását csökkentette, de a csak pernyés
kezelések hatására megnövekedett mobilis ólom mennyiségét is: az acetáttal extrahálható Pb
mennyisége 76%-kal, a vízzel extrahálható 83%-kal csökkent, a miniliziméteres kísérletben a
csurgalékvízben mérhető Pb a kimutatási határ (1,5 µg/l) és a kockázatalapú Toka-patak hatáérték
(10 µg/l) alatt volt, a szimulált két év alatt kioldódó Pb mennyisége >99%-kal csökkent a
vasreszelék nélküli kísérletben elértekhez képest.
A vas alkalmazásakor elsődleges célunk az As mobilitásának csökkentés volt, hiszen a
bányabérci meddőanyagban lévő legmobilisabb fémek (Cd és Zn) immobilizálására a pernye és a
mész együttes alkalmazása hatékony volt (4.1.1 fejezet). A csak meszes és a pernye+meszes
kezelésnél a vas alkalmazása (M+I és TB+V+M+I kezelések) nem okozott szignifikáns
különbséget a Cd és a Zn mobilitásában, de a csak pernyés kezeléshez képest a pernye+vasas
(TB+I) kezelés ennek a két fémnek a mobilitását is csökkentette: a miniliziméteres kísérletben a
szimulált 2 év alatt összesen kimosódott Cd és Zn mennyiség 93,4–98,5%-kal csökkent a vas
nélküli kezeléshez képest.
A miniliziméteres kísérletekből levonható fontos tanulság, hogy a vasreszelék
bekeverésének mélysége hatással van az átfolyó vizek As-tartalmára (4.9. ábra). A 20 cm-es
bekeverési mélység nem bizonyult elégségesnek, míg a teljes oszlophosszba (40 cm) történt
bekeveréssel kimutatási határ alatti As koncentráció volt elérhető a csurgalékvízben. Friesl et al.
(2006) szabadföldi kísérletek során arra a következtetésre jutottak, hogy a stabilizálószerek 10–15
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cm mélységbe való bekeverése nem elégséges például a mélyebb gyökerű növények
fémfelvételének csökkentésére. Mench et al. (2006b) az arzén immobilizálására 50 cm-es
bekeverési mélységet javasol. Ugyanakkor minél mélyebbre juttatják az adalékanyagot (akár 70
cm), annál hatékonyabb lehet a technológia (Mench et al., 2003). Ekkor azonban a kötségek is
növekednek, a hagyományos agrotechnológiák nem alkalmazhatóak. Ezt a technológia
tervezésénél figyelembe kell venni. Friesl-Hanl et al. (2009b) több technológiát is kipróbáltak a
stabilizálószer bejuttatására és legjobbnak a szántás bizonyult, összehasonlítva a vízzel történő
bemosással, és a 20 cm-enként, 10 bar nyomással történő beinjektálással. Legjobbnak tehát a
hagyományos agrotechnológia javasolható, 20 cm-nél mélyebb, körülbelül 40 cm-es adalékanyag
bekeveréssel,
mely mély vagy
mélyítő
szántási
technológiákkal
megoldható
(www.agraroldal.hu).
A vasreszeléket reaktív gátként is alkalmaztuk miniliziméteres kísérletben és a kezeletlen
meddőanyagon átfolyó vizekben főként az Pb, de Zn, Cd és As mennyiségét is csökkentette. A
vasreszelék reaktív gátként alkalmas lehet a meddőanyagokon átfolyó csurgalékvíz
fémszennyezettségének csökkentésére, ugyanakkor a lefolyó vizekkel, erózióval, kiporzással és
növényi fémfelvétellel való terjedést nem akadályozza meg, önmagában nem elégséges
technológia Gyöngyösorosziban.
Az elemi vasat permeábilis reaktív gátként (PRB) elterjedten alkalmazzák. Az ITRC (2005)
felmérése alapján 2004-ig a világon 200-ból 120 PRB-ben vastartalmú töltetet használtak
klórozott szénhidrogénnel, fémekkel és radionukleotidokkal szennyezett felszín alatti vizek
remediációjára. Kísérleteink alapján a vasreszelék a gyöngyösoroszi meddőanyagok
csurgalékvizének kezelésére is alkalmazható lenne.

4.1.3 Hagyományos talajadalékok és hulladékok (ivóvíztisztítási csapadék és
vörösiszap) stabilizáló hatása
Az erőművi pernyék, mint hulladékok mellett más, nagy mennyiségben rendelkezésre álló
hulladékokat is alkalmaztam toxikus fémek immobilizálására, így az almásfüzitői vörösiszapot és
ráckevei és csepeli ivóvíztisztítási csapadékokat. Emellett hagyományos adalékanyagok,
talajjavító szerek, mint a mész, az alginit, a nyersfoszfát és a lignit stabilizáló hatását is mértem.

4.1.3.1 Az adalékanyagok hatása az extrahálható fémtartalomra
A hagyományos talaj adalékanyagok keveréke bizonyult a leghatékonyabbnak a kató-földi
talaj fémtartalmának stabilizálására (4.5. táblázat). A mész önmagában alkalmazva is
hatékonynak bizonyult, a sorban őt az alginit követi, a nyersfoszfát elsősorban a Zn-et
immobilizálta. A lignit ugyanakkor megnövelte a mobilis Cd és Zn mennyiségét, így a kató-földi
talaj stabilizálására nem alkalmas. Ez feltehetően abból ered, hogy a lignit tovább savanyította az
eleve savanyú talajt. A mobilis Pb mennyiségét a lignit kivételével a többi adalékanyag
csökkentette (sorrend: négy adalékanyag keveréke > mész > nyersfoszfát > alginit), viszont itt is
tapasztalható volt a mobilis As mennyiségének növekedése minden adalékanyagnál.
A kipróbált hulladékanyagok is jó hatékonyságot mutattak a fémek immobilizálásában. A
két ivóvíztisztítási csapadék közül a csepeli (Cs) nagyobb mértékben csökkentette a Zn
mobilitását, mint a ráckevei (R). A vörösiszap szintén alkalmas lehet a stabilizálásra, elsősorban a
bányaudvari meddőanyag (BU) mobilis fémtartalmát csökkentette hatékonyan. Ezeknél az
adalékanyagoknál nem tapasztaltuk a mobilis As mennyiségének növekedését, sőt, az
ivóvíztisztítási Fe-Mn csapadékok közül a ráckevei és a vörösiszap is 73%-kal csökkentette az
acetáttal extrahálható As mennyiségét a kató-földi talajban. A mobilis Pb mennyisége szintén
csökkent minden adalékanyag hatására.
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4.5. táblázat Stabilizáló adalékok hatása a pH-ra és az ammónium-acetát és desztillált vízzel extrahálható Cd
és Zn mennyiségére a kató-földi talajokban (K) és a bányaudvari (BU) meddőanyagokban
Adalék típusa
Mész Algi- Fosz- Lignit
4
R
R
Cs
Cs
Vörös- Vörösnit
fát
keve- csapa- csapa- csapa- csapa- iszap iszap
réke
dék
dék
dék
dék
Mennyisége
1
1,5
1
10
5
5
5
5
5
5
(tömeg%)
Talaj/meddő
Talaj Talaj Talaj Talaj Talaj Talaj Meddő Talaj Meddő Talaj Meddő
típus
(K21) (K2) (K2) (K2) (K2)
(K3) (BU3) (K3) (BU3) (K3) (BU3)
pH, kezeletlen
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
6,5
6,9
6,5
6,9
6,5
6,9
pH, kezelt
7,4
6,6
6,4
5,2
7,3
6,7
6,8
7,1
6,8
7,1
7,1
Acetát oldható
Cd, kezeletlen
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
1,24
3,28
1,24
3,28
1,24
3,28
(mg/kg)
Acetát oldható
Cd, kezelt
1,84
2,35
2,75
3,40
1,12 0,582
1,75
0,634
2,67
1,03
1,87
(mg/kg)
Acetát oldható
Cd
41
24
12
-9
64
51
44
46
14
13
40
csökkenés (%)
Acetát oldható
Zn, kezeletlen
455
455
455
455
455
187
354
187
354
187
354
(mg/kg)
Acetát oldható
Zn, kezelt
214
312
358
626
144
147
293
110
253
97
128
(mg/kg)
Acetát oldható
Zn
53
31
21
-31
68
17
13
38
25
46
62
csökkenés (%)
Vízoldható
Cd, kezeletlen
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17 0,020 0,042 0,020 0,042 0,020 0,042
(mg/kg)
Vízoldható
Cd, kezelt
0,005 0,186 0,649 2,83 0,014 <0,004 0,013 <0,004 0,031 0,010 0,006
(mg/kg)
Vízoldható
Cd
99
84
45
-142
99
>79
68
>79
23
48
85
csökkenés (%)
Vízoldható
Zn, kezeletlen
236
236
236
236
236
2,27
2,38
2,27
2,38
2,27
2,38
(mg/kg)
Vízoldható
Zn, kezelt
0,507 18,2
78,7
704
1,12
1,39
1,66
0,858
1,35
0,645 0,331
(mg/kg)
Vízoldható
Zn
99
92
97
-199
99
36
27
60
40
70
85
csökkenés (%)
Mintavételek időpontja: hagyományos adalékanyagok: 18 hónap, hulladékok: 28 hónap.
A csökkenést a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva adtam meg (kezeletlen = 0%).
1
A számok a mikrokozmosz kísérletsorozat számát jelölik.
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4.1.3.2 Az adalékanyagok hatásának vizsgálata miniliziméteres kísérletben
Miniliziméteres kioldási kísérletben vizsgáltam a hagyományos talaj adalékanyagok hatását
a fémek mobilitására, 17 hónappal a kezelés után (4.12. ábra). Az eredmények összecsengtek a
szakaszos kivonási módszerekkel kapott eredményekkel. Legjobbnak a mész és a négy
adalékanyag keveréke, ezután sorrendben az alginit és a nyersfoszfát következett. A lignit az As
kivételével minden fém mobilitását növelte, ugyanakkor a miniliziméteres kioldás során az Astartalmak csak a mész és a négy adalékanyag keverékének alkalmazása során növekedtek a
kimutatási határ fölé (max. 14 µg/l). Megjegyzendő, hogy az alginit és a nyersfoszfát hatására a
talaj vízáteresztő képessége jelentősen lecsökkent, azaz víztartóképessége nőtt (Részletes
eredmények: Feigl és Atkári, 2007).
Másik miniliziméteres kioldási kísérletsorozatban a hulladékok hatását vizsgáltuk a
kioldható fémek mennyiségére a kató-földi talajban, 18 hónappal a kezelés után. Az extrakcióval
mért eredményekhez hasonlóan minden hulladékanyag körülbelül 50%-os csökkenést okozott a
mobilis Cd és Zn mennyiségében. Az As mennyiségét az extrakcióval mért eredményekkel
megegyezően a ráckevei csapadék csökkentette le a legjobban a csurgalékvízben.
Cink koncentrációja
csurgalékvízben
Miniliziméter, K

10
As koncentráció (µg/l)

Kezeletlen
5% R
5% Cs
5% Vi
5% TA

Zn koncentráció (µg/l)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Arzén koncentrációja
csurgalékvízben
Miniliziméter, K
Kezeletlen
5% R
5% Cs
5% Vi
5% TA

8
6

4
2
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Frakció száma

Frakciók száma

4.12. ábra Cink és arzén koncentrációja miniliziméteres kioldási kísérletben ráckevei (R) és csepeli (Cs)
ivívíztisztítási csapadékkal, vörösiszappal (Vi) és tatai pernyével (TA) kezelt kató-földi (K2) talajokról
származó csurgalékvízben

4.1.3.3 Az adalékanyagok hatása a toxikus fémekkel szennyezett talaj és bányászati
meddőanyag toxicitására
Az alkalmazott adalékanyagok nem befolyásolták szignifikánsan a talaj és meddőanyag
toxicitását a V. fischeri tesztorganizmussal mérve.
A S. alba növekedését az alginit serkentette a legnagyobb mértékben, a mész, a
nyersfoszfát és a 4 keveréke kis mértékben növelte azt, míg a lignit gátló hatással bírt a
tesztnövényre. A S. albateszben minden hulladékanyag (kivéve az 5% Cs csapadék) növelte a
gyökér- és a szárhosszakat, azaz csökkentette a toxicitást a Kató-földi talajban (K), míg a BU
meddőanyagnál nem volt szignifikáns különbség. A növénynövekedést legjobban (41–45%-kal)
az 5% vörörsiszapos kezelés serkentette (4.13. ábra).
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S. alba növények növekedése

Hossz (mm)

25
20
15

20,8
20,1
16,4
15,9 15,3
13,1

gyökér

Mikrokozmosz, K

szár

30

18,5
16,7

18,3
17,4
13,5
9,1

10

S. alba növények növekedése

25
Hossz (mm)

Mikrokozmosz, K

20

17,9

15

5

10

0

8,6

19,8

10,2

21,7

23,7
16,5

12,0 11,8

gyökér
szár
26,0
22,8
21,3
19,1

9,6 9,8

12,1

9,7 9,5

5
0

Kezelés típusa

Kezelés típusa

4.13. ábra S. alba tesztnövények gyökér- és szárhossza. (R: ráckevei csapadék, Cs: csepeli csapadék, Vi:
vörösiszap, TA: tatai pernye. Mintavételek időpontja: hagyományos adalékanyagok: 18 hónap, hulladékok:
28 hónap.)

4.1.3.4 Az adalékanyagok hatása a bioakkumulálódó fémtartalomra
A hagyományos talaj adalékanyagok közül a mész, az alginit és a 4 adalékanyag keveréke
közel azonos hatékonysággal képes a S. alba tesztnövények által akkumulált Cd- és Zn-tartalom
csökkentésére (59–64% Cd-ra és 70–71% Zn-re) (4.6. táblázat). A nyersfoszfát ~50%-kal
csökkenti az akkumulált Cd-ot és Zn-et, a lignit azonban növeli a fémek bioakkumulációját (az
As-ét 28%-kal és az Pb-ét 64%-kal). Az As és az Pb fémfelvételét csak az alginit csökkentette
15%-kal és 21%-kal.
A kipróbált hulladékok a tesztnövény által akkumulált fémtartalmakat csak kis mértékben
(13–29%) csökkentették.
4.6. táblázat Adalékanyagok hatása a S. alba tesztnövény által akkumulált Cd és Zn mennyiségére
Adalék típusa
Mész Alginit Foszfát Lignit 4 keve- R
R
Cs
Cs Vörös- Vörösréke csapa- csapa- csapa- csapa- iszap iszap
dék
dék
dék
dék
Talaj/meddő típus
Talaj Talaj Talaj Talaj Talaj Talaj Meddő Talaj Meddő Talaj Meddő
(K31) (K3) (K3) (K3) (K3) (K4) (BU4) (K4) (BU4) (K4) (BU4)
Cd bioakkumulált, nem
2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 0,478 0,900 0,478 0,900
kezelt (mg/kg)
Cd bioakkumulált, kezelt
0,988 0,926 1,35 3,42 1,05 0,441 0,769 0,394 0,871
(mg/kg)
Cd bioakkumulált,
61
64
47
-33
59
8
15
18
3
csökkenés (%)
Zn bioakkumulált,
585
585
585
585
585
99,3
170
99,3
170
kezeletlen (mg/kg)
Zn bioakkumulált, kezelt
167
178
299
991
170
78,3
155
79,8
144
(mg/kg)
Zn bioakkumulált,
71
70
49
-69
71
21
9
20
15
csökkenés (%)
Mintavételek időpontja: hagyományos adalékanyagok: 18 hónap, hulladékok: 28 hónap.
A csökkenést a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva adtam meg (kezeletlen = 0%).
1
A számok a mikrokozmosz kísérletsorozat számát jelölik.

0,478 0,900
0,507 0,730
-1

19

99,3

170

86,8

121

13

29
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4.1.3.5 Hagyományos adalékanyagok és hulladékok (ivóvíztisztítási csapadékok és
vörösiszap) stabilizáló hatásának összefoglalása és értékelése
A mész a kipróbált hagyományos adalékanyagok közül a legjobbnak bizonyult a Cd és a Zn
mobilitásának csökkentésében. Hatékonysága az O erőművi pernyékkel megegyezett, és
immobilizáló hatása 18 hónapig fennmaradt. Ugyanakkor, mivel a mész immobilizáló hatását
elsősorban a pH megnövelése által fejti ki, hosszú távon hatása lecseng és a meszezést ismételni
kell. Ruttens et al. (2010) a mész és a beringit (ciklonikus pernye) immobilizáló hatását egy 26 év
csapadékot modellező kioldási kísérletben hasonlította össze, és megállapították, hogy a pH
fokozatosan csökkenésével a mész immobilizáló hatása szintén csökkent, ugyanakkor a pernye
hosszú távon is megőrizte stabilizálós hatását. A meszezés tehát elsősorban gyors megoldásként
javasolható, de hosszú távon hatékonysága csökken, helyette inkább a pernyés kezelés
javasolható. Alkalmazásánál szintén figyelembe kell venni, hogy az As (és egyéb lúgosan
mobilizálódó fémek) mobilitását a pH növelése által megnöveli (Adriano et al., 2004).
Az alginit a mész és a négy adalékanyag keverékéhez képest kisebb mértékben
immobilizálta a fémeket (Cd és Zn) a szakaszos és liziméteres kioldások alapján, azonban a
növények (S. alba tesztnövény) számára hozzáférhető fémmennyiségre azonos mértékben hatott,
sőt, az As és az Pb hozzáférhetőségét is csökkentette kis mértékben. Az alginit előnyös
tulajdonsága, hogy a növények számára gazdag tápanyagforrás (http://www.alginit.hu), melyet a
S. alba gyökér és szár-növekedési teszt is igazolt. Az alginites kezelés a növények szárának
hosszát ~60%-kal megnövelte. Emelett az alginit a talaj vízháztartását is javítja.
A nyersfoszfát alkalmas lehet a gyöngyösoroszi talajok stabilizálására, bár a mésznél és az
alginitnél is kevésbé hatékony. A nyersfoszfát előnye, hogy a fémeket immobilizáló hatása
mellett egyben lassan feltáródó foszfor forrást is jelent, amely biztosítja a fitostabilizációra
alkalmazott növények optimális tápanyagellátását (Csillag et al., 2007). Előnye a többi foszfor
fajtával szemben, hogy bár kísérletek alapján a vízoldható foszfát fajták, mint például a
diammonium-foszfát hatékonyabb a fémek immobilizálásában (Brown et al., 2005), ugyanakkor
ezek könnyebben ki is mosódhatnak a talajból eutrofizációs veszélyt jelentve, míg a nyersfoszfát
alkalmazása kisebb foszfor kimosódást okoz (Cao et al., 2003). Basta et al. (2001) azt találták,
hogy különböző kezelt (például mésszel stabilizált) szennyvíziszapok immobilizáló hatásával
összehasonlítva csak a nyersfoszfát volt képes a gasztrointesztinális hozzáférhető Pb
mennyiségének csökkentésére.
A lignit a gyöngyösoroszi mezőgazdasági talajban hosszú távon mobilizálta a fémeket,
mind az extrakciós, mind a liziméteres kioldás, mind a gyors bioakkumulációs tesztettel
vizsgálva. A vizes kivonatban 2,5–3-szoros Cd és Zn mennyiséget mértünk a kezeletlen
kontrollhoz képest. A S. alba gyökér- és szárnövekedését gátolta 15%-kal és 30%-kal. Uzinger
(2010) mesterségesen Cr, Pb és Zn sókkal szennyezett, homokos talajt kezelt 10% visontai
lignittel. Eredményei azt mutatták, hogy a lignit a 2 hónapos talajinkubációs modellkísérletben
legjobban a Cr-ot (vizes kivonatban 96%-os csökkenés), legkisebb mértékben a cinket (vizes
kivonatban 61%-os csökkenés) immobilizálta. A szerző megállapította, hogy a lignit a savanyú és
erősen savanyú talajokban a Cr-ot és a Zn-et a kémhatás és a kationcserélő kapacitás növelésével,
az Pb-ot a kémhatás növelésével immobilizálja. Rövidtávon (10 nap) a lignit a gyöngyösoroszi
talajokban is lecsökkentette a fémek, elsősorban a Cu és a Zn mobilitását, azonban már 6
hónappal később nagyobb mobilis fémtartalmak voltak mérhetőek (Feigl, 2005). Hosszú távon
(1,5 év) a lignit hatása nem maradt fent, hanem mobilizálódás volt tapasztalható. A Soroksári
úton található galvanizáló üzem telephelyének talaja elsősorban krómmal szennyezett, de más
fémek (Cd, Hg, Pb, Ni, Cu, As, Sn, Zn) is megtalálhatóak benne. A soroksári úti, enyhén lúgos
talajra (pH=7,8) a lignit hatékony stabilizálószernek bizonyult, a kioldható fémtartalmakat 60–
70%-kal csökkentette, azonban a növények által felvehető fémtartalmat növelte. Alkalmazása
nem akkumuláló növényekkel együtt ideális lehet a területen (Feigl, 2005). A soroksári úti
talajban a lignit hatása hosszú távon is fennmaradt a Cu-ra és Zn-re, míg más fémek
mobilizálódtak (Cd, Cr, Pb) (Atkári, 2006). A lignit tehát jó stabilizálószer rövidtávon, azonban
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hosszú távú hatása nem egyértelmű, hanem függ a kezelt talaj típusától (elsősorban a pH-tól és a
kationcserélő kapacitástól), valamint a stabilizálni kívánt fémektől is.
A négy adalékanyag (mész, alginit, nyersfoszfát, lignit) együttes alkalmazása azonos
hatékonyságú volt, mint a mész és az erőművi O pernyék, tehát a gyöngyösoroszi talajra
hatékony immobilizálószernek bizonyuló mész, alginit és nyersfoszfát hatása érvényesült a
keverékben a lignit mobilizáló hatásával szemben. Ez köszönhető annak, hogy a talaj pH-ját a
négy adalékanyag kombinációja a mészével közel azonos mértékben növelte meg, és hogy a mész
szerves anyagokkal együtt kombinálva hatékony stabilizálószer, mivel a szerves anyagokban lévő
karboxil, fenol, alkohol és karbonil csoportok disszociálnak, ezáltal nő az affinitásuk a fém ionok
megkötésére (Adriano, 2001). Négy primer adalékanyag kijuttatása azonban gazdaságilag nem
tekinthető az optimális megoldásnak, főként akkor, ha a stabilizálás egy (vagy két) hulladékanyag
alkalmazásával is megvalósítható.
Az ivóvíztisztítási csapadékok szintén alkalmasak lehetnek a gyöngyösoroszi talajokban
és meddőanyagokban található fémek immobilizációjára. Brown et al. (2005) azt találták, hogy a
különböző eredetű csapadékok eltérő hatásúak lehetnek: mobilizáló és immobilizáló hatással is
rendelkezhetnek. A kipróbált ráckevei és csepeli csapadékok immobilizáló hatással rendelkeznek.
Hatékonyságuk közel azonos, bár a csepeli csapadék a Zn-et jobban megkötötte, míg az As-ra a
ráckevei (kevésbé lúgos, mivel meszet nem adagolnak hozzá) csapadék volt hatékony, illetve 5%ban alkalmazva a csepeli csapadék a S. alba növények növekedését kis mértékben gátolta.
Összetett fémszennyeződés kémiaival kombinált fitostabilizációjára ezért inkább a ráckevei
csapadék javasolható. Mint minden hulladék esetében, talajra történő alkalmazásnál limitáló lehet
a csapadékok fémtartalma, a vizsgált csapadékok mobilis fémtartalma azonban kicsi (3.1.1.4
fejezet). Lombi et al. (2010) áttekintése alapján több szerző is vizsgálta az ivóvíztisztítási
csapadékok Al-tartalmából eredő toxikus hatást, ami az alkalmazás gátja lehet, azonban az
általam használt csapadékok az összes kipróbált adalékanyag közül a legkevesebb alumíniumot
tartalmazzák, így ez a probléma nem merül fel.
A vörösiszap talajjavításra történő alkalmazásával szemben a szakemberek fő ellenérve a
vörösiszapok nagy toxikus elem, főként króm-tartalma (Müller és Pluquet, 1998; Gray et al.,
2006) és erősen lúgos pH-ja. A stabilizációs kísérletekben alkalmazott almásfüzitői vörösiszap
toxikus fémtartalma kicsi, kis mennyiségű mobilis Cr-ot (0,125 µg/kg vízoldható) és As-t (0,126
µg/kg vízoldható) tartalmaz, pH-ja 9-es. 5% vörösiszap lecsökkentette a mobilis fémmennyiséget
(48–85% csökkenés és a talajok és meddőanyagok vízoldható Cd- és Zn-tartalmában), és az As és
Pb-tartalmat is csökkentette, amely fémeknél más adalékanyagok mobilitás növekedést okoztak.
Toxikus hatása nincs, mi több, a S. alba tesztnövény növekedését serkentette (30–40%-kal),
fémfelvételét csökkentette (legjobb eredménye: 29%).

4.2 Stabilizációs kísérletek szabadföldi liziméterekben
A
stabilizációs
technológia
kidolgozásának második lépéseként szabadföldi
liziméteres kísérleteket állítottunk össze,
melyben három féle pernyével – tatai (T),
oroszlányi (O) és visontai (V) – kezeltünk
Kató-földjéről számrazó Toka-patak hordalékot
(H) és bányabérci meddőanyagot (BB). Az
oroszlányi pernyét nem csak bekeverve, de az
anyagok alatt, reaktív gátként alkalmazva is
vizsgáltuk (Ogát). 2008 júliusában a
liziméterek tetejére vasreszeléket szórtunk. A
kísérletet 3 évig követtük, a 4.4. képen 2009. év
4.4. kép Mintavételezés a liziméterekből 2009
őszén
láthatóak
a
liziméterek.
A
őszén
technológiamonitroing
során
mértük
a
csurgalékvíz és a kezelt anyagok kémiai és ökotoxikológiai tulajdonságait, valamit a
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lizimétereken nőtt növények fémfelvételét. Dolgozatom keretében a legfontosabb eredményeket
mutatom be (Részletes eredmények: Gruiz et al., 2010b).

4.2.1 A lizimétereken átfolyó csurgalékvíz minősége
A BB meddőanyaggal töltött liziméteren átfolyt csurgalékvíz pH-ja erősen savanyú (akár
pH=4,0 értéket is elért). A pernyeadagolás a pH-t semleges tartományba emelte. A H-n
(hordalékon) átfolyt csurgalékvíz pH-ja semleges, a pernyék hatására körülbelül egy egységnyi
pH növekedést tapasztaltunk (4.7. táblázat).
4.7. táblázat Szabadföldi liziméterek csurgalékvizének pH-ja és fémtartalma (BB: bányabérci meddőanyag,
H: Toka-patak hordalék, T: tatai, O: oroszlányi, V: visontai pernye, Ogát: oroszlányi pernye reaktív gátként)
Konc. Év
BB
BB+T BB+O BB+V BB+Ogát
H
H+T H+O H+V H+Ogát
(µg/l)
2007
5,6
7,0
7,3
7,7
7,6
6,8
7,9
8,0
8,1
7,6
pH
2008
4,7
7,0
7,1
7,3
7,7
6,8
7,4
7,4
7,8
7,8
2009
4,9
7,3
7,7
7,6
7,4
6,7
7,8
7,6
7,9
7,8
Átlag
5,0a
7,1b
7,3b
7,5b
7,6b
6,8a
7,8b
7,6b
7,9b
7,7b
2007
296
31,8 <0,100
246
16,4
29,3
11,8 <0,100
Cd
0,150
<0,100
2008
142
7,08 <0,100 <0,100
159
18,0
6,27
2,81
<0,100
0,350
2009
108
9,03 <0,100
179
11,7
17,8
1,23 <0,100
0,119
<0,100
Átlag
181a 13,75b <0,100c
0,117c <0,100c
166a 15,4ab 15,9ab 5,27b
0,225c
2007
45570
5325
Zn
23,7
48,4
31,2 35508 1349 3662 1182
60,6
2008
27588
1140
230
183
40,7
31,1
22,9 29555 1978 1289
2009
12126
1289
156
106
15,6
19,8
31,1 25700 1591 3158
a
b
c
c
c
a
ab
ab
bc
Átlag
31087
2223
28,7
32,6
27,9 25937 3098 2391
523
133cd
2007
Pb
3,58
2,35
1,90
1,50
<1,50
1,90 <1,50 <1,50
5,00
<1,50
2008
6,37
2,90
3,80
4,65
<1,50
5,37
3,30
2,04 <1,50
8,60
2009
2,80
1,77
<1,50
2,07
<1,50
1,79 <1,50
3,58 <1,50
<1,50
Átlag
5,14a
2,48a
2,60a
3,22a
<1,50a 3,35a 2,10a 2,03a 2,67a
5,05a
2007
As
<1,80
2,90
3,55
<1,80
2,10 <1,80 <1,80 <1,80 <1,80
1,80
2008
12,1
11,30
33,70
<1,80
<1,80
1,85 <1,80 <1,80
2,46 <1,80
2009
12,4
7,96
7,87
4,13
4,20
1,95
3,21
5,49
5,25
3,06
Átlag
2,68a
9,86b
8,11b
2,38a
2,42a 1,84a 2,37a 2,75a 2,95a 18,06b
Éves átlagértékek. Toka-patakra javasolt határérték alatti értékek félkövérrel – Gruiz et al. (2006b), Cd: 1 µg/l, Zn:
100 µg/l, As és Pb: 10 µg/l; felszín alatti vizekre a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet által meghatározott
értékek: Cd: 5 µg/l, Zn: 200 µg/l, As és Pb: 10 µg/l. Az azonos betűvel jelölt értékek szignifikánsan nem
különböznek egymástól (ANOVA, Fisher-féle LSD vagy Newman-Keuls teszt, p<0,05). A BB és a H külön-külön
vizsgálva.

A kezeletlen meddőanyagon és hordalékon átfolyó csurgalékvízben a Cd és Zn jelent nagy
kockázatot, mivel ezek koncentrációja a Toka-patakra javasolt határérték (Gruiz et al., 2006b)
százszorosa. A BB meddőanyagnál a tatai pernye (T) a csurgalékvízben mért Cd és Zn
mennyiségét a tizedére csökkentette, az oroszlányi (O) és visontai (V) pernyével a határérték
alatti értéket, sőt annak tizedét mértük a csurgalékvízben. Az O pernye reaktív gátként történő
alkalmazása szintén hasonló mértékben volt hatásos. A H-ban a T és O pernye a kioldott Cd és
Zn mennyiséget közel a tizedére csökkentette, a V pernyénél közelítettük a határértéket. Az O
pernye gátként alkalmazva teljesítette a határértékben meghatározott követelményeket, sőt, a Cdnál annak tizedét is. A csurgalékvizek Cd- és Zn-tartalmának kezelésére a leghatékonyabb
módszer volt.
A kezeletlen anyagok Pb-tartalma a határérték alatt volt és a kezelések hatására is ott
maradt, sőt, sok esetben kimutatási határ (1,5 µg/l) alatti értéket mértünk. Az As-tartalom a
kezeletlen anyagokban a kimutatási határ (1,8 µg/l) alatt volt, ugyanakkor a T és O pernye
hozzáadása körülbelül a tízszeresére növelte annak mennyiségét a BB-ről lejövő csurgalékvízben,
amely még így is határérték alatti vagy körüli érték. A V pernye nem növelte meg szignifikánsan
az As mobilitását.
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4.8. táblázat S. alba gyökér és szárhosszak %-os növekedése a kezeletlen BB-n és H-n átfolyó csurgalékvizen
nőtt növényekhez képest (3 év átlaga; kezeletlen: 0%, pozitív értékek: növekedés, negatív értékek: csökkenés a
kezeletlenhez képest; BB: bányabérci meddőanyag, H: Toka-patak hordalék, T: tatai, O: oroszlányi, V:
visontai pernye, Ogát: oroszlányi pernye reaktív gátként)
Növ. %
BB
BB+T BB+O BB+V BB+Ogát
H
H+T H+O H+V H+Ogát
0
-1
0
1
-14
-9
0
gyökér
20
20
31
0
9
0
2
-9
-4
-9
szár
23
18
29

A V. fisheri lumineszkáló baktériumra nem volt toxikus a csurgalékvíz. A S. alba gyökérés szárnövekedés gátlási tesztben a BB meddőanyag T és O, és Ogát pernyés kezelései hatására
nőttek a gyökér- és szárhosszak, míg a hordaléknál (H) nincs különbség a kezelésekben (4.8.
táblázat).

4.2.2 A meddőanyag és a hordalék extrahálható fémtartalmának és
toxicitásának változása stabilizáló adalékok hatására
A szabadföldi liziméterekben stabilizált meddőanyag és Toka-patak hordalék fémtartalmát
a harmadik évben vizsgáltuk.
4.9. táblázat Meddőanyag és hordalék pH-ja és extrahálható fémtartalma (3 évvel a kezelés után; BB:
bányabérci meddőanyag, H: Toka-patak hordalék, T: tatai, O: oroszlányi, V: visontai pernye, Ogát:
oroszlányi pernye reaktív gátként)
Konc. (mg/kg)
BB
BB+T BB+O BB+V BB+Ogát
H
H+T H+O H+V H+Ogát
3,8a
6,4b
6,8c
7,1c
4,9d
6,1a
6,8bc
6,3ac
6,9b
5,6d
pH
a
b
bc
bc
ac
a
b
ab
ab
0,106
0,310
0,248
0,237
0,152
2,01
3,98 3,05
3,05
2,64ab
Cd acetátos
a
a
a
a
a
a
a
a
a
0,017
0,011 <0,004 <0,004
0,015
0,054 0,183 0,061 0,051
0,156a
Cd vizes
ab
b
ab
b
a
a
a
a
a
19,3
29,3
23,8
29,0
15,7
321
457
337
319
252a
Zn acetátos
4,35a 0,926a
0,585a
0,551a
2,83a
13,0a
16,8a 10,2a 4,47a
22,4a
Zn vizes
a
ab
ab
b
ab
a
b
b
a
3,86
2,57
2,00
1,39
1,34
0,657
1,13
1,22 0,630
2,01b
Pb acetátos
a
a
a
a
a
a
b
a
a
0,093 <0,060 <0,060 <0,060 <0,060
0,108 <0,060 0,074 0,076 <0,060b
Pb vizes
a
b
b
b
a
382
225
223
207
338
78,1a 57,7bc 68,0ac 73,4ac
75,4ac
As lúgos
Az azonos betűvel jelölt értékek szignifikánsan nem különböznek egymástól (ANOVA, Fisher-féle LSD teszt,
p<0,05). A BB és a H külön-külön vizsgálva. Az acetáttal kiextrahálható fémek mennyisége a királyvízzel
kioldhatóhoz a következő képpen aránylik: BB-ben: Cd és Zn ~3,5%, Pb <0,15%, H-ban Cd és Zn ~15%, Pb
<0,15%. A lúgos kivonattal kioldható As a királyvizes kivonattal kioldható fémmennyiség 62–69%-a a BB-ben és
46–55%-a a H-ban.

A pernyés kezelések hatására a BB meddőanyag erősen savanyú pH-ja gyengén savanyú
vagy semleges lett (4.9. táblázat). Az O pernye gátas liziméterben is tapasztalható pH növekedés,
ami valószínűleg az anyag heterogenitásából ered, hiszen a felső 10 cm (ahonnann a minta ered)
nem volt kezelve, a pernyés gát csak a csurgalékvízre hat. Ugyanakkor a 2008 tavaszán a felső
rétegbe bekevert vasreszelék is okozhatta a pH növekedését. A H hordalék gyengén savanyú pHja a T és V kezeléseknél a semleges tartományba nőtt, míg az Ogátnál (vasreszelékes kezelés)
csökkent a pH.
Az acetátos kivonatban mért fémtartalmakról elmondható, hogy mind a Zn-nél, mind a Cdnál a kezeletlen meddőanyagban és hordalékban mértük a legkisebb koncentrációkat. Ennek oka
lehet, hogy a három év alatt a felső 10 cm-es, relatíve vékony, növényzet és kezelés nélküli
rétegből a mobilis fémmennyiség kilúgzódott. Ugyanakkor a kezelt liziméterekben a pernye
immobilizálta a fémeket, így azok kilúgzódását csökkentette (4.2.1 fejezet). A desztillált vizes
kivonat alapján a csurgalékvízben mért értékekhez hasonlóan az O és V pernye bizonyult
hatékonynak a fémtartalmak csökkentésében. A statisztikai elemzéssel nem mutatható ki
szignifikáns különbség az egyes kezelések között, melynek oka a kis mintaszám és az anyagok
heterogenitása.
Az acetátos kivonatban az Pb mennyisége a BB-ben a V kezeléssel csökken, míg a H-ban a
T, O és Ogát (vasreszelék) kezelésnél nő. A vizes kivonatban a kimutatási határ alatt vagy
közelében volt az Pb.
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Az As-tartalom mindkét kivonatban a kimutatási határ alatt volt, változását a lúgos
kivonatban vizsgáltuk. A pernye és a vasreszelék kombinációja 40−46%-kal csökkenti a mobilis
As mennyiséget a BB meddőanyagban, míg a H hordalékban egyedül a T pernyénél figyelhető
meg 25%-os stabilizáló hatás.
Aerob heterotróf telepképző
sejtek száma

4357

4000

3070

3000

15

2293

2000

21,0

20

Hossz (mm)

*1000 db sejt/g talaj

30
25

5000

Gyökér
Szár

Liziméterek, BB

Liziméterek, BB

6000

1000

S. alba növények növekedése

1294

14,7

21,0

15,4

16,9
13,8

10,5

15,4

17,0
12,8

10
5

59

0

0
BB

BB+T

BB+O

Minta jele

BB+V BB+Ogát

BB

BB+T

BB+O

BB+V BB+Ogát

Minta jele

4.14. ábra A BB aerob heterotróf telepképző sejtszáma és S. alba gyökér- és szárnövekedése (3 évvel a kezelés
után; BB: bányabérci meddőanyag, H: Toka-patak hordalék, T: tatai, O: oroszlányi, V: visontai pernye,
Ogát: oroszlányi pernye reaktív gátként)

Az aerob heterotróf élősejt száma a BB hulladéknak igen kicsi (~104 sejt / g meddőanyag),
ami közel 2 nagyságrenddel nőtt a kezelések hatására (4.14. ábra). A vasreszelék bekeverése
szintén növelte a sejtszámot, az Ogát kezelésnél azonban csak kisebb mértékben. A H sejtszáma
nem változott a kezelések hatására, ennek oka, hogy eredetileg is nagy volt (~106 sejt / g
hordalék).
A Vibrio fischeri lumineszcencia gátlási teszt alapján a BB meddőanyag erősen toxikus
hatású, 100%-os gátlást okoz. A mintát 2/3-ára hígítva 50%-os gátlást kaptunk, míg 2/5-re hígítva
már nem okoz gátlást. A toxikus hatást minden pernyés kezelés közel 0-ra csökkentette. A
vasreszelék bekeverése az Ogát-ba kis mértékben, az eredeti 80–90%-ára csökkentette a
toxicitást. A H nem volt toxikus a baktérium számára.
A BB növénytoxicitása a Sinapis alba gyökér és szárnövekedés gátlási teszt alapján
csökkent mindhárom kezelés hatására. A T-vel és V-vel szinte azonos hatékonyságot értünk el:
1,4-szeres hossznövekedést a kezeletlen kontrollhoz képest. Az O és a vasreszelék bekeverése az
Ogát felszínébe 1,2-szeres növekedést okozott. A H növényekre gyakorolt hatása nem változott a
kezelések eredményeképpen.
A szabadföldi liziméterek anyagából a Sinapis alba tesztnövény által öt nap alatt
akkumulált fém mennyiséget laboratóriumi tesztben vizsgáltuk.
4.10. táblázat S. alba által akkumulált fémmennyiség (3 évvel a kezelés után; BB: bányabérci meddőanyag, H:
Toka-patak hordalék, T: tatai, O: oroszlányi, V: visontai pernye, Ogát: oroszlányi pernye reaktív gátként)
Növény
BB BB+T BB+O BB+V BB+Ogát H
H+T H+O H+V H+Ogát Határfémtartalma
érték1
0,637 0,442 0,334 0,326
0,428 0,884 0,585 0,685 0,679 0,943
1/0,5
Cd (mg/kg)
115
80,0 75,4 78,9
89,0
194
120
127
137
158 -/100
Zn (mg/kg)
11,7
7,80 7,22 10,2
9,76
3,42 2,16 5,39 9,82
3,58
10/3
Pb (mg/kg)
1,19 <0,559 <0,539 <0,614
1,11 <0,539 <0,540 <0,514 <0,491 <0,524
2/2
As (mg/kg)
1
Magyar határérték takarmányokra/friss leveles zöldségekere (44/2003. FVM és 8/1985. EüM rendelet).
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A kezeletlen meddőanyagon/hordalékon nőtt növényekhez képest, ha kismértékben is, de
minden kezeléssel csökkent a bioakkumulált Cd és Zn mennyisége (4.10. táblázat). A BB
meddőanyagra a három pernye közel azonos hatékonyságot mutatott, a legjobb esetben 48%-os
és 35%-os csökkenést értünk el. A vasreszelék bekeverése az Ogát liziméterbe szintén kismértékű
(33%-os és 23%-os) csökkenést okozott. A H hordalékban a legjobb esetben 33%-os és 38%-os
csökkenést értünk el.
Az akkumulált Pb mennyisége hasonló képet mutat, mint a Cd és a Zn a BB-ben,
ugyanakkor a H hordalékban a V pernye alkalmazásakor megnövekedett Pb-tartalmat mértünk a
S. albá-ban. Ez lehet egy kiugró érték is, mivel más esetben a V pernye ilyen hatását nem
tapasztaltuk. Az As-tartalmak a BB-ben mind a kezeletlen, mind az Ogát mintában 1,1–1,2 mg/kg
értékek, a pernyés kezelések hatására a kimutatási határ alatt vannak. A H hordaléknál minden
érték a kimutatási határ alatt van.

4.2.3 A lizimétereken nőtt növények fémfelvétele
A lizimétereken nőtt növényekből adott időközönként mintát vettünk és fémtartalmukat
vizsgáltuk (4.11. táblázat). A kezeletlen BB meddőanyagon a növények Cd, Zn, Pb és As, a
hordalékon a Cd- és Zn-tartalma a határérték (8/1985. EüM rendelet) felett volt. A BB-ben az O
és V pernyés kezelés is a határérték alá csökkentette a növények által akkumulált Zn, Cd (O
pernye takarmányokra érvényes 1 mg/kg hat. é. alá) és As mennyiségét. A kezeletlen
meddőanyagon csak pár növény nőtt, ezek fémtartalma igen magas, a fémfelvételt az Ogát-as
liziméterbe kevert vasreszelék is körülbelül a felére csökkenti.
A hordaléknál a növények kezdeti fémfelvétele igen magas volt (az éves átlagértékek 2-3szorosa, az ólomnál akár 10-szerese is), ez már egy hónappal későbbre lecsökkent. Ennek oka,
hogy a növények a növekedésük kezdetén intenzívebben veszik fel a fémeket. A pernyék hatása a
fémfelvételre a H-ban nem szignifikáns, egyedül a Zn-tartalom csökken közel felére a V pernyés
kezelés hatására.
4.11. táblázat A lizimétereken nőtt növények által akkumulált fémmennyiség (BB: bányabérci meddőanyag,
H: Toka-patak hordalék, T: tatai, O: oroszlányi, V: visontai pernye, Ogát: oroszlányi pernye reaktív gátként)
Növény
BB BB+T BB+O BB+V BB+Ogát H
H+T H+O H+V H+Ogát Határfémtartalma
érték1
a
a
b
b
a
a
a
a
a
a
10,6 5,73 0,709 0,372
5,30 0,568 0,815 0,803 1,53
1,07
1/0,5
Cd (mg/kg)
a
bc
b
b
c
ac
c
c
b
a
884 130
80,0 89,9
241
261
246
235
162
339
-/100
Zn (mg/kg)
96,1a 9,07b 8,30b 4,68b
35,1a 0,945a 0,989a 0,891a 1,83a
1,55a
10/3
Pb (mg/kg)
15,1a 2,01b 1,93b 1,31b
7,58a 0,522a 0,427a 0,473a 0,434a 0,561a
2/2
As (mg/kg)
3 év átlaga. 1 Magyar határérték takarmányokra/friss leveles zöldségekere (44/2003. FVM és 8/1985. EüM
rendelet). Határérték alatti értékek félkövérrel. Az azonos betűvel jelölt értékek szignifikánsan nem
különböznek egymástól (ANOVA, Fisher-féle LSD teszt, p<0,05). A BB és a H külön-külön vizsgálva.

4.2.4 A szabadföldi liziméteres eredmények összefoglalása és értékelése
A liziméteres kísérletek alapján mindhárom pernye (és a pernye vasreszelékkel
kombinálva) alkalmas a bányabérci meddőanyag (BB) és a Toka-patak hordalék (H)
stabilizálására. A pernyés kezelések immobilizáló hatása hosszú távon is (3 év után is)
megmarad. A BB meddőanyagra az átfolyó vizek, a extrahálható fémmennyiségek és a növényi
bioakkumuláció szempontjából az oroszlányi (O) és visontai (V) pernye hatékony stabilizálószer,
alkalmazásuk a csurgalékvízben a kockázatalapú Toka-patak határérték (Gruiz et al., 2006b) és a
felszín alatti vízhatárérték (6/2009 KvVM-EüM-FVM rendelet) alatti fémkoncentrációkat, a
növényekben a takarmányokra vonatkozó magyar határérték (44/2003. FVM) alatti
fémkoncentrációkat eredményez. A toxicitást a tatai (TB) pernye is csökkenti, ugyanakkor a
Toka-patakra javasolt határértékek tízszeresét mértük az átfolyó vizekben és a növényben
bioakkumulált mennyiség is meghaladja a takarmányokra vonatkozó magyar határértéket. A
különböző eredetű pernyék stabilizáló képességükben tehát jelentősen eltérhetnek egymástól,
mint ahogyan ezt a mikrokozmosz kísérletekben is tapasztaltam (4.1.1 fejezet). Az elvárt
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stabilizáló hatás eléréséhez fontos a megfelelő pernye kiválasztása, vagy a pernye egyéb
adalékanyagokkal (pl. mész, elemi vas) való kombinált alkalmazása.
A Toka-patak hordalékának (H) stabilizálására a pernyék sokkal kisebb hatékonyságot
mutattak, mint azt a meddőanyagra, bár a meddőanyag és a hordalék közel azonos mennyiségű
mobilis Cd-t és Zn-et tartalmazott. Az átfolyó vizek Cd- és Zn-tartalmát csak a visontai (V)
pernye tudta a Toka-patakra javasolt határérték közelébe csökkenteni. A többi vizsgált paraméter
nem mutatott szignifikáns eltérést a kezelt és a kezeletlen hordalékban.
A mikrokozmosz kísérletekben tapasztalt arzén mobilitás növekedés a pernyés kezelések
hatására a szabadföldi liziméterek csurgalékvizében is tapasztalható volt. A lúgos kivonattal
extrahálható As-tartalom a felszíni 10 cm-ből vett, vasreszelékkel kezelt meddőanyag mintában
40–46%-kal kisebb volt, mint a kezeletlen meddőanyagban és 25%-kal kisebb a hordalékban. A
vasreszelék mélyebben történő bekeverését javaslom (4.1.2.5 és 4.3.2.5 fejezet)
A pernyét felszín alatti reaktív gátként alkalmazva (Ogát) szintén elérjük a megfelelő
immobilizáló hatást az átfolyó vizekre nézve, ugyanakkor a talaj felszíne erősen toxikus és nagy
mobilis fémtartalmú marad, így ez a módszer felszín alatti vizek védelmére vagy kezelésére
alkalmas technológia. A pernye reaktív gátban történő alkalmazására fémmel szennyezett felszín
alatti vizek kezelésére csak néhány laboratóriumi kísérlet folyt (Komnitsas et al., 2004; Hong et
al., 2009). Ezek azonban szintén bizonyítják, hogy a pernye alkalmas a fémek eltávolítására az
átfolyó vizekből. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a puzzolán aktivitással rendelkező
pernyék hidraulikus vezetőképessége idővel csökkenhet a pórusokat kitöltő, kocsonyás
vegyületek képződése miatt (Pransanth et al., 2001). Ezért a pernyék önmagukban és más
anyagokkal keverve (pl. bentonit, mész) alkalmazhatóak hidraulikus gátként is (áttekintés: Shang
és Wang, 2005). Kísérletünkben a fém immobilizáló hatás 3 éven át fennmaradt, igaz, a
kezeletlen és a pernyével kevert liziméterekhez képest a harmadik évben kisebb vízmennyiséget
gyűjtöttünk a gyűjtőedényekben.

4.3 Szabadföldi kísérletek fémekkel szennyezett talaj és bányászati
meddőanyag stabilizálására
A technológiai kísérletek harmadik lépéseként szabadföldi, kisparcellás kísérleteket
folytattunk három helyszínen. Dolgozatomban részletesen bemutatom a bányabérci meddőanyag
és a kató-földi mezőgazdasági talaj kezelését, a bányaudvari meddőanyaggal folytattot
kísérletekre nem térek ki.

4.3.1 Szabadföldi kísérletek Kató-földjén
A Gyöngyösoroszi falu alatt a Toka-patak
mentén elhelyezkedő, rendszeresen elárasztott
kiskertben, a Kató-földjén (K) alakítottunk ki 2006
őszén kísérleti területet. A felét tatai pernyével (TB)
kezeltük (mivel a pernyék közül erre kaptunk
hatósági engedélyt), a másik fele kezeletlen
kontrollként szolgált. Kukoricát, seprőcirkot, szudáni
füvet és fűkeveréket vetettünk (4.5. kép). A
technológimonitoring során az első évben (2007) talaj
és növénymintákat vettünk rendszeres időközönként,
később (2008 és 2009) csak a talajt vizsgáltuk.
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4.5. kép Cirok Kató-földjén 2007
augusztusában

4.3.1.1 A kató-földi talaj extrahálható fémtartalmának és toxicitásának változása
stabilizáló adalékok hatására
A Kató-földjén a szennyezettség a pataktól távolodva csökken (2.4.2.1 fejezet), ezért a
monitoring során a területet két részre, patakhoz közeli (a pataktól 5 m-en belül) és távoli
részekre osztottuk az első évben. Később nem tettünk különbséget, hosszú távon az egész
területet mintáztuk.
A patakhoz közeli, nagyobb szennyezettségű területen az első évben a Cd, Zn és Pb
mennyisége az acetátos kivonatban 75−78%-kal csökkent. A vizes kivonatban a mobilis Cd és Zn
94%-os csökkenését mértük (4.12. táblázat), az Pb nem mutatott szignifikáns változást. A
pataktól távolabbi területeken a kezelt és a kezeletlen rész között a különbség kisebb (~50%
csökkenés az extrahálható fémmennyiségben), mivel itt az eredeti fémszennyezettség is kisebb.
Az erősen szennyezett területen a vizes kivonatban kismértékű As mobilizációt mértünk.
A pernye immobilizáló hatása az acetátos kivonatban mért értékek alapján változatlanul
fennmaradt végig a 3 év alatt, ugyanakkor a vizes kivonatokban időben csökkenő stabilizáló
hatást mértünk, ha az egész terület átlagát vizsgáltuk. Viszont hosszú távon As immobilizációt
tapasztaltunk.
4.12. táblázat Kató-földi talaj pH-ja és extrahálható fémtartalma kezeletlen és pernyével kezelt parcellákon
Konc. (mg/kg) Patakhoz Patakhoz Csökk. Pataktól Pataktól Csökk. Kezelet- Kezelt Csökk.
közel
közel
(%)
távol
távol
(%)
len
(%)
kezeletlen kezelt
kezeletlen kezelt
20071
2008 és 20092
Év
6,6
7,2
7,2
7,4
7,3
7,8
pH
6,12
1,38
4,81
Cd királyvizes
1,57
0,340
0,171
0,091
47
0,460
0,137
70
Cd acetátos
78
0,063
<0,004
<0,004 <0,004
<0,004 <0,004
Cd vizes
>94
1255
355
901
Zn királyvizes
244
59,3
26,8
12,1
55
87,8
21,5
75
Zn acetátos
76
6,20
0,357
0,361
0,158
56
0,311
0,255
18
Zn vizes
94
408
101
340
Pb királyvizes
1,31
0,328
0,133
0,106
20
0,455
0,131
71
Pb acetátos
75
0,079
0,086
-9
0,079
0,086
4
0,084
0,066
21
Pb vizes
86,9
36,40
71,5
As királyvizes
0,188
0,182
3
0,243
0,208
14
0,385
0,152
60
As acetátos
0,081
0,112
0,141
0,136
3
0,127
0,103
19
As vizes
-38
1
Négy mérés átlaga. 2 2008 és 2009-es év átlaga. Mintavétel az egész területről. Félkövér: Szignifikáns különbség a
kezeletlen és a kezelt között 2007-es évben vizsgálva (t-próba, p<0,05).

A talaj mikrobiológiai aktivitása normális (10 7 nagyságrendű az aerob heterotróf telepképző
sejtek száma), tehát a mikroflóra már adaptálódott a szennyeződéshez. A S. alba gyökér- és
szárnövekedési teszt alapján a pernyés kezelés 30−32%-os növénynövekedést okozott a
legszennyezettebb területeken a kezeletlenhez képest. Ez hosszú távon is fennmaradt: az egész
területre nézve 11−24% gyökér- és szárnövekedést tapasztaltunk a pernyés kezelés hatására. A V.
fischeri tesztorganizmussal 15%-kal kisebb gátlást mértünk a pernyével kezelt patakhoz közeli
területen az első évben a kezeletlenhez képest. Később nem mértünk különbséget sem a V.
fischeri, sem a T. pyriformis tesztorganizmussal, ami azt jelenti, hogy a teljes terület mentes a
bakteriális és az állati tesztorganizmusokkal mérhető toxicitástól.
A növényi akkumulációt vizsgáló biotesztben három évvel a kezelés után a pernye 16–18%
csökkenést okozott az akkumulált Cd és Zn mennyiségében a kezeletlenhez képest. Az As a
kimutatási határ (0,537 mg/kg) alatt volt, az Pb >78%-kal kevesebb volt a kezelt mintán nőtt S.
alba növényekben, mint a kezeletlenen nőttekben.
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4.3.1.2 Kató-földi növények növekedése és fémfelvétele
A Kató-földjén fitostabilizációs célokra termesztett növények fémtartalmát folyamatosan
mértük a növekedés közben, a 4.13. táblázatban a tenyészidőszak végén mért fémtartalmak
láthatóak. A területen a gyepet egy-két hónap alatt elnyomták a gyomok (főként a disznóparéj),
ezért itt az nem bizonyult megfelelő növénynek (ellentétben a bányabérci meddőanyaggal végzett
szabadföldi kísérletettel, 4.3.2 fejezet, ahol a körülmények miatt a gyomok visszaszorultak). A
fémeket legkevésbé a szudáni fű, a legjobban a kukorica akkumulálta. A pernyés kezelés a Cd és
Zn mennyiségét 70−90%-kal csökkentette a kísérleti parcellákon termesztett szudáni fűben és
cirokban, ezzel a magyar takarmány és friss leveles zöldségekre érvényes határérték alá (44/2003.
FVM és 8/1985 EüM rendelet), vagy annak közelébe kerültek a fémtartalmak.
4.13. táblázat Kató-földjén nőtt növények fémtartalma 2007-ben a tenyészidőszak végén
Növény Szudáni Szudáni Csökk.
Cirok
Cirok Csökk. Kukorica Kukorica Csökk. Határfémtart.
fű
fű kezelt
(%)
kezeletlen kezelt
(%)
kezeletlen
kezelt
(%)
érték1
(mg/kg) kezeletlen
3,00
70
6,63 0,724
89
5,29
1,59
70
1/0,5
Cd
0,902
348
70
503
79
665
301
55
-/100
Zn
104
108
34
6,25
70
25,4
5,62
78
10/3
Pb
3,32
2,20
1,86
42
-4
4,66
78
2/2
As
0,785
0,448
0,512 0,531
1,00
1
Magyar határérték takarmányokra/friss leveles zöldségekere (44/2003. FVM és 8/1985. EüM rendelet). Határérték
alatti vagy körüli értékek félkövérrel.

A pernye hozzáadása a növények növekedését is serkentette. A 4.6. kép–4.9. képeken
látszik, hogy 2007. június végén a kezelt területeken nagyobbak és egészségesebbek a növények.
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4.6. kép Kukorica kezeletlen területen

4.7. kép Kukorica pernyével kezelt területen

4.8. kép Szudáni fű kezeletlen területen

4.9. kép Szudáni fű pernyével kezelt területen

4.3.1.3 A kató-földi kísérletek eredményének összefoglalása és értékelése
A Kató-földi mezőgazdasági terület talajának stabilizálására a tatai (TB) pernye 5%-ban
történő hozzáadása megfelelő adalékanyagnak bizonyult a patak áradásai által a területre hozott
toxikus fémek mobilitásának csökkentésére, a Cd és Zn vízoldható részét például 94%-kal
lecsökkentette.
A pernye hozzáadása elősegítette a növények növekedését mind a S. alba laboratóriumi
teszt és a szabadföldön nőtt növények növekedése alapján, és 70–90%-kal csökkentette a
fitostabilizációra alkalmazott Sorghum fajok (szudáni fű és seprőcirok) fémfelvételét a
takarmányokra és a friss leveles zöldségekere jogszabályban meghatározott határérték alá
(44/2003. FVM és 8/1985. EüM rendelet). Ezeknél az ipari növényeknél, melyek fémtartalmára
nincs határérték meghatározva, a pernyés kezelés „túlteljesíti‖ a kitűzhető növényi fémtartalomcsökkentést. A szudáni fű és a cirok energianövényként vagy egyéb ipari felhasználás céljából
való termesztése a területen javasolható, mivel kis fémakkumulációjuk nem jelent kockázatot az
esetlegesen őket elfogyasztó ökoszisztéma tagokra sem.
A jól akkumuláló, Máthé-Gáspár és Anton (2005) által a területen elsősorban fitoextrakciós
célokra javasolt kukoricában, melyet a maximális kockázat becslésére alkalmaztunk, 55−78%
fémtartalom csökkenést mértünk a pernyés kezelés hatására, de ezzel nem értük el a kívánt
határértéket. Ez is alátámasztja a megfelelő, fitostabilizációs célokra alkalmas növények
kiválasztásának és telepítésének fontosságát a kombinált technológia alkalmazása során. Irodalmi
adatok alapján a takarmánynövények közül pl. a napraforgó (Madejón et al., 2003), az árpa
(Friesl et al., 2006), és pillangósvirágúak: lucerna, koronafürt, szarvaskerep, baltacim
(www.difpolmine.org) javasolhatóak.

4.3.2 Szabadföldi kísérletek bányabérci meddőanyaggal
A bányabérci meddőanyagból (BB) az
Altárónál (Bányaudvaron) három parcella került
kialakításra 2006 őszén. Egy parcella kezeletlen
kontroll volt, a másodikat tatai (TB) pernyével, a
harmadikat tatai + visontai (V) pernye + mész
(M) keverékével kezeltük. 2008-ban a kezelt
parcellákba vasreszeléket (I) kevertünk. A
parcellákat fűkeverékkel, seprőcirokkal és
szudáni fűvel növényesítettük (3.1.5.2 fejezet). A
technológiamonitoring
során
csurgalékvíz,
meddőanyag
és
növénymintákat
vettünk
rendszeres időközönként.

4.10. kép Parcellák 2007. augusztusban

4.3.2.1 A bányabérci meddőanyagon átszivárgó víz minősége
A bányabérci meddőanyagból kialakított parcellák alatt drénrendszert alakítottunk ki,
mellyel a csurgalékvizeket gyűjtöttük össze. Ezzel a kísérleti összeállítással a beszivárgó vizekkel
a felszín alatti víz felé történő fémtranszportot, és az emiatti kockázatot modelleztem, mely a
legkockázatosabb transzport útvonalnak tekinthető. A csurgalékgyűjtés előnye, hogy az egész
parcelláról egy átlag vízmintát kapunk az egyébként erősen heterogén meddőanyagból.
A 4.14. táblázatból látszik, hogy a kezeletlen parcelláról gyűjtött csurgalék Cd-tartalma
több mint négyszázszorosa és Zn-tartalma körülbelül kilencszázszorosa a kockázatalapú Tokapatak határértéknek (Gruiz et al., 2006b) és körülbelül kilencven- és négyszázszorosa a felszín
alatti vízhatárértéknek (6/2009 KvVM-EüM-FVM rendelet). A viszonlag vékony réteget
tartalmazó kísérleti parcellában a mozgékony fémek, mint a Cd és a Zn, mennyisége a kilúgzódás
hatására a 3 év alatt a harmadára csökkent, de még mindig a Toka-patakra javasolt hatáérték több
mint száz- és kétszázszorosa. A valóságban több hektáron, a parcelláknál jóval vastagabb
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rétegben, kupacokban áll a meddőanyag. A savas közegben kevésbé mobilis arzénnál a mobilis
mennyiség lassabban pótlódott és csak a harmadik évre jelent meg a csurgalékvízben.
A kezeletlen meddőanyagon átfolyó víz pH-ja erősen savanyú, a csak pernyés kezelés
hatására a pH körülbelül egy egységgel nőtt, míg a pernye + meszes kezelés hatására a
csurgalékvíz pH-ja semleges lett.
A csak pernyés kezelés lecsökkentette a mobilis Zn és Cd mennyiségét körülbelül a
harmadára, ugyanakkor az Pb mobilitása megnőtt, közel tízszeresére. A pernye mésszel együtt
alkalmazva már az első évben 98–99%-kal csökkentette az átfolyó víz Zn- és Cd-tartalmát, amely
a második évre, vasreszelékkel együtt, a felszíni vizekre meghatározott határérték alá csökkent.
Az Pb-ra már az első évben elértük a határértéket, a második évre az Pb-tartalom a kimutatási
határ alatt volt. Ez esetben azonban az As mobilitásának növekedését tapasztaltuk, melyet a
vasreszelék hozzáadása sem csökkentett. A 3. évben mindhárom parcella csurgalékában
megnövekedett As-tartalmakat mértünk. A később hatályon kívül helyezett, 10/2000 (VI. 2.)
KöM-EüM-FVM-KHVM rendeletben a beavatkozási hatáértéket fokozottan érzékeny területekre
20 µg/l-ben határozták meg az As-re, érzékeny területre ez az érték 40 µg/l, kevésbé érzékeny
területre 60 µg/l. A csurgalékvízben mérhető arzénkoncentráció tehát még nem igényelne
beavatkozást. Az eredmények jól egyeznek a miniliziméteres kísérletekben kapott eredményekkel
(4.1.2.2 fejezet).
4.14. táblázat A parcellákon átszivárgó víz fémtartalma (TB: tatai, V: visontai pernye, M: mész, I:
vasreszelék)
Kezelés
Év
Fémtartalom
pH
Cd
Zn
Pb
As
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
2007
441a
89079a
17,0a
<1,80a
2,9a
Kezeletlen
ab
ab
a
a
2008
180
37286
16,2
<1,80
2,9a
Kezeletlen
b
b
a
b
2009
157
24126
12,5
11,2
3,3b
Kezeletlen
2007
138b
30380b
131b
<1,80a
4,1c
TB
b
b
b
a
2008
124
26009
192
<1,80
4,1c
TB+I
b
b
b
c
2009
111
17111
184
4,23
4,4d
TB+I
c
c
c
d
2007
2,30
226
1,96
20,7
7,2e
TB+V+M
d
d
c
d
2008
0,420
48,8
<1,50
20,9
7,8f
TB+V+M+I
e
d
c
e
2009
0,120
29,3
<1,50
33,3
7,9f
TB+V+M+I
1
100
10
10
Patak határérték1
5
200
10
10
Felszín alatti víz határérték2
1
Gruiz et al. (2006b) által a Toka-patakra javasolt határérték. Az ez alatti értékek félkövérrel.
2
6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet Az azonos betűvel jelölt értékek szignifikánsan nem
különböznek egymástól (ANOVA, Fisher-féle LSD vagy Newman-Keuls teszt, p<0,05). A
kezeletlen meddőanyag királyvízzel extrahálható kiindulási fémtartalma: Cd: 1,90 mg/kg, Zn: 483
mg/kg, Pb: 3394 mg/kg, As: 524 mg/kg.
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S. alba növények növekedése
Szabadföld, csurgalékvíz, BB
50

gyökér
szár

40
Hossz (mm)

A csurgalékvíz a kezeletlen parcellán
erősen
toxikus
a
Vibrio
fischeri
tesztorganizmus számára (ötszörös hígításban
a víz 44–85%-os gátlást okoz, amely 1,00-1,36
µg réznek felel meg), ugyanakkor a kezelt
parcellákon átfolyó víz nem okozott gátlást
(nem toxikus).
A Sinapis alba tesztnövény növekedése a
kezeletlen parcellán átfolyó csurgalékvízben
erősen gátolt (az első két évben a desztillált
vizes kontrollhoz képest 93% a gyökérnél és
83% a szárnál) (4.15. ábra). A toxicitás a
harmadik évre csökken. A kezelések a
gyökérhosszakat
~9−12-szeresre,
a
szárhosszakat ~5−7-szeresre növelik. A csak
pernyés kezeléssel a 2. és 3. évben (a
mikrokozmosz kísérleteknél tapasztaltakhoz
hasonlóan – 4.1.2.3 fejezet) a gyökerek
hosszabbra nőttek, mint a pernye+meszes
kezeléssel.

30
20

10
0
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Kezeletlen

TB

TB+V+M

Kontroll

Kezelés típusa és év
4.15. ábra S. alba növekedése csurgalékvizen (TB:
tatai, V: visontai pernye, M: mész, Kontroll:
desztillált víz)

4.3.2.2 A bányabérci meddőanyag extrahálható fémtartalmának és toxicitásának
változása stabilizáló adalékok hatására
A csurgalékvízben mért értékekhez hasonlóan magának a kezeletlen meddőanyagnak a
extrahálható fémtartalma is csökkent (4.15. táblázat). Ennek oka, hogy a viszonylag vékony
meddőanyag rétegből, melynek felső 20 cm-éből történt a meddőanyag mintavétel, kilúgzódnak a
mobilis fémek. A valóságban a meddőanyag vastag kupacokban áll. A mobilis Cd és Zn
mennyisége a pernyés kezelés hatására nem csökkent szignifikánsan a kezeletlenhez képest az
első évben, a további években a vízoldható Zn és a lúgosan oldható As mennyiségében volt
mérhető szignifikáns csökkenés. A pernye+meszes kezelés szignifikánsan csökkentette az
extrahálható Cd- és Zn-tartalmakat, a vizes kivonatban közel 99%-os csökkenést okozott.
Az Pb mobilitásának növekedése a pernyés kezelés hatására az extraktumokban is mérhető,
míg a pernye+meszes kezelés >99%-os csökkenést eredményezett a vízoldható Pb-tartalomban.
Az As csurgalékvízben tapasztalt mobilitásának növekedése a pernye+mésszel kezelt parcellában
tapasztalható az első évben az acetátos és a vizes kivonatban egyaránt, ezt a 2. évben hozzáadott
vasreszelék lecsökkenti a kimutatási határ (0,08 mg/kg) közelébe.
4.15. táblázat A parcellák anyagának pH-ja és extrahálható fémtartalma (TB: tatai, V: visontai pernye, M:
mész, I: vasreszelék)
Kezelés
Év
Cd acet. Cd vizes Zn acet. Zn vizes Pb acet. Pb vizes As acet. As vizes As lúgos pH
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg mg/kg mg/kg
43,2ab
14,5a
0,082a
0,103a 355a
3,0a
Kezeletlen 2007 0,635ab 0,649a 106ade 109a
dce
b
bcdef
bc
b
bc
a
a
a
0,065 32,7
12,8
33,9
1,92
0,093
0,081 329
3,4ab
Kezeletlen 2008 0,132
ce
b
bcgef
bc
c
c
a
a
a
0,083 24,7
16,43
7,88
2,83
<0,080 <0,080 320
3,7b
Kezeletlen 2009 0,135
b
a
abde
ab
d
ab
a
a
ab
2007 0,585
0,341 67,3
41,8
110
6,39
0,084
0,091 211
4,4c
TB
ad
bc
bcdef
c
ad
bc
a
a
c
2008 0,296
0,044 38,0
5,55
75,0
2,40
<0,080 <0,080 111
4,4c
TB+I
dce
c
bcgef
c
ab
d
a
a
bd
2009 0,205
0,040 27,3
7,88
45,5
0,396 <0,080 <0,080 164
5,2d
TB+I
2,30e
0,079e
0,404b 0,302b 209ad
7,0e
TB+V+M 2007 0,128e <0,004d 15,3cg 0,198d
d
d
abcdef
d
cf
e
a
a
bd
<0,004 47,4
0,281
5,32
<0,060
0,086
0,122 167
7,4ef
TB+V+M+I 2008 0,254
dce
d
bcef
d
ef
e
a
a
bd
<0,004 28,8
0,307
3,67
0,064
0,093
0,102 175
7,8f
TB+V+M+I 2009 0,160
Az azonos betűvel jelölt értékek szignifikánsan nem különböznek egymástól (ANOVA, Fisher-féle LSD teszt vagy
Newman-Keuls teszt, p<0,05). Félkövérrel: acetátos kivonatnál 50%-os, vizes kivonatnál 90%-os csökkenést
meghaladó érték a 2007-es kezeletlenhez viszonyítva. Az acetáttal kiextrahálható fémek mennyisége 2007-ben a
kezeletlen meddőnyagnál a királyvízzel kioldhatóhoz a következő képpen aránylik: Cd: 33%, Zn: 22%, Pb: 1,3%. A
lúgos kivonattal kioldható As a királyvizes kivonattal kioldható fémmennyiség 68%-a.

105

A bányabérci meddőanyagban a kezelés és a növényesítés hatására nem csak a mobilis
toxikus fémtartalmak, de egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok is megváltoztak. A meddőanyag
pH-ja erősen savanyú, ez a csak pernyés kezelés hatására ~1,5 egységgel nőtt a savanyú
tartományban, míg a pernye+meszes kezelés hatására semleges, majd enyhén lúgos lett. A pH
minden parcellában 0,7−0,8-del nőtt a 3 év alatt, ami a felső rétegek kilúgzódásának köszönhető.
A 3 év átlagát nézve a vezetőképesség kis mértékben csökkent a kezelések hatására, míg az
Arany-féle kötöttség nőtt, azaz javult a meddőanyag textúrája, fizikai állapota, víz- és
levegőháztartása, stb. (4.16. táblázat). A szervesanyag-tartalom nőtt, a meszes kezelésnél a talaj
CaCO3-tartalma is növekedett. A kezelések hatására az igen gyenge kálium és foszfor ellátottság
is javult, de a mobilis formában lévő N mennyisége csökkent.
Megjegyzendő, hogy az első két évben a parcellák egyik felében revitalizációt (élőflórás
beoltást), műtrágya és szerves-anyag adagolást is alkalmaztunk (3.1.5.2 fejezet). Az itt bemutatott
eredmények a parcellák nem kezelt feléből erednek, tehát a bemutatott változások kizárólag a
pernye és a mész (és a vasreszelék) hozzáadásának köszönhetőek. A revitalizáció hatását a Feigl
et al. (2007c) tanulmány mutatja be részletesen. A revitalizáció eredményéről összefoglalva
elmondható, hogy a műtrágyázás javulást okozott a meddőanyag tápanyagellátottságában, ezáltal
a növények jobban növekedtek (4.10. kép: a parcellák bal oldala műtrágya nélküli, a jobb oldala
műtrágyával kezelt). Szintén növekedett a talaj mikrobiológiai aktivitása és csökkent a toxicitása.
A mobilis toxikus fémtartalmat nem befolyásolta sziginifikánsan, bár az As-tartalomban
kismértékű növekedés volt megfigyelhető, ugyanakkor a növények fémfelvétele általában
csökkent. A revitalizációs kezelés, műtrágyázás és szerves-anyag adagolás a fitostabilizáció
szempontjából tehát előnyösnek bizonyult.
4.16. táblázat A parcellák anyagának kémiai és fizikai jellemzői 1 (T: tatai, V: visontai pernye, M: mész, I:
vasreszelék)
Arany- Szerves
VezetőALALféle
anyag
CaCO3 NH4-N
NO3-N Össz.N
Kezelés
képesség
K2O2 P2O2
kötöttség tart.
(%)
(mg/kg) (mg/kg)
(%)
(µS/cm)
(mg/kg) (mg/kg)
KA
(%)
1295a
37a 0,425a
31,8a
4,67a 0,000a
10,0a
2,00a
0,034a
Kezeletlen
a
a
b
b
a
a
b
a
974
39 0,733
94,3
9,63 0,000
4,26
1,15
0,032a
TB
1026a
42a 0,857c
191c
47,5b
2,56b
3,13b
2,48a
0,036a
TB+V+M
1
2
Három év átlaga. Kivéve vezetőképesség első két év átlaga. AL: ammónium-laktát oldható
mennyiség. 5 g talaj 100 cm3 oldattal (pH=3,7) 2 órán át rázatva.
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Aerob heterotróf telepképző
sejtek száma
25000

Sejtszám (*1000 db / g meddő)

A pernyés kezelés hatására a meddőanyag igen
kis (105 nagyságrendű aerob heterotróf telepképző
sejtszám) mikrobiális aktivitása a tízszeresére nőtt,
míg a pernye+meszes kezelés hatására a
százszorosára (4.16. ábra). A három év alatt a
sejtszám kis mértékben fokozatosan csökkent. A V.
fischeri lumineszcencia gátlási tesztben a kezeletlen
meddőanyag 99%-os gátlást okozott, mely a
kezelések hatására ~50%-kal csökkent, a 3. évre a
kezelt meddőanyag nem mutatott gátlást. A S. alba
tesztnövény gyökér- és szárhosszai mindkét
kezeléssel ~5-szörösére nőttek. A kezeletlen
meddőanyagon természetes toxicitás csökkenés
figyelhető meg a 3 év alatt a fémek felső, vékony
rétegből történő kilúgzódásának következtében (4.17.
ábra). A T. pyriformis szaporodása is 100%-ban
gátolt volt a kezeletlen meddőanyagon az első két
évben. A kezelések hatására a gátlás 15–40%-os lett
(szennyezetlen kontroll talajhoz képest).

20000

Szabadföld, meddő, BB
Kezeletlen
TB
TB+V+M

15000
10000
5000
0

Mintavétel időpontja
4.16. ábra A BB meddő aerob heterotróf
telepképző sejtszáma (TB: tatai, V: visontai
pernye, M: mész)

S. alba fémtartalma

Szabadföld, meddő, BB
40
35

Kezeletlen
TB
TB+V+M

30

Hossz (mm)

3,5

25
20
15

10
5

Szabadföld, meddő, BB
As
Cd

3,0

Pb

As és Cd koncentráció
(mg/kg száraz tömeg)

45

200

2,0
150
1,5

100

1,0

50

0,0
4.17. ábra A BB meddőn nőtt S. alba tesztnövények
gyökerének hossza (TB: tatai, V: visontai pernye,
M: mész)

0
Kezeletlen

Mintavétel időpontja

250

Zn

2,5

0,5

0

300

Pb és Zn koncentráció
(mg/kg száraz tömeg)

S. alba gyökerének növekedése

TB

TB+V+M

4.18. ábra A BB meddőn nőtt S. alba tesztnövények
bioakkumulációja (3 év átlaga, TB: tatai, V: visontai
pernye, M: mész)

A növények által felvehető fémmennyiséget S. alba laboratóriumi bioakkumulációs teszt alapján
becsültük. A pernyés kezelés (As: 18%, Pb: 6%, Cd és Zn: 25% csökkenés) kis mértékben, a
pernye+meszes kezelés jelentősen (As: 36%, Pb, Cd és Zn: 65−79% csökkenés) csökkentette a
bioakkumulált, tehát biológiailag hozzáférhető fémmennyiséget (4.18. ábra) a bányászati
meddőanyagban.

4.3.2.3 A bányabérci meddőanyagon nőtt növények növekedése és fémfelvétele

Pb és Zn koncentráció
(mg/kg száraz tömeg)

As és Cd koncentráció
(mg/kg száraz tömeg

A parcellákra szudáni füvet, seprőcirokot
Szabadföldi növények fémtart.
és fűkeveréket vetettünk. A kezeletlen
Szabadföld, BB
parcellán a vetett magok nem keltek ki, a
növények nem tudtak megtelepedni, felszíne
4,0
350
csupasz maradt (4.11. kép). Ez a legfontosabb
As
3,5
300
és
legnyilvánvalóbb
bizonyíték
a
Cd
3,0
stabilizálószerek
hatékonyságára
és
a
250
Pb
növények telepítését megelőző alkalmazásuk
2,5
Zn
200
fontosságára. A kezelt parcellákon egészséges,
2,0
összefüggő növénytakaró fejlődött már az első
150
évben (4.12. kép–4.14. kép), és a környékről
1,5
betelepülő növényfajok néhány példánya is
100
1,0
megjelent: takarmánynövények, mint a vörös
50
0,5
here, a lucera és a koronafürt, és keserűfű
fajok.
A
bányabérci
meddőanyagon
0,0
0
egészséges, a körülményeket jól tűrő, speciális
TB
TB+V+I
összetételű fűtakaró tudott kialakulni, amit a
körülmények miatt a gyomok nem tudtak
4.19. ábra A BB meddőn nőtt növények
bioakkumulációja (3 év átlaga, TB: tatai, V:
elnyomni, elletétben a kató-földi területtel
visontai pernye, M: mész)
(4.3.1.2 fejezet). A növények fémtartalma a
takarmányokra vonatkozó magyar határérték (44/2003. FVM rendelet) alatt volt a
pernye+mésszel kezelt parcellában (As: 2 mg/kg, Cd: 1 mg/kg, Pb: 10 mg/kg, Zn: 100 mg/kg). A
pernye mésszel együtt történő alkalmazása mind a négy fémre hatékonyabb volt a növényi
fémfelvétel csökkentésében, mint a csak pernyés kezelés (4.19. ábra).
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4.11. kép A kezeletlen parcella 2007. szeptemberben
– nincs növénynövekedés

4.12. kép Összefüggő, egészséges fűtakaró a
pernyével és mésszel kezelt parcellán

4.13. kép Seprőcirok a pernyével és mésszel kezelt
parcellán

4.14. kép Szudáni fű a pernyével és mésszel kezelt
parcellán

4.3.2.4 A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia hatékonyságának
értékelése pontszámos módszerrel
A technológia, azaz a stabilizálószerek hatékonyságának értékelésére kvalitatív, mérési
eredményeken alapuló pontszámos módszert dolgoztam ki, mellyel az egyes stabilizálószer
változatok és a kezeletlenül hagyott meddőanyag kockázata összehasonlítható, a megfelelő
stabilizálószer kiválasztható (részletesen 3.2.7.1 fejezet). A pontszámos értékelésre a 2. év végén
kerítettem sort, hogy összehasonlítsam az öt technológia alternatívát: kezelés nélkül, csak pernye,
pernye+mész, pernye+vasreszelék, pernye+mész+vasreszelék.
4.17. táblázat A BB meddőanyag kémiai és fitostabilizálásának technológiai hatékonysága pontszámos
módszerrel értékelve
Kezelés
Összes pont
A maximális pontszám %-a
(maxium 210-ből)
(maximum 100%1)
58,5
25,8
Kezeletlen
109,3
50,6
Pernye
151,0
70,0
Pernye+mész
128,5
60,0
Pernye+vas
160,5
75,2
Pernye+mész+vas
1
Az itt megadott érték 50%-a kémiai analitikai eredményekre kapott pontszám az arra kapható maximális (105
pont) pontszámmal leosztva, 30%-a a biológiai (max. 80 pont) és 20%-a az ökotoxikológiai (max. 25 pont)
hasonlóan számítva.

A pontszámos hatékonyságvizsgálatnak a 4.17. táblázatban bemutatott eredményéből jól
látszik, hogy a kezeletlenhez képest minden kezelés csökkenti a meddőanyag környezeti
kockázatát. A csak pernyés kezelésnél a pernye+meszes kezelés 20%-kal hatékonyabb, míg a
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vasreszelék hozzáadása mindkét kezelés hatékonyságát javítja. A pontszámos módszerrel kapott
eredmények megegyeznek a hagyományos kiértékelési módszerekkel, annak elemeit súlyozzák,
letisztázzák, összefoglalják, egyértelműsítik az eredményeket.

4.3.2.5 A bányabérci meddőanyaggal végzett kísérletek eredményének
összefoglalása és értékelése
A bányabérci (BB) meddőanyaggal folytatott szabadföldi kisparcellás kísérletek a
technológiai kísérletek utolsó lépcsőjeként, a mikrokozmosz és szabadföldi liziméteres
kísérletekkel egybehangzóan (4.1.1 és 4.2.4 fejezetek) bizonyították, hogy a pernye alkalmas a
meddőanyag stabilizálására. A semleges kémhatású pernye hatékonyságát a mésszel együtt
történő alkalmazás, majd a vasreszelék hozzáadása tovább növelte. A legjobb esetben, azaz a tatai
és visontai pernye 2,5−2,5%-ban, a mész 2%-ban és a vasreszelék 0,7%-ban együtt bekeverve a
parcellákon átfolyó vizek Cd-, Zn- és Pb-tartalmát a kockázatalapú Toka-patak határérték (Gruiz
et al., 2006b) és a felszín alatti vízhatárérték (6/2009 KvVM-EüM-FVM rendelet) alá
csökkentette. Ez a Cd-ra és a Zn-re 99,9%-os csökkenést jelentett, az Pb-ra >91%-os csökkenést.
A kezelések hatására a bányabérci meddőanyag és csurgalékvizének erősen savanyú, ~3-as pH-ja
semleges lett.
Az As mennyisége a pernye+meszes kezelés hatására megnövekedett a csurgalékvízben a
határérték (10 µg/l) 2−3-szorosára a kezeletlen meddőanyaghoz képest. A parcellák felső 20 cméből származó, vasreszelékkel kezelt meddőanyagban az extrahálható As mennyisége lecsökkent.
Ez az eredmény egyezik a miniliziméteres kísérletekben tapasztaltakkal (4.1.2.2 fejezet), azaz a
vasreszelék alkalmas a mobilis As mennyiségének csökkentésére. A csurgalékvízben az As
immobilizáló hatás nem jelentekezett, mely a nem elégséges mélységig történt bekeverés
eredménye. Friesl et al. (2006) megállapították, hogy a stabilizálószerek 10–15 cm mélységbe
való bekeverése nem elégséges, Mench et al. (2006b) 50 cm-es mélységig törtő bekeverést
javasoltak. A hatékony As immobilizációhoz ~40 cm-es mélységig történő, ismételt vasreszelék
bekeverést javaslok.
A stabilizálószeres kezelés csökkentette a meddőanyag toxicitását és elősegítette a
növények megtelepedését. A korábban teljesen csupasz, terméketlen meddőanyagon összefüggő
fűtakaró alakult ki a kezelések után és egészséges seprőcirok és szudáni fű növények fejlődtek a
takarmányokra érvényes határérték (44/2003. FVM rendelet) alatti fémtartalommal. Az
összefüggő növénytakaró kialakulásával a szél általi kiporzás és az erózió is csökken. A BB
meddőanyag fitostabilizációjára alkalmazott Sorghum fajok ipari növények, melyek
fémtartalmára határérték nem létezik. A takarmányhatárérték teljesítésével azt biztosítjuk, hogy a
növényi fémtartalom az őket esetlegesen elfogyasztó ökoszisztéma tagjokra nem jelent
kockázatot. A parcellákra betepeülő takarmánynövények, mint a vörös here, a lucerna és a
koronafürt példányaiban szintén hatáérték alatti fémkoncentrációkat mértünk.
A kémiaival kombinált fitostabilizációs kezelés javította a meddőanyag textúráját, ezáltal
normalizálta annak vízháztartását. Egyaránt növekedett a meddőanyag szervesanyag-tartalma és
mikroelem-tartalma. Kivétel a mobilis nitrogén mennyisége, mely a kezelések hatására csökkent.
Ennek oka lehet, hogy a pernyés kezelés az ammónium formában lévő nitrogént is immobilizálta,
hiszen a pernye pédául alkalmazható szennyvizekből az ammónia megkötésére (Uğurlu és
Karaoğlu, 2011).
Ez a szabadföldi kísérlet bizonyította, hogy a kémiaival kombinált fitostabilizációs
technológia alkalmazható a Gyöngyösorosziban található bányabérci meddőanyag
remediációjára, mivel a technológia minden lehetséges transzportútvonalon az efogadható értékre
csökkenti a kockázatot. A technológia a volt gyöngyösoroszi bányaterületen több hektáron
diffúzan szétszóródott, valamint a pontforrások eltávoltása utáni maradék bányászati
meddőanyagok kezelésére is alkalmazható, hiszen olcsó, nincs másodlagos kockázata, stb. Ezt
számszerűen is bizonyítja a következő fejezetben bemutatott verifikáció, amely a technológiai
hatékonyságon kívül az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi hatékonyságot is számszerűsíti.
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4.4 Technológia verifikáció
A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia verifikációját a Gruiz et al. (2008b)
cikkben végeztük el. Dolgozatom keretében ennek legfontosabb eredményeit ismertetem. A
számítások a technológia követésére kidolgozott integrált módszeregyüttessel (3.2. ábra) kapott
mérési eredményeken alapulnak. A fizikai, kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszerek
kombinációját úgy állítottam össze, hogy az eredmények alapján a verifikációt el lehessen
végezni.

4.4.1 Anyagmérleg
A technológia anyagmérlegét a mobilis szennyezőanyag frakció alapján számítottuk, hiszen
a cél a mobilis frakció mennyiségének csökkentése. A stabilizált fémmennyiséget a kezelés
kezdetén és végén mért mobilis fémmennyiség különbsége adja. A számítást az oroszlányi OA
pernyével történt stabilizáláció alapján végeztük el a mezőgazdasági területre, ahol a tervek
szerint 450 tonna fémekkel szennyezett talajt kezelünk 22 tonna pernyével. A stabilizált
fémmennyiség 0,443 kg Cd (~98%-os stabilizálás) és 76,42 kg Zn (>99%-os stabilizálás). (Az As
és az Pb a kimutatási határ alatt volt.) A kibocsátások és az abból eredő kockázatok az
anyagmérleg alapján számíthatóak.

4.4.2 Kockázatok
A technológia alkalmazás akkor éri el célját, ha a terület környezeti kockázata a kezelés
előttinél kisebb lesz a kezelés után. A kockázat elfogadható, ha a kockázati tényező, RQ < 1 (RQ
= Risk Quotient). RQ < 0,001 elhanyagolható kockázatot jelent, RQ = 1–10 nagy, RQ > 10
nagyon nagy kockázatot jelent. A technológia környezeti hatékonyságát az RQkezdeti (remediáció
előtti) és az RQvégső (remediáció utáni) értéke közötti különbségből számítjuk. RQ=PEC/PNEC,
vagyis a fémek előre jelezhető környezeti koncentrációjának (PEC = Predicted Environmental
Concentration), jelen esetben a vízzel kioldódó fémkoncentrációnak és az ökoszisztémára előre
jelezhetően károsan még nem ható koncentrációnak (PNEC = Predicted No Effect Concentration)
hányadosa. Mivel a területen Gruiz et al. (2005) a vízgyűjtő szintű GIS alapú kockázatfelmérés
során a legfontosabb terjedési útvonalként a fémek vízzel történő transzportját azonosították,
ezért a számítás során a következő három szcenáriót vizsgáltunk:
1.
A talajba beszivárgó és mélyebben megjelenő csurgalékvizet a felszín alatti
ivóvízbázisra vonatkozó minőségi kritériumokhoz viszonyítjuk. Ezzel a kockázatot
túlbecsüljük, mivel a területen a felszín alatti vizeket ivóvízforrásként nem
használják. Ez esetben PNECCd=5 µg/l és PNECZn=200 µg/l a felszín alatti vízre
vonatkozó, 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott B
szennyezettségi határérték.
2.
Kevésbé szigorú feltételezés szerint a talajról lejövő csurgalékvizet egy közepesen
érzékeny terület felszín alatti vízének tekintjük. Ez esetben PNEC Cd=10 µg/l és
PNECZn=1000 µg/l, mely a 3. szcenáriónál használt határérték tízszerese.
3.
A lefolyó vizek felszíni vízbe jutásának modelljében a károsan nem ható legnagyobb
koncentrációk: PNECCd=1 µg/l és PNECZn=100 µg/l, mely a Gruiz et al. (2006b) által
a Toka-patak vízgyűjtő területére javasolt a felszíni vízben megengedhető maximális,
hatáson alapuló fémkoncentráció. 100-szoros hígulást feltételezünk a patakban.
A PEC értékeknél az 1. mikrokozmosz kísérlet alapján, a mezőgazdasági talaj pernyével
történő kezelésével kapott eredményeket vettem alapul. Ekkor a kiindulási, desztillált vízzel
kiextrahálható Cd koncentráció a talajban 1,00 mg/kg, a Zn koncentráció 171 mg/kg. A kémiai
stabilizálás hatására a desztillált vízzel kiextrahálható fémkoncentráció 0,01 mg/kg a Cd-ra és
0,55 mg/kg a Zn-re (2 hónapos eredmények, dolgozat melléklete).
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4.18. táblázat Környezeti kockázati tényező különböző szcenáriókra számítva
RQ

1. csurgalékvíz,
mint ivóvíz

Cd kezdeti
Cd végső
Zn kezdeti
Zn végső

1000/5=200
10/5=2
171 000/200=855
550/200=2,75

2. csurgalékvíz, mint
3. csurgalékvíz, mint felszíni víz
átlagos felszín alatti
víz
1000/10=100
1000/1=1000, hígulás után=10
10/10=1
10/1=10, hígulás után=0,1
171 000/1000=171 171 000/100=1710, hígulás után=17,1
550/1000=0,55
550/100=5,5, hígulás után=0,055

A 4.18. táblázatban bemutatott eredményeiből látható, hogy a kémiaival kombinált
fitostabilizáció, bár ivóvízminőségű vizet nem tud produkálni (bár attól sincs messze), de egy
átlagos felszín alatti vízre és egy viszonylag szigorú felszíni vízre megadott határértéket képes
teljesíteni a legérzékenyebb útvonalon, a vízzel történő terjedés esetén.
A technológia alkalmazás területspecifikus kockázatát a lehetséges technológia
alternatívákkal összevetve pontszámokkal jellemeztük. A kémiaival kombinált fitostabilizáció
mellett a következő alternatívákat vettük figyelembe:
1. A területet nem remediálják. Ebben az esetben is szükség van monitoringra és
védelemre. Legjobb esetben természetes talaj kialakulás játszódik le és megindul a
természetes revegetáció, amely csökkenti a fémek transzportját, de a spontán
savanyodás és a növényi fémfelvétel nincs gátolva. Legrosszabb esetben a savanyodás
és az erózió meggátolja a növénytakaró kialakulását. Mindkét eset igen kockázatos, a
szennyezőanyagok terjedése nincs megakadályozva, az alternatíva időigénye végtelen,
de legalábbis nagyon hosszú idő.
2. A szennyezett talajt kitermelik, hulladéklerakóra szállítják, helyére nem szennyezett
talajt hoznak, majd a területet növényesítik. A talajcsere azonnali kockázatcsökkenést
okoz, és érzékenyebb területhasználatot tesz lehetővé. Időigénye kicsi, de a technológia,
szállítás, hulladékkezelés kockázata, valamint szennyezetlen talaj igénye nagy.
3. A talajcsere másik változatában a szennyezett talajt az izolációra váró gyöngyösoroszi
flotációs meddőhányóra szállítják. Így a szállítás és a lerakás kockázata (és költsége)
csökken, de szennyezetlen talaj igénye megmarad.
4. A talajmosás során a talajt kitermelik és mossák. Utána a talajt szikkasztják,
revitalizálják és újranövényesítik. A mosófolyadékot kezelni kell.
A technológia alternatívák összehasonlítása egy félkvantitatív pontrendszer alapján történt.
A pontszámok részben kvantitatív paramétereken alapulnak, mint az energia-, víz- és üzemanyag
fogyasztás, részben relatív pontszámokon, melyek például a technológia kibocsátásokat és a
hulladékok keletkezését veszik figyelembe. Az állandó fogyasztásokat a kezelések időtartalmával
megszoroztuk. A 4.19. táblázatból látszik, hogy a legkevésbé kockázatos technológiának a
kémiaival kombinált fitostabilizáció bizonyult.
4.19. táblázat A technológia alternatívák összehasonlító kockázatfelmérése pontszámokkal
Kockázatok
Nincs
Talajcsere és
Talajcsere és
Talajmosás
Kémiaival
remediáció
elszállítás
helyben
kombinált
elhelyezés
fitostabilizáció
30
0,5
0,3
2
2
Kezelés időtartama (év)
1290
25
15
44
34
Kibocsátások (pont)
1
115
43
100
3
Fogyasztások (pont)
1
52
52
10
7
Felhasznált anyagok (pont)
Összes kockázati pontszám
1291
192
110
149
44

A regionális és globális kockázatok a kémiaival kombinált fitostabilizáció esetében a
hagyományos agrotechnológiákkal egyeznek meg.
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4.4.3 Költségek felmérése
A technológia költségeinek felmérésekor költség-hatékonyság felmérést végeztünk,
melynek során a terület teljes kezelésének összköltségét számítottuk ki különböző technológia
alternatívákra. A számítást a Gyöngyösorosziban a pontforrások eltávolítása után visszamaradó,
kb. 50 000 tonnányi diffúzan szennyezett talajra és bányászati hulladékra végeztük. A
számításhoz kezelési módként 3% erőművi pernyét és fűkeveréket választottuk. A végeredmény a
4.20 táblázatban látható. A kémiaival kombinált fitostabilizáció remediációs alternatíva a legjobb
költséghatékonyság szempontjából. Kisebb költséggel jár, mintha nem remediálnánk a területet,
hiszen ebben az esetben is szükség van menedzsmentre, szervezésre, monitoringra, védelemre és
a kockázatok kommunikálására, illetve ez az opció nagy mértékben veszélyezteti a környezetet a
hosszú távú kockázataival. A kémiaival kombinált fitostabilizáció költsége mindössze fele a talaj
eltávolítás előnyösebb megoldásának, amikor is az eltávolított anyagot az izolációra váró közeli
flotációs meddőhányóra szállítják. Egy távoli lerakóra történő elhelyezéshez képest negyvenszer
olcsóbb. A talajmosáshoz képest a kémiaival kombinált fitostabilizáció huszad annyiba kerül.
4.20. táblázat A kémiaival kombinált fitostabilizáció és a technológia alternatívák költsége
Költség1
Nincs
Talajcsere és
Talajcsere és
Talajmosás
Kémiaival
remediáció
elszállítás
helyben
kombinált
elhelyezés
fitostabilizáció
43
1147
151
652
30
Összköltség
(millió forint)
852
22 930
3 020
13 037
598
Költség
(forint) /tonna
1
2006-os árakkal számolva.

4.4.4 SWOT analízis
4.21. táblázat: A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia SWOT analízise

Erősségek

 Alkalmazásával a szervetlen szennyezőanyagok mobilitása,
ezáltal a kockázatuk csökken anélkül, hogy eltávolítanánk
őket a helyükről (talajból, hulladékból).
 Időigénye kisebb, mint a talajcseréé, figyelembe véve a
növényesítést is.
 A szennyezőanyagok transzportjának kockázata a talajból
több mint 99%-kal csökkenthető.
 A kezelt talaj mezőgazdasági, erdészeti használatra
alkalmas lesz.
 A termelt növényi anyag nem igényel további kezelést vagy
biztonsági méréseket.
 Széleskörűen
alkalmazható
szennyezőanyagokra,
elsősorban fémekre, melynek remediációs lehetőségei
korlátozottak.
 Költség-hatékony
módszer
más
remediációs
technológiákkal összehasonlítva.
 Minimális fenntartást igényel.
 A technológia során használt adalékanyag nem jelent
további veszélyt a környezet számára.
 A használt adalékanyag (pl. pernye, vörösiszap) ipari
hulladék lehet, melynek alkalmazása újrahasznosítást
jelent..
 Bizonyos esetekben a technológia teljesen helyettesítheti a
tradicionális talajcserét.
 Összehasonlítva
más,
hagyományos
remediációs
technológiákkal kevesebb másodlagos hulladékot termel.
 A kapcsolódó környezetzavaró hatása minimális,
környezethatékony és ökohatékony.
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Gyengeségek

 Különböző toxikus fémek eltérő stabilizálószereket
igénylenek.
 A növények számára könnyen felvehető fémek és azok
transzportja a levelekbe, limitálhatja a fitostabilizáció
alkalmazását, mivel potenciális veszélyt jelentenek a
táplálékláncra, de a technológia során olyan
növényeket használunk, melyek föld feletti részeikben
nem akkumulálják a fémeket.
 A szennyezőanyagok helyben maradnak, azért a
területet monitorozni kell, hogy biztosak legyünk
benne, hogy a stabilizációs körülmények továbbra is
fennállnak.
 Néha a stabilizálószereket ismétlődően kell alkalmazni
az immobilizáció hatékonyságának fenntartása
érdekében.

Lehetőségek

 A toxikus fémekkel szennyezett terület remediációja
nagy
hasznot
hozhat
a
területhasználat
szempontjából, a pénzbeli, természeti és szociális
veszteségek helyett.
 A költségek csökkentése érdekében további adalékanyagokat lehet kiválasztani és használni a talaj
fizikai és kémiai tulajdonságainak javítására,
amennyiben azok összeegyeztethetőek a kívánt
funkciókkal.

Veszélyek

 Heves vízfolyások erodálhatják az alkalmazott
adalékanyagokat.
 A növények ültetését elővigyázatosan kell
megtervezni és végrehajtani: jól növő, nem
akkumuláló fajok.
 Klimatikus
faktorok
befolyásolhatják
a
hatékonyságot.

4.5 Biológiai és környezettoxikológiai módszerfejlesztések
alkalmazhatóságának értékelése
Ebben a fejezetben a két általam fejlesztett tesztmódszer (3.2.5. fejezet) jóságát és
alkalmazhatóságát értékelem. A technológiákhoz hasonlóan a monitoring módszerek is
verifikálhatóak. Dolgozatom keretében a módszerekről szóbeli értékelést adok, a költségek
becslése és a SWOT analízis a módszerek leírásánál megadott linkeken, a www.mokkka.hu
adatbázisban kitöltött adatlapokon olvasható.

4.5.1 Gyors bioakkumulációs teszt Sinapis albával
A módszer alkalmazását két példán mutatom be az alábbiakban. Az első példában a tesztet
stabilizációs mikrokozmosz kísérletek monitoringjára alkalmaztam és az eredményeket a kémiai
extrakciós eredményekkel hasonlítom össze. A második példában a tesztet szabadföldi kémiaival
kombinált fitostabilizációs kísérletek monitoringjára alkalmaztam és az eredményeket a
fitoremediációra alkalmazott növényekben mért fémtartalmakkal vetem össze.

4.5.1.1 A bioakkumulációs teszttel mért eredmények összehasonlítása a kémiai
extrakcióval mért fémtartalmakkal
A 3.1.3 fejezetben bemutatott mikrokozmosz kísérletben (Kató-földi talaj kezelése
pernyével) 3 különböző mintavételi időpontban (2 hónap, 1 év, 2 év) végeztünk bioakkumulációs
tesztet. A 4.22. táblázatban az ezen eredményekből számított átlagos (20 mérés átlaga) BCF
(biokoncentrációs faktor, számítása: fém koncentráció növény / fém koncentráció talaj) értékeket
mutatom be az általam vizsgált fontosabb fémekre.
A királyvizes kivonatban mért fémtartalmakhoz képest a legnagyobb fémfelvétel a Cd és a
Zn esetén tapasztalható, mivel ezek a legmobilisabb fémek. A Lakanen-Erviö kivonat (melyet
hagyományosan a növény által felvehető fémtartalmak becslésére használnak) a szár esetében
túlbecsüli a hozzáférhető fémtartalmakat, míg a gyökér esetében alábecsüli azokat. Az As-ből
felvett mennyiséget mindkét esetben alábecsüli.
4.22. táblázat BCF értékek S. alba bioakkumulációs tesztben az 1. mikrokozmosz kísérlet alapján
BCF
BCF
BCF
BCF
királyvizes Lakanenacetátos
deszt.
kivonat
Erviö
kivonat
vizes
kivonat
kivonat
1,21
1,80
4,79
189
Cd gyökér
0,848
2,24
4,94
929
Zn gyökér
0,318
4,36
1243
12135
Pb gyökér
0,261
65,4
774
1039
As gyökér
0,250
0,350
0,912
27,4
Cd szár
0,273
0,692
1,59
173
Zn szár
0,035
0,419
103
1406
Pb szár
0,020
5,13
67,0
75,0
As szár
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Az acetátos és a vizes kivonat esetén elmondható, hogy a növény által felvett
fémtartalmakhoz képest ezekben a kivonatokban jóval kisebb fémkoncentrációkat mértünk,
különösen a jól komplexálódó Pb, illetve az As esetében. Ugyanakkor a szárban található Cd és a
Zn esetében az acetátos kivonat egészen jó (Cd esetén átlagosan 40%-os, Zn esetén 15%-os
eltérés) egyezést ad. Meers et al. (2007) a veteménybab (Phaseolus vulgaris) szárba történő
fémfelvételét hasonlította össze különböző extrahálószerekkel mért fémtartalmakkal és szintén
azt tapasztalta, hogy a Zn hozzáférhetőségét legjobban a kálcium-kloridos extrakció mellett az
ammónium-acetátos és a magnézium-kloridos extrakciók modellezik.

4.5.1.2 A bioakkumulációs teszttel mért eredmények összehasonlítása a bányabérci
meddőanyagos szabadföldi parcellákon nőtt növények fémtartalmával
A 3.1.5.2 fejezetben bemutatott szabadföldi kísérletben (bányabérci meddőanyag kezelése
pernyével, valamit pernye+mész kombinációjával) 3 éven át mértük a kísérleti parcellákon nőtt
növények (fűkeverék, seprőcirok és szudáni fű) fémtartalmát, a tenyészidőszak folyamán és a
tenyészidőszak végén vettünk mintákat. Ugyanakkor meddőanyag mintát is vettünk, mellyel
laboratóriumi bioakkumulációs tesztet végeztem. A részletes eredmények a 4.3.2 fejezetben és a
CD mellékletben találhatóak. A következő következtetésekre jutottam:
1.
A szabadföldi kísérletekben a tenyészidőszak folyamán a növények fémtartalma
folyamatosan csökkent, mivel a fiatalabb növények fémtartalma magasabb. Ezért a
növényi mintavétel időpontja nagyban befolyásolja a mért fémtartalmakat. Az S. alba
gyorsteszttel azonban mindig az aktuális növények számára hozzáférhető
fémtartalmat tudjuk mérni.
2.
A szabadföldön nőtt növényben a fémtartalom a 3 év alatt fokozatosan csökkent
(legfőképpen az 1. és 2. év között volt nagy különbség). Az S. alba gyorsteszttel a 3
év alatt nem mértünk jelentős különbséget a fémtartalmakban, az eltérések csak a
szórásból eredtek.
3.
A S. alba gyorsteszt a szabadföldi kísérletben alkalmazott növények fémfelvételét
általában alábecsüli. Ez legfőképpen az első évben a szabadföldi növényekben mért
fémtartalomhoz képest volt igaz, illetve a szudáni fű esetén volt igaz. A legjobban a
fűkeverékben mért fémtartalmat közelítettük.
4.
Az S. alba gyorsteszt által becsült hozzáférhető fémtartalom nagyban függ a fém
fajtájától, ugyanakkor a kezelés típusa is befolyásolta a becslés jóságát. Általában
elmondható, hogy a leginkább a hozzáférhető Zn tartalmat becsültem jól a teszttel. A
pernyés kezelés hatását túlbecsüli, a pernye+meszes kezelés hatását alábecsüli a teszt.
Ugyanakkor a két kezelés hatékonysága között különbségre viszonylag jó becslést ad,
de az említett okokból alábecsüli azt.
Összefoglalásként elmondható, hogy az általam kidolgozott S. alba bioakkumulációs gyorsteszt
jól alkalmazható a kémiai stabilizálószerrel kezelt és a kezeletlen talajokban és
meddőanyagokban található, a növények számára hozzáférhető és a növényi szárban
akkumulálódó fémmennyiség összehasonlítására. A gyorsteszt elsősorban a mobilis Zn
hozzáférhetőségére ad pontos előrejelzést.
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4.5.2 Direkt kontakt talajtesztek hőtermelés mérése alapján
A mikrokalorimetriás ökotoxikológiai módszerfejlesztés során (3.2.5.2 fejezet) különböző
szennyezőanyagokkal (Zn, Cu, Dízel-olaj, DBNPA = 2,2-dibróm-3-nitril-propionamid, PCP =
pentaklórfenol) mesterségesen szennyezett barna erdőtalaj toxikusságát vizsgáltuk három
különböző trófikus szintről származó tesztorganizmussal. Az eredményeket publikáltuk a Gruiz
et al. (2010a) cikkben.
A méréseinkből a következő következtetésekre lehet jutni:
1. Az élőlények hőkibocsátása a toxikus hatás következtében csökken a szennyezőanyag egy
bizonyos koncentrációja felett és arányos a koncentrációval
2. Néhány esetben (pl. A. agilis 20 és 200 ppm cinkkel szennyezett talajon) megnövekedett
maximális hőtermelést (metabolikus aktivitást) tapasztaltunk a szennyezetlen kontrollhoz
viszonyítva. Ez a ―túlélésért való küzdelemként‖ értelmezhető, melynek során az élőlény
igyekszik kompenzálni az őt ért toxikus hatásokat. Amennyiben ez a próbálkozása
sikertelen, bekövetkezik a hőtermelés-csökkenés.
3. Az élőlények által kibocsátott maximális hőmennyiség és az idő-energia görbe alakja is
alkalmas lehet a mérés kiértékelésére. Az általunk kidolgozott m×P max/tmax faktor
alkalmas a trendek felerősítésére. Hígítási sor alkalmazásával a számított faktor értékeiből
meghatározhatóak az EC20 és EC50 értékek.
4. A mikrokalorimetriás mérés érzékenyebb a hagyományos tesztmódszereknél. A vizsgált
tesztorganizmusok esetén a hagyományos tesztmódszerek végpontjával (pl. gyökér- és
szárnövekedés mérése a növényi teszt során vagy a pusztulás mérése az állati teszt során)
nem látszanak különbségek a toxikus anyagok koncentrációjának változtatásával az adott
intervallumban, míg a hőtermelés, mint végpont mérésével láthatóak az eltérések. Tehát a
hőtermelés megváltozása már kisebb koncentrációknál és a pusztulást megelőzően is
jelentkezik, emiatt korai figyelmeztető rendszerekben is lehet szerepe.
5. A mikrokalorimetria alkalmas módszer lehet talajok környezettoxikológiai tesztelésére,
mivel érzékeny és szelektív tesztmódszer. A hőtermelés, mint végpont vizsgálata jól
alkalmazható módszer direkt kontakt talajtesztek esetén.
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5 Összefoglalás
Toxikus fémekkel szennyezett területek kezeléséhez kockázatalapú megközelítésmódra van
szükség. A remediáció tervezésekor azt kell figyelembe venni, hogy a fémek mekkora kockázatot
jelentenek a helyszínen a területhasználókra, és hogy ez a kockázat minden lehetséges transzport
és expozíciós útvonalon a már nem kockázatos szintre csökkenjen a kezelés hatására.
A kémiaival kombinált fitostabilizáció olyan innovatív technológia, mely alkalmazható
diffúzan fémekkel szennyezett területek remediációjára. Doktori dolgozatomban az egykori
gyöngyösoroszi ólom- és cinkbánya toxikus fémekkel, elsősorban kadmiummal, cinkkel,
ólommal és arzénnel nagymértékben elszennyezett területére dolgoztam ki a technológia
alkalmazását. Három léptéknövelési lépcsőben, laboratóriumi mikrokozmoszokban, szabadföldi
liziméterekben és kisparcellás kísérletekben választottam ki a megfelelő stabilizálószer–növény
kombinációt és igazoltam a stabilizálószerek fém mobilitást csökkentő és remediációs
célértékeket biztosító hatékonyságát. A kombinált technológia alkalmazása gátolta a fémek
terjedését a talajba szivárgó és a talaj felületén lefolyó csapadékkal, az eróziót, a kiporzást és a
növény általi bioakkumulációt.
A kémiaival kombinált fitostabilizáció kulcsa a megfelelő kémiai stabilizálószer(ek) és
fitostabilizációra alkalmas növény(ek) kiválasztása. A stabilizálószerek és növények
alkalmazhatósága több faktortól függ, pl. a fémszennyezettség minősége, talaj/hulladék
tulajdonságai, környezeti paraméterek, klimatikus viszonyok, elérhető adalékanyagok stb., ezért
mindig az adott szennyezett területre kell a stabilizálószert és a növényt kiválasztani.
A technológiafejlesztés során igazoltam, hogy a léptéknövelési koncepció jól alkalmazható:
a nagyszámú kisléptékű kísérlet (57 db) módot adott a potenciális adalékanyagok tesztelésére és a
legjobbak kiszűrésére. A következő adalékanyagokat teszteltem: erőművi pernyék, elemi vas,
mész, alginit, nyersfoszfát, lignit, ivóvíztisztítási csapadékok, vörösiszap. A következő léptékben
a laboratóriumi (36 db) és a szabadföldi liziméterek (10 db) valósághű vertikális kioldódás
modellezését tették lehetővé, végül a kisparcellás kísérleteket (9 db) már a legsikeresebb
adalékokkal, a pernyékkel és pernye+mész+elemi vas keverékével folytattam le. A lépcsőzetes
tesztelés az innovatív technológia kifejlesztésének idő- és költséghatékony megoldását tette
lehetővé és azt, hogy két év alatt eljutottam egy új technológia szabadföldi demonstrálásáig és
újabb három év alatt a szabadföldi alkalmazás értékeléséhez és verifikáláshoz.
A stabilizációs kísérletekben igazoltam, hogy a lúgos pernye (pH=12,6) képes a
gyöngyösoroszi talajokban az ammónium-acetáttal kiextrahálható Cd és Zn mennyiségét 45%-kal
és 49%-kal, a desztillált vízzel kioldható Cd és Zn mennyiségét >99%-kal csökkenteni a
kezeletlen talajhoz képest. Hatása már 21 nappal a kezelés után észlelhető, és az egyszeri kezelés
2 év múlva is megőrzi stabilizáló hatását. A kioldható mennyiség fokozatosan csökken az idő
haladtával, míg el nem éri az új egyensúlyi állapotot. A pernyék a vizsgált 2–3 évnél hosszabban
is megőrzik stabilizáló hatásukat, mivel a fémek bediffundálnak az ásványi felületekbe és a
kristálynövekedés során irreverzibilisen beépülnek a fém-szilikátokba. Minél több pernyét adtunk
a talajhoz (1, 2 és 5 tömeg%), annál jobb volt a stabilizáló hatás. A pernye a talaj toxicitását is
csökkentette (bakteriális toxicitás 40–50%-kal, növényi toxicitás 30–50%-kal csökkent) és
mérsékelte a növények által felvehető Cd- és Zn-tartalmat 71%-kal. A semleges pernye (pH=6,4–
6,8) mésszel együtt alkalmazva hasonló eredményt mutatott.
A különböző magyarországi erőművekből (Oroszlány, Tata, Visonta) és eltérő keletkezési
időpontokból (kétféle oroszlányi és kétféle tatai pernye) származó pernyék eltérő hatékonysággal
csökkentik a Cd és a Zn mobilitását. A Cd és a Zn kiextrahálható és növény által felvehető
mennyiségének csökkentésére az oroszlányi „OA‖ pernye magában, valamint a tatai „TB‖és
visontai „V‖ pernyék mésszel kombinálva bizonyultak a leghatékonyabb stabilizálószernek. Az
eltérő eredet és eltérő összetétel meghatározó volta mellett igen fontos faktor a pernyék pH-ja.
Megállapítottam, hogy a semleges kémhatású pernyéket érdemes mésszel együtt alkalmazni
savanyú vagy savanyodásra hajlamos talajoknál és bányászati hulladékoknál.
Kísérleteim során elemi vasat alkalmaztam az elsősorban a Cd és a Zn immobilizálására
fókuszáló lúgos kezelések (pernye és mész) hatására megnövekedett As mobilitás csökkentésére
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arzéntartalmú bányászati meddőanyagban. Az elemi vassal együtt az acetáttal kiextrahálható As
mennyisége 80%-kal, a vízzel kiextrahálható 50%-kal, a miniliziméteres kísérletben nyert
csurgalék As-tartalma 68%-kal csökkent a vas nélküli pernye+meszes kezeléshez képest. Az
elemi vas a kezelt meddőanyag toxicitását nem növelte. Megállapítottam, hogy a vasreszelék 20
cm-nél mélyebben, körülbelül 40 cm-es mélységig szükséges bekeverni a talajba ahhoz, hogy
hosszútávon biztosítható legyen az átfolyó vizek kis arzéntartalma.
A többi vizsgált adalékanyag közül az alginit, a nyersfoszfát és a mész csökkentették a
fémekkel szennyezett talajok és meddőanyagok kiextrahálható és növény által felvehető
fémtartalmát és mérsékelték toxicitásukat. A mész hatása hosszú távon lecseng, így csak rövid
távú megoldásként javasolható, illetve olyan pernyék mellé ideális, melyek nem lúgosak és a
fémek ásványszerkezetbe épülése csak hosszú távon jelentkezik. Az alginit előnye, hogy
immobilizáló képessége mellett a növények számára gazdag tápanyagforrás, a nyersfoszfát lassan
feltáródó foszforforrást is jelent. A lignit a gyöngyösoroszi talajban lévő fémeket mobilizálta,
alkalmazása erre az esetre nem javasolható.
A pernye, az ivóvíztisztítási csapadék és a vörösiszap olyan hulladékok, melyek „lerakással
történő ártalmatlanítása‖ a költségeken kívül ma már jól ismert veszélyekkel is jár, gondoljunk
csak a 2010. október 4-i ajkai vörösiszap katasztrófára. A másutt káros és veszélyes hulladékok
kémiai stabilizációra való alkalmazása nem kockázatos, hanem hasznos, hiszen az adalékanyagok
képesek a talajok és meddőanyagok kiextrahálható és növény által felvehető fémtartalmának és
toxicitásának csökkentésére. Ezek a hulladékok hosszú távú eredményt biztosító, olcsó
adalékanyagoknak tekinthetőek, melyek a talajban káros következmények nélkül alkalmazhatóak
bizonyos mennyiségben.
Szabadföldi demonstráció során toxikus fémekkel szennyezett mezőgazdasági talaj
kezelésére tatai pernyét Sorghum fajokkal kombináltam sikeresen. Az erősen kilúgzódott, savas
bányászati meddőanyag remediációjára tatai pernye, visontai pernye, mész és elemi vas keverékét
fűkeverékkel és Sorghum fajokkal kombinálva alkalmaztam sikeresen. A tatai pernye 5 tömeg%ban alkalmazva csökkentette a fémekkel szennyezett talajok kiextrahálható fémtartalmát
(ammónium-acetáttal kiextrahálható Cd, Zn és Pb mennyisége 75–78%-kal, desztillált vízzel
kiextrahálható Cd és Zn mennyisége 94%-kal csökkent) és a növények által felvehető
fémmennyiséget (70–90% csökkenés Cd-ra és Zn-re). A Sorghum fajokat (seprőcirok és szudáni
fű) kis fémakkumulációjuk, valamint ipari és energetikai hasznosíthatóságuk miatt
fitostabilizációra alkalmas növénynek javaslom a Toka-patak öntésterületén található
mezőgazdasági területen. A tatai pernye (2,5 tömeg%), a visontai pernye (2,5 tömeg%), a mész (2
tömeg%) és a vasreszelék (0,7 tömeg%) együttes alkalmazása speciális összetételű fűkeverékkel
vagy Sorghum fajokkal (seprőcirok és szudáni fű) bizonyult a bányabérci meddőanyagra a
leghatékonyabb remediációs technológiának. A meddőanyagból kialakított parcellákon átfolyó
vizek Cd-, Zn- és Pb-tartalmát a Gruiz et al. (2006) által a Toka-patakra javasolt és a felszín alatti
vízhatárérték (6/2009 KvVM-EüM-FVM rendelet) alá csökkentette. A kezelések hatására a
bányabérci meddőanyag és csurgalékvizének erősen savanyú, ~3-as pH-ja semleges lett. A
kémiai stabilizálás hatására a meddőanyag toxicitása lecsökkent, a talajélet normalizálódott,
mikroelem-tartalma nőtt, textúrája és víztartóképessége javult. Ennek hatására egészséges, zárt
növénytakaró tudott megtelepedni, mely még a takarmányokra vonatkozó (44/2003. FVM
rendelet) fém határértéket is teljesítette. A növénytakaró csökkenti a kiporzást és a víz általi
eróziót.
A technológiai kísérletekkel igazoltam a kémiaival kombinált fitostabilizáció
hatékonyságát, melyhez szükség volt a lejátszódó folyamatok nyomon követésére. Ehhez a
integrált módszeregyüttest dolgoztam ki, mely a fizikai-kémiai analitikai módszerek és a
biológiai-ökotoxikológiai tesztek együttes alkalmazását jelenti. A módszerek együttes
alkalmazásával a kezelések valós környezeti kockázata becsülhető. A módszeregyüttes részeként
gyors bioakkumulációs tesztet dolgoztam ki fehér mustárral (Sinapis alba) a növények által
felvehető fémmmennyiség becslésére. Emellett új, érzékeny végpontot találtam direkt kontakt
talajtesztekre a hőtermelés mérésével. Bizonyítottam, hogy a hőtermelés mérése
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mikrokalorimetriás módszerrel érzékenyebb végpont a hagyományosan mért végpontokhoz
képest.
Doktori dolgozatomban bizonyítottam, hogy a kémiaival kombinált fitostabilizáció, mint
innovatív remediációs technológia alkalmas a gyöngyösoroszi bánya diffúzan szennyezett
területén a toxikus fémszennyezés nem kockázatos szintre csökkentésére. A technológia
verifikációjára egy olyan több szempontú, innovatív metodikát alkalmaztam, mely együtt értékeli
a technológiai, az ökológiai és a társadalmi-gazdasági hatékonyságot.
A felhagyott fémbányászati területek hasonlósága miatt fejlesztési munkámmal a
DIFPOLMINE EU-Life projektben folytatott kutatáshoz is csatlakoztam. Az ott született
eredmények (arzén in situ stabilizálása elemi vassal és azt követő növényesítéssel) tükrében
további bizonyítást nyert a kémiaival kombinált fitostabilizáció létjogosultsága és általános
alkalmazhatósága. A technológia és a monitoring módszeregyüttes bekerült a
KÖRINFO/MOKKA adatbázisba is (www.körinfo.hu), melynek célja az innovatív módszerek
népszerűsítése, hogy azok ne tűnjenek el az ú.n. „halál völgyében‖, hanem jól ismert és
elfogadott technológiává váljanak.
Ez a sikeres fejlesztés bizonyítékot szolgáltatott a kockázatalapú környezetmenedzsment
szükségességére, mely alkalmazásával egy volt bányászati területen biztosítani lehet a kontrollált
és elfogadható kockázatú környezetet.
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6 A dolgozat új tudományos eredményei – tézisek
Kémiai stabilizálószerek hatékonyságának és alkalmazhatóságának értékelése:
1.

Igazoltam, hogy a lúgos pH-jú pernye önmagában és a semleges pH-jú pernye mésszel
együtt alkalmazva képes a mobilis kadmium-, cink- és ólomhányad hosszú távú
csökkentésére szennyezett talajokban és bányászati hulladékokban.

2.

Megállapítottam, hogy az eltérő eredetű magyarországi erőművi pernyék eltérő
hatékonysággal képesek a kadmiumot és a cinket stabilizálni/immobilizálni a talajokban
és bányászati hulladékokban.

3.

Igazoltam, hogy az elemi vas (acéltöret formájában) képes a lúgos adalékanyagok
(pernye, mész) alkalmazásának következtében megnövekedett arzénmobilitás
csökkentésére az arzéntartalmú bányászati hulladékokban.

4.

Megállapítottam, hogy az alginit és a nyersfoszfát alkalmasak toxikus fémekkel
szennyezett talajok kémiai stabilizálására, míg a lignit nem javasolható a
gyöngyösoroszi talajok kezelésére.

5.

Megállapítottam, hogy olyan hulladékok, mint az ivóvíztisztítási csapadék és a
vörösiszap, – melynek „lerakással történő ártalmatlanítása‖ a költségeken kívül ma már
jól ismert veszélyekkel is jár – alkalmas toxikus fémekkel szennyezett talajok és
bányászati hulladékok kémiai stabilizálására.

Kémiaival kombinált fitostabilizációs
alkalmazhatóságának igazolása:

technológia

hatékonyságának

és

6.

Szabadföldi technológiai kísérletben bizonyítottam, hogy a tatai pernye Sorghum
fajokkal együtt alkalmazva alkalmas a gyöngyösoroszi toxikus fémekkel diffúzan
szennyezett mezőgazdasági területek kémiaival kombinált fitostabilizációjára.

7.

Szabadföldi technológiai kísérletben bizonyítottam, hogy a tatai pernye, a visontai
pernye, a mész és az elemi vas keveréke fűkeverékkel vagy Sorghum fajokkal együtt
alkalmazva alkalmas az erősen mállott szulfidos bányászati hulladék kémiaival
kombinált fitostabilizációjára.

Módszerfejlesztések – koncepciók és metodikák:
8.

Igazoltam a léptéknövelési koncepció alkalmazhatóságát a kémiaival kombinált
fitostabilizációs technológia kifejlesztése során.

9.

Integrált monitoring módszeregyüttest dolgoztam ki a kémiaival kombinált
fitostabilizációs kísérletek és a technológia-alkalmazás nyomon követéséhez és
verifikálásához.

10.

Biológiai és ökotoxikológiai módszereket fejlesztettem: direkt kontaktuson alapuló
talajtesztet mikrokalorimetria alkalmazásával és gyors bioakkumulációs tesztet Sinapis
albával.

119

7 Köszönetnyilvánítás
A doktori dolgozatom létrejöttéért és a sok segítségért és tanácsért szeretnék köszönetet
mondani témavezetőmnek, Dr. Gruiz Katalinnak, a BME Alkalmazott Biotechnológia és
Élelmiszertudományi Tanszék Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Csoport tagjainak,
név szerint Vaszita Emesének, Dr. Molnár Mónikának, Tolner Máriának, Hajdu Csillának,
Klebercz Orsolyának, Nagy Zsuzsannának és Bertalan Zsuzsannának.
Köszönöm a munkáját a következő hallgatóknak: Atkári Ágotának, Tuba Dánielnek,
Sebestyén Zoltánnak, Nagy Gáspárnak, Pásztor Mariannának, Weiszburg Lillának, Gergely
Felíciánnak.
Köszönöm a segítségét az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet munkatársainak,
legfőképpen Dr. Anton Attilának és Dr. Uzinger Nikolettnek, valamint Wohlmuth Katalinnak.
Köszönöm a technológiai kísérletekben nyújtott segítségét a Mecsek-Öko Zrt.
munkatársainak, kiemelten Fekete Ferencnek.
Köszönöm a párom és a családom kitartását.
Doktori munkám nem jöhetett volna létre a következő projektek és támogatások nélkül:
 DIFPOLMINE, Diffuse pollution from mining activities, EU Life 02 ENV/F000291
 BÁNYAREM, Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezőforrások
kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal,
GVOP 3.1.1-2004-05-0261/3.0
 MOKKA, Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment
megalapozásához, NKFP-020-05
 SOILUTIL, Innovatív talajjavítás hulladékokkal, TECH 09-A4-2009-0129
 LOKKOCK, Új talajtesztelési eljárások szennyezett talaj helyszínspecifikus kockázatának
felméréséhez, GVOP-3.0-0257-04
 MAGYAR-NÉMET TÉT, NKFH
 EURODEMO, Aiming at the demonstration and implementation of cost-effective and
eco-efficient remediation technologies across Europe
 KÖRINFO, Dinamikus információs rendszer a környezethatékony és környezettudatos
döntéshozatal szolgálatában, KMOP-3.3.4.C-2008.0005
 MECENATÚRA, NKTH
 Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia valamint működési modell
kidolgozása a Műegyetemen, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002
 Oláh György Doktori Iskola, doktoráns ösztöndíj
 BME Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, doktorjelölti ösztöndíj

120

8 Irodalomjegyzék
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

ADEME (2005) Programme Difpolmine – Presentation, Brochure, Montpellier
ADEME (2007) Programme Difpolmine – Realistaion, Brochure, Montpellier
Adriano, D.C. (1986) Trace Elements in the Terrestial Environment, Spinger-Verlag, New York
Adriano, D.C. Page, A.L., Elseewi, A.A., Chang, A.C., Straughan, I. (1980) Utilization and Disposal of Fly Ash
and Other Coal Residues in Terrestrial Ecosystems: A Review, Journal of Environmental Quality, 9, 333–344
Adriano, D.C., Weber, J. (2001) Influence of fly ash on soil physical properties and trufgrass establishment,
Journal of Environmental Quality, 30 (2), 596–601
Adriano, D.C., Weber, J., Bolan, N.S., Paramasivam, S., Koo, B.J., Sajwan, K.S. (2002) Effects of high rates of
coal fly ash on soil, turfgrass, and groundwater quality. Water, Air, and Soil Pollution, 139, 365–385
Adriano, D. C., Wenzel, W. W., Vangronsveld, J., Bolan, N.S. (2004) Role of assisted natural remediation in
environmental cleanup, Geoderma, 122, 121–142
Agyin-Birikorang, S., O'Connor, G.A., Jacobs, L.W., Makris, K.C., Brinton, S.R. (2007) Long-Term
Phosphorus Immobilization by a Drinking Water Treatment Residual, Journal of Environmental Quality, 36,
316–323
Anawar, H.M., Garcia-Sanchez, A., Alam, M.T.K., Rahman, M.M. (2008) Phytofiltration of water polluted
with arsenic and heavy metals, International Journal of Environment and Pollution, 33 (2–3), 292–312
Anderson, C.W.N., Brooks, R.R., Chiarucci, A., LaCoste, C.J., Leblanc, M., Robinson, B.H., Simcock, R.,
Stewart, R.B. (1999) Phytomining for nickel, thallium and gold, Journal of Geochemical Exploration, 67,
407–415
Anton A. (2006) Miniliziméteres kísérlet terve, BÁNYAREM projekt tanulmány, MTA TAKI, Budapest
Anton A, Máthé-Gáspár G. (2005) Factors affecting heavy metal uptake in plant selection for phytoremediation,
Zeitschrift für Naturforschung C, 60, 244–246
Asokan, P., Saxena, M., Asolekar, S.R. (2005) Coal combustion residues—environmental implications and
recycling potentials. Resources, Conservation and Recycling, 43, 239–262
Atkári Á. (2006) Toxikus fémekkel szennyezett Gyöngyösoroszi talajok stabilizációja Diplomamunka, BME
MGKT, Budapest
Auerbach R. (2003) Növények toxikus fém felvétele, Diplomamunka, BME MGKT, Budapest
Bagi A., Feigl V., Tolner M., Udvarnagyi E. (2006) Új, érzékenyebb végpont: hőtermelés mérése
mikrokaloriméterrel, Tanulmányút Németországban, MOKKA Projekt, 1.jelentés, II/2.a. feladat 1.1
részfeladata, BME MGKT, Budapest
Bañuelos, G.S., Lin, Z.-Q., Arroyo, I., Terry. N. (2005) Selenium volatilization in vegetated agricultural
drainage sediment from the San Luis Drain, Central California, Chemosphere, 60, 1203–1213
Barros, N., Gomez-Orellana, I., Feijóo, S., Balsa, R. (1995) The effect of soil moisture on soil microbial
activity studied by microcalorimetry, Thermochimica Acta, 249, 161–168
Barros, N., Fetjoo, S., Balsa, R. (1997) Comparative study of the microbial activity in different soils by the
microcalorimetric method, Thermochimica Acta, 296, 53–58
Basta, N.T., Gradwohl, R., Snethen, K.L., Schroder, J.L. (2001) Chemical immobilization of lead, zinc, and
cadmium in smelter-contaminated soils using biosolids and rock phosphate, Journal of Environmental Quality,
30 (4), 1222–1230
Basta, N.T., McGowen, S.L. (2004) Evaluation of chemical immobilization treatments for reducing heavy
metal transport in a smelter-contaminated soil, Environmental Pollution, 127, 73–82
Bekő J., Csiszér A., Horváth B., Zsilák V., Munkácsi M., Pap Á. (1992) Gyöngyösoroszi és környéke
nehézfém-szennyezettségének vizsgálata, Diplomamunka, BME MGKT, Budapest
Bertalan Zs. (2009) Toxikus fémekkel szennyezett meddőanyag stabilizációja pernyével és mésszel,
Diplomamunka, BME ABÉT, Budapest
Berti, W.R., Cunningham, S.D. (2000) Phytostabilization of metals, In: Raskin, I., Ensley, B.D. (szerk.)
Phytoremediation of toxic metals: using plants to clean-up the environment, John Wiley and Sons, New York,
71−88
Bleeker, P.M., Assunçao, A.G.L., Teiga, P.M., de Koe, T., Verkleij, J.A.C. (2002) Revegetation of the acidic,
As contaminated Jales mine spoil tips using a combination of spoil amendments and tolerant grasses, Science of
the Total Environment, 300, 1−13
Boisson, J., Mench, M., Sappin-Didier, V., Saolda, P., Vangronsveld, J. (1998) Short-term in situ
immobilization of Cd and Ni by beringite and steel shots application to long-term sludged plots, Agronomie,
18, 347−359
Boisson, J., Ruttens, A., Mench, M., Vangronsveld, J. (1999) Evaluation of hydroxyapatite as a metal
immobilizing soil additive for the remediation of polluted soils. Part 1. Influence of hydroxyapatite on metal
exchangeability in soil, plant growth and plant metal accumulation, Environmental Pollution, 104, 225−233
Bolan, N. S., Adriano, D.C., Duraisamy, P., Mani, A., Arulmozhiselvan, A. (2003a) Immobilization and
phytoavailability of cadmium in variable charge soils. I. Effect of phosphate addition, Plant and Soil, 205,
83−94

121

29. Bolan, N. S., Adriano, D.C., Duraisamy, P., Mani, A. (2003b) Immobilization and phytoavailability of
cadmium in variable charge soils. III. Effect of biosolid compost addition, Plant and Soil, 256, 231−241
30. Bouwman, L., Bloem, J., Römkens, P., Boon, G., Vangronsveld, J.: (2001) Beneficial effects of the growth of
metal tolerant grass on biological and chemical parameters in copper and zinc contaminated solis, Minerva
Biotechnologica, 13 (1), 19–26
31. Brooks, R.R., Chambers, M.F., Nicks, L.J., Robinson, B.H. (1998) Phytomining, Trends in Plant Science 3 (9),
359–362
32. Brown, S., Henry, C.L., Chaney, R., Compton, H., DeVolder, P.S. (2003) Using municipal biosolids in
combination with other residuals to restore metal-contaminated mining areas, Plant and Soil 249, 203–215
33. Brown, S., Chaney, R., Hallfrisch, J., Ryan, J. A., Berti, W. R. (2004) In situ soil treatments to reduce the
phyto- and bioavailability of lead, zinc, and cadmium, Journal of Environmental Quality, 33, 522–531
34. Brown, S., Christensen, B., Lombi, E., McLaughlin, M., McGrath S., Colpaert J., Vangronsveld, J. (2005) An
inter-laboratory study to test the ability of amendments to reduce the availability of Cd, Pb, and Zn in situ,
Environmental Pollution, 138, 34–45
35. Búzás I. (1988) Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 152–155
36. Calow, P. (1993) Handbook of ecotoxicology, Blackwell Science, Oxford, Anglia
37. Cao, R.X.., Ma, L.Q., Chen, M., Singh, S.P., Harris, W.G. (2003) Phosphate-induced metal immobilization in a
contaminated site, Environmental Pollution, 122, 19–28.
38. Cavaleri, M.A., Gilmore, D.W., Mozaffari, M., Rosen, C.J., Halbach, T.R. (2004) Hybrid Poplar and Forest
Soil Response to Municipal and Industrial By-Products: A Greenhouse Study. Journal of Environmental
Quality, 33, 1055–1061
39. Chen, X., Wright, J.V., Conca, J.L., Perrung, L.M. (1997) Evaluation of heavy metal remediation using mineral
apatite, Water Air and Soil Pollution, 98, 57–78
40. Chlopecka A., Adriano D.C. (1996) Mimicked in situ stabilization of metals in a cropped soil: bioavailability
and chemical form of zinc, Environmental Science and Technology, 30, 3294–3303
41. Ciccu, R., Ghiani, M., Serci, A., Fadda, S., Peretti, R., Zucca, A. (2003) Heavy metal immobilization in the
mining-contaminated soils using various industrial wastes, Minerals Engineering 16, 187–192
42. Codling, E. E. (2007) Long term effects of lime, phosporous and iron amendments on water-extractable arsenic,
lead, and bioaccessible lead from contaminated orchard soils, Soil Science, 172 (10), 811–819
43. Critter, S.A.M., Freitas, S.S., Airoldi, C. (2002) Comparison between microorganism counting and a
calorimetric method applied to tropical soils, Thermochimica Acta, 394, 133–144
44. Csillag J., Lukács A., Magyar M., Osztoics A., Rajkainé Végh K., Takács T.M. (2007) Reaktív nyersfoszfátok
alkalmazhatóságának agronómiai és környezetvédelmi értékelése, OTKA 38046 Projekt, Szakmai
záróbeszámoló, MTA TAKI, Budapest
45. Dayton, E. A., Basta, N. T. (2005) Use of Drinking Water Treatment Residuals as a Potential Best Management
Practice to Reduce Phosphorus Risk Index Scores, Journal of Environmental Quality, 34, 2112–2117
46. De Souza, M.P., Chu, D., Zhao, M., Zayed, A.M., Ruzin, S.E., Schichnes, D., Terry N. (1999) Rhizosphere
Bacteria Enhance Selenium Accumulation and Volatilization by Indian Mustard, Plant Physiology, 119(2),
565–574
47. Diels, L., De Smet, M., Hooyberghs, L., Corbisier, P. (1999) Heavy metals bioremediation of soil, Molecular
Biotechnology, 12, 149–158
48. Dushenkov, V., Nanda Kumar, P.B.A., Motto, H., Raskin, I. (1995) Rhizofiltration: the use of plants to remove
heavy metals from aqueous systems. Environmental Science and Technology, 29 (5), 1239–1245
49. Edwards, R., Rebedea, I., Lepp, N.W., Lovell, A.J. (1999) An investigation into the mechanism by which
syntethic zeolites reduce labile metal concentrations in soils, Environmental Geochemistry and Health, 21, 157–
173
50. Elless, M.P., Poynton, C.Y., Willms, C.A., Doyle, M.P., Lopez, A.C., Sokkary, D.A., Ferguson, B.W. Blaylock,
M.J. (2005) Pilot-scale demonstration of phytofiltration for treatment of arsenic in New Mexico drinking water,
Water Research, 39, 3863–3872
51. Elseewi, A.A., Straughan, I.R., Page, A.L. (1980) Sequential cropping of fly ash-amended soils: Effects on soil
chemical properties and yield and elemental composition of plants, The Science of The Total Environment, 15,
247–259
52. Ernst, W.H.O. (2005) Phytoextraction of mine wastes – Options and impossibilities, Chemie der Erde, 65 S1,
29–42
53. Evanko C.R., Dzombak D.A. (1997) Remediation of metals-contaminated soils and groundwater. Technology
evaluation report, TE-97-01, Ground-Water Remediation Technologies Analysis Center, Pittsburgh
54. Fargasová, A., Beinrohr, E. (1998) Metal-metal interactions in accumulation of V5+, Ni2+, Mo6+, Mn2+ and Cu2+
in under- and above-ground parts of Sinapis alba, Chemosphere, 36, 1305–1317
55. Feigl V. (2005) Toxikus fémekkel szennyezett talajok stabilizációja, Kísérletek integrált fitoremediációhoz,
Diplomamunka, BME MGKT, Budapest
56. Feigl V., Atkári Á. (2007) Fémek mobilitásának vizsgálata talajban szakaszos és folyamatos kivonással – a két
módszer összehasonlító értékelése, MOKKA Projekt, 2. jelentés, II/4 feladat 1.3.a. részfeladata, BME MGKT,
Budapest

122

57. Feigl V., Hajdu Cs., Tolner M. (2007a) Szennyezett talajok toxicitásának mérése mikrokalorimetriás
módszerrel, Jegyzőkönyv. MOKKA Projekt, 2. jelentés, II/2.b. feladat 1.1.a részfeladata, BME MGKT,
Budapest
58. Feigl V., Klebercz O., Pásztor M. (2007b) Kémiaival kombinált fitostabilizációs szabadföldi kísérletek
eredményeinek integrált értékelése, BÁNYAREM projekt tanulmány, BME MGKT, Budapest
59. Feigl V., Anton A., Murányi A., Pásztor M., Tuba D. (2007c) Revitalizáció hatásának vizsgálata szabadföldi
kémiaival kombinált fitostabilizációs kísérletben, MOKKA Projekt, 2. jelentés, II/4 feladat 1.2.a. részfeladata,
BME MGKT, Budapest
60. Fehér J. (2001) Nehézfémek környezetkockázatának felmérése, Diplomamunka, BME MGKT, Budapest
61. Fergusson, J.E. (1990) The heavy elements: chemistry, environmental impact and health effects, Pergamon
Press, Nagy-Britannia
62. Fogarassy Cs. (2001) Energianövények a szántóföldön, SZIE GTK, Gödöllő
63. Friesl, W., Horak, O., Wenzel, W.W. (2004) Immobilization of heavy metals in soils by the application of
bauxite residues: pot experiments under field conditions, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 167, 1–6
64. Friesl, W., Friedl, J., Platzer, K., Horak, O., Gerzabek, M.H. (2006) Remediation of contaminated agricultural
soils near a former Pb/Zn smelter in Austria: Batch, pot and field experiments, Environmental Pollution, 144,
40–50
65. Friesl-Hanl, W., Platzer, K., Horak, O., Gerzabek, M.H. (2009a) Immobilizing of Cd, Pn and Zn contaminated
arable soils close to a former Pb/Zn smelter: a filed study in Austria over 5 years, Environmental Geochemistry
and Health, 31, 581–594
66. Friesl-Hanl, W., Platzer, K., Horak, O., Gerzabek, M.H. (2009b) In situ remediation of contaminated grassland
in the surroundings of a former Pb/Zn smelter, Oral presentation at the International Symposium on Treace
Elements in the Food Chain, Budapest, 21−23 May 2009
67. Fuller, W.H. (1977) Movement of selected metals, asbestos, and cyanide in soil: applications to waste disposal
problems, Technical Report No. PB-266905, EPA-68-03-0208, Arizona University, Tucson, USA
68. Gadepalle, V.P., Ouki, S.K., Van Herwijnen, R., Hutchings, T. (2007) Immobilization of Heavy Metals in Soil
Using Natural and Waste Materials for Vegetation Establishment on Contaminated Sites, Soil and Sediment
Contamination, 16, 233–251
69. Gadd, G. M. (2000) Bioremedial potential of microbial mechanisms of metal mobilization and immobilization,
Current Opinion in Biotechnology, 11, 271–279
70. Gadd, G. M. (2004) Microbial infulence on metal mobility and application for bioremediation, Geoderma, 122,
109–119
71. Gallimore, L.E., Basta, N.T., Storm, D.E., Payton, M.E., Huhnke, R.H., Smolen, M. D. (1999) Water Treatment
Residual to Reduce Nutrients in Surface Runoff from Agricultural Land, Journal of Environmental Quality, 28,
1474–1478
72. Garrido, F., Illera, V., Garcia-Gonzalez, M.T. (2005) Effect of the addition of gypsum- and lime-rich industrial
by-products on Cd, Cu and Pb availability and leachability in metal-spiked acid soils, Applied Geochemistry
20, 397–408
73. Geebelen, W., Vangronsveld, J., Adriano, D.C., Carleer, R.,Clijsters, H. (2002) Amendment-induced
immobilization of lead in a lead-spiked soil: evidence from phytotoxicity studies, Water, Air and Soil Pollution,
140, 261–277
74. Geebelen, W., Adriano, D.C, van der Leile, D., Mench, M., Carleer, R., Clijsters, H., Vangronsveld, J. (2003)
Selected bioavailability assays to test the efficacy of amendment-induced immobilization of lead in soils, Plant
and Soil, 249, 217–228
75. Geebelen, W., Sappin-Didier, V., Ruttens, A., Carleer, R., Yperman, J., Bongué-Boma, K., Mench, M., van der
Leile, N., Vangronsveld, J. (2006) Evaluation of cyclonic ash, commercial Na-silicates, lime and phosphoric
acid for metal immobilisation purposes in contaminated soils in Flanders (Belgium), Environmental Pollution,
144 32–39
76. Goudling, K.V.T, Blake, L. (1998) Land use, liming and the mobilization of potentially toxic metals,
Agriculture, Ecosystems and Environment 67, 135–144
77. Gray, C. W., Dunham, S.J, Dennis, P.G., Zhao, F.J, McGrath, S.P. (2006) Field evaluation of in situ
remediatoin of heavy metal contaminated soil using lime and red mud, Environmental Pollution, 142, 530–539
78. Gruiz K. (2003) A területhasználat, a környezeti kockázat és a természetes szennyezőanyag csökkentés
összefüggései, BME OMIKK, Budapest, Környezetvédelmi füzetek, 2003. július
79. Gruiz K. (2006) Kvalitatív kockázatértékelési módszer a Gyöngyösoroszi szennyezettség kockázatának
kvalitatív felméréséhez, BÁNYREM projekt tanulmány, Budapest
80. Gruiz, K., Vodicska, M. (1992) Assessing heavy metal contamination in soil using a bacterial biotest. Preprints
of International Symposium on Soil Decontamination Using Biological Processes, Dechema, Frankfurt am
Main, Németország, 848–855
81. Gruiz, K., Vodicska M. (1993) Assessing Heavy-metal Contamination in Soil Applying a Bacterial Biotest and
X-ray Fluorescent Spectroscopy. Arendt F., Annokkée G.J., Bosman R., van den Brink W.J.:Contaminated Soil
'93, Kluwer Academic Publication, Hollandia, 931–932

123

82. Gruiz, K., Horváth, B., Molnár, M. (2000) When the chemical time bomb explodes – Chronic risk of toxic
metals at a former mining site, In: Constaminated Soil 2000, Proceedings of the Seventh International
FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, 18–22 Spetember 2000, Leipzig, Germany, Thomas Telford,
London, 662–670
83. Gruiz K., Horváth B., Molnár M. (2001) Környezettoxikológia, Műegyetemi kiadó, Budapest
84. Gruiz K., Molnár M., Sipter E., Széchenyi Nagy Z., Leitgib L., Szőnyi M., Tolner M., Vaszita E., Siki Z.,
Auerbach R. (2004) Reaktorszemlélet. Komplex és hatékony bioremediációs technológiák kifejlesztése
szennyezett talajok kármentesítésére, NKFP projekt tanulmány
85. Gruiz, K, Vaszita, E, Siki, Z. (2005) Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution.
In: Annokkée GJ, Arendt F, Uhlmann O, editors. Conference Proceedings CD of 9th International FZK/TNO
Conference on Soil-Water Systems, 3–7 October 2005, Bordeaux, Franciaország, pp. 2568–2574
86. Gruiz K., Leitgib L. (2006) Tetrahymena pyriformis szaporodásgátlási teszt szennyezett talajok
környezettoxikológiai tesztelésére. LOKKOCK projekt tanulmány, BME MGKT, Budapest
87. Gruiz, K., Vaszita, E., Siki, Z. (2006a) Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése. In:
Országos Környezetvédelmi Konferencia Kiadvány, 2006. szeptember 19–21., Siófok, 109–122
88. Gruiz, K., Vaszita, E., Siki, Z. (2006b) Quantitative Risk Assessment as part of the GIS based Environmental
Risk Management of diffuse pollution of mining origin. In: Conference proceedings of Difpolmine Conference,
12–14 December 2006, Montpellier, Franciaország
89. Gruiz, K., Molnár, M. (2007) Remediációs technológiák monitoringja és verifikációja. Előadás A kármentesítés
aktuális kérdései című KSZGYSZ konferencián, Budapest, március 20–21
90. Gruiz, K.; Vaszita, E.; Zaletnyik, P., Siki, Z. (2008a) GIS-based catchment scale modelling of toxic metal
transport by erosion in an abandoned mining area – In: Proceedings of the 10th International UFZDeltares/TNO Conference on Soil-Water Systems in cooperation with Provincia di Milano, ConSoil 2008 CD,
3–6 June, 2008, Milano, Theme F, 301–310
91. Gruiz, K., Molnár, M., Fenyvesi, É. (2008b) Evaluation and Verification of Soil Remediation. In: Kurladze GV,
editor. Environmental Microbiology Research Trends, Nova Science Publishers Inc., New York, 1–57
92. Gruiz, K., Feigl, V., Hajdu, Cs., Tolner, M. (2010a) Environmental toxicity testing of contaminated soil based
on microcalorimetry, Environmental Toxicology, Special Issue: 14th International Symposium on Toxicity
Assessment, Volume 25, Issue 5, 479–486
93. Gruiz K, Feigl V, Klebercz O, Molnár M, Tolner M, Böröndi T, Magos Z, Bertalan Zs, Gergely F, Kovács J,
Zsankó L, Kőfalusi V, Szamek Zs, Jambrich R (2010b) Fémmel szennyezett degradált talajok javítása
pernyékkel, SOILUTIL projekt tanulmány, BME MGKT és .A.S.A., Budapest
94. Gupta, D.K., Rai, U.N., Tripathi, R.D., Inouhe, M. (2002) Impacts of fly-ash on soil and plant responses,
Journal of Plant Research, 115, 401−409
95. Haering, K.C., Daniels, W.L. (1991) Fly ash: characteristics and use in mined land reclamation – A literature
review. Virginia Coal and Energy Journal, 3, 33−46
96. Hartley, W., Edwards, R., Lepp, N.W. (2004) Arsenic and heavy metal mobility in iron oxide-amended
contaminated soils as evaluated by short- and long-term leaching tests, Environmental Pollution, 131, 495−504
97. Hodson M.E., Valsami-Jones, E., Cotter-Howells, J.D., Dubbin, W.E., Kemp, A.J., Thornton, I., Warren, A.
(2001) Effect of bone meal (calcium phosphate) amendments on metal release from contaminated soils – a
leaching column study, Environmental Pollution, 112, 233−243
98. Hong, J.K., Jo, H.Y, Jun, S.T., (2009) Coal ﬂy ash and synthetic coal ﬂy ash aggregates as reactive media to
remove zinc from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials, 164, 235−246
99. Horváth, B., Gruiz, K. (1994) Impacts of Metalliferous Ore Mining Activity on the Environment in
Gyöngyösoroszi, Hungary, Second International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination
in Central and Eastern Europe, Budapest, 1994, 904−906
100. Horváth B., Gruiz K. (1996) Impact of metalliferous ore mining activity on the environment in
Gyongyosoroszi, Hungary. Science of The Total Environment, 184: 215–227
101. Horváth, B.; Gruiz, K. and Molnár, M. (1997) Environmental Survey of an Old Metalliferrous Ore Mining Site.
Site Specific Risk Assessment of the Heavy Metal Contamination in Water and Sediment. Preprints of the
International Conference on Contaminated Sediments, Rotterdam, 7–11. September 1997, 1080–1086
102. Horváth, B., Gruiz, K., Molnár, M., Kovács, Sz. (2000) Assessment of long term ecological risk of toxic metals
by examining the alteration of their bioavailability, In: Constaminated Soil 2000, Proceedings of the Seventh
International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, 18-22 Spetember 2000, Leipzig, Germany, Thomas
Telford, London, 896–897
103. ITRC, The Interstate Technology & Regulatory Council, Permeable Reactive Barriers Team (2005) Permeable
Reactive Barriers: Lessons Learned/New Directions, Washington, USA
104. Kádár I. (1998) Kármentesítési kézikönyv 2 - A szennyezett talajok vizsgálatáról, Környezetvédelmi
Minisztérium, Budapest
105. Kemény, S., Deaák, A., Komka, K., Vágó, E. (2004) Statisztikai elemzés a Statistica programmal, Műegyetemi
Kiadó, Budapest
106. Kenesi Gy. (2000) Feltáródási folyamatok nyomon követése a talajban mikrokozmosz kísérletek segítségével,
Diplomamunka, BME MGKT, Budapest

124

107. Klauber, C., Grafe, M., Power, G. (2009) Review of bauxite residue ―re-use‖ options, CSIRO Document DMR3609, May 2009
108. Klebercz O. (2009) Toxikus fémekkel szennyezett talaj stabilizációja - Szabadföldi kísérletek, Diplomamunka,
BME ABÉT, Budapest
109. Komnitsas, K., Bartzas, G., Paspaliaris, I. (2004) Clean-up of acidic leachates using fly barriers: laboratory
column studies, Global nest: The international journal, 6, 81−89
110. Kumpiene, J., Ore, S., Renella, G., Mench, M., Lagerkvist, A., Maurice, C. (2006) Assessment of zerovalent
iron for stabilization of chromium, copper, and arsenic in soil, Environmental Pollution, 144, 62−69
111. Kumpiene, J., Lagerkvist, A., Maurice, C (2007) Stabilization of Pb- and Cu-contaminated soil using coal fly
ash and peat, Environmental Pollution, 145, 365−373
112. Kumpiene, J., Lagerkvist, A., Maurice, C. (2008) Stabilization of As, Cr, Cu, Pb and Zn in soil using
amendments – A review, Waste Management, 28, 215−225
113. Lidelöw, S., Ragnvaldsson, D., Leffler, P., Tesfalidet, S., Maurice, C. (2007) Field trials to assess the use of
iron-bearing industrial by-products for stabilisation of chromated copper arsenate-contaminated soil, The
Science of the Total Environment, 387, 68−78
114. Lin, C.F., Lo, S.S., Lin, H.Y., Lee, Y. (1998) Stabilization of cadmium contaminated soils using synthesized
zeolite, Journal of Hazardous Materials, 60, 217–226
115. LKB Bromma. BioActivity Monitoring Seminar Notes. LKB-Producter AB, Bromma, Sweden.
116. Loch J., Nosticzius Á. (1992) Agrokémia és növényvédelmi kémia, Mezőgazda Kiadó, Budapest
117. Lombi, E., Zhao, F.J., Zhang, G., Sun, B., Fitz, W., Zhang, H., McGrath, S.P. (2002a) In situ fixation of metals
in soils using bauxite residue: chemical assessment, Environmental Pollution, 118, 435–443
118. Lombi, E., Zhao, F.J., Zhang, G., Wieshammer, G., Zhang, H., McGrath, S.P. (2002b) In situ fixation of metals
in soils using bauxite residue: biological effects, Environmental Pollution, 118, 445–452
119. Lombi, E., Stevens, D.P., McLaughlin, M.J. (2010) Effect of water treatment residuals on soil phosphorous,
copper and aluminium availability and toxicity, Environmental Pollution, 158, 2110–2116
120. Lovely, D.R., Coates, J.D. (1997) Bioremediation of metal contamination, Current Opinion in Biotechnology,
8, 285–589
121. Ma, L.Q., Rao, G.N. (1997) Effect of phosphate rock on sequential chemical extraction of lead in soil, Journal
of Environmental Quality, 26, 788−794
122. Madejón, P., Murillo, J.M., Marañón T., Cabrera, F., Soriano, M.A. (2003) Trace element and nutrient
accumulation in sunflower plants two years after the Aznalcóllar mine spill, The Science of the Total
Environment, 307, 239–25
123. Maráczy E. (2003) Komplex és hatékony bioremediációs technológiák kifejlesztése szennyezett talajok
kármentesítésére, NKFP projekt 4. szakmai részjelentés, TERSZOL, Budapest
124. Máthé-Gáspár G., Takács T., Vörös I. (2003) Komplex és hatékony bioremediációs technológiák kifejlesztése
szennyezett talajok kármentesítésére, NKFP projekt 4. szakmai részjelentés, MTA TAKI, Budapest
125. Máthé-Gáspár G., Takács T., Vörös I. (2004) Komplex és hatékony bioremediációs technológiák kifejlesztése
szennyezett talajok kármentesítésére, NKFP projekt 5. szakmai részjelentés, MTA TAKI, Budapest
126. Máthé-Gáspár G, Anton A. (2005) Phytoremediation study: Factors influencing heavy metal uptake of plants,
Acta Biologica Szegediensis, 49, 69–70
127. McGowen, S.L., Basta, N.T., Brown, G.O. (2001) Use of Diammonium Phosphate to Reduce Heavy Metal
Solubility and Transport in Smelter-Contaminated Soil, Journal of Environmental Quality, 30, 493−500
128. McGrath, S.P., Zhao, F.J. (2003) Phytoextraction of metals and metalloids from contaminated soils. Current
Opinion in Biotechnology, 14, 277–282
129. McLaughlin, M., Maier, N., Smart, M. (1998) Use of industrial by-products to remediate saline cadmiumcontaminated soils to protect the food chain. In Summaries of the 16th World Congress on Soil Science,
Montpellier, France, Symposium No. 38, Scientific Registration No. 636
130. Meers, E., Samson, R., Tack, F.M.G., Ruttens, A., Vandegehuchte, M., Vangronsveld, J., Verloo, M.G. (2007)
Phytoavailability assessment of heavy metals in soils by single extractions and accumulation by Phaseolus
vulgaris. Environmental and Experimental Botany, 60, 385–396
131. Mench, M., Bussiere, S., Boisson, J., Castaing, E., Vangronsveld, J., Ruttens, A., De Koe, T., Bleeker, P.,
Assuncao, A., Manceau, A. (2003) Progress in remediation and revegetation of the barren Jales gold mine spoil
after in situ treatments. Plant and Soil, 249, 187−202
132. Mench, M., Renella, G., Gelsomino, A., Landi, L., Nannipieri, P. (2006a) Biochemical parameters and bacterial
species richness in soils contaminated by sludge-borne metals and remediated with inorganic soil amendments.
Environmental Pollution, 144, 24−31
133. Mench, M., Vangronsveld, J., Beckx, C., Ruttens, A. (2006b) Progress in assistes natural remediation of an
arsenic contamianted agricultural soil. Environmental Pollution, 144, 51−61
134. Mulligan, C.R., Yong, R.N., Gibbs, B.F. (2001) Remediation technolgies for metal contaminated soils and
groundwater: an evaluation. Engineering Geology, 60, 193−207
135. Murányi, A (2008) MOKKA projekt szakmai részjelentés, 3. munkaszakasz, MTA TAKI, Budapest
136. Müller, I., Pluquet, E. (1998) Immobilization of heavy metals in sediment dredged from a seaport by iron
bearing materials, Water Science and Technology, 37, 379−386

125

137. NRC (1994) Alternatives for ground water cleanup. National Academy Press, Washington
138. Paczosa-Bator, B., Stepien, M., Maj-Zurawska, M., Lewenstam, A. (2009) Biomimetic study of the Ca2+-Mg2+
and K+-Li+ antagonism on biologically active sites: new methodology to study potential dependent ion
exchange. Magnesium Research, 22, 10−20
139. Papadimitriou, C.A., Haritou, I., Samaras, P., Zouboulis, A.I. (2008) Evaluation of leaching and
ecotoxicological properties of sewage sludge-fly ash mixtures. Environmental Research, 106 (3), 340−348
140. Pál K.-né (2002) Arzén a környezetben, Környezetvédelmi füzetek, BME OMIKK, Budapest, 2002. november
141. Pál K.-né (2002) Cink a környezetben, Környezetvédelmi füzetek, BME OMIKK, Budapest, 2000. október
142. Pál K.-né (2003) Kadmium a környezetben, Környezetvédelmi füzetek, BME OMIKK, Budapest, 2003. április
143. Phillips I.R. (1998) Use of soil amendments to reduce nitrogen, phosphorus and heavy metal availability.
Journal of Soil Contamination, 7, 191−212
144. Prashanth, J.P., Sivapullaiaih, P.V., Sridharan, A. (2001) Pozzolanic fly ash as a hydraulic barrier in land fills,
Engineering Geology, 60, 245−252
145. Pulford, L.D., Watson, C. (2003) Phytoremediation of heavy metal-contaminated land by trees – a review,
Environmental International 29, 529–540
146. Puzder, T., Csáki, F., Gruiz, K., Horváth, Zs., Márton, T., Sajgó, Zs. (2001) Kármentesítési Kézikönyv 4.,
Kármentesítési technológiák. Környezetvédelmi Minisztérium, Budapest
147. Raskin, I., Smith, R.D., Salt, D.E. (1997) Phytoremediation of metals: using plants to remove pollutants from
the environment, Current Opinion in Biotechnology, 8, 221−226
148. Reichman, S.M. (2002) The Responses of Plants to Metal Toxicity: A review focusing on Copper, Manganese
and Zinc. Australian Minerals & Energy Environment Foundation, Melbourne, Australia
149. Renella, G., Landi, L., Ascher, J., Ceccherinin, M.T., Pietramellara, G., Mench, M. (2008) Long-term effects of
aided phytostabilisation of trace elements on microbial biomass and activity, enzyme activities, and
composition of microbial community in the Jales contaminated mine spoils, Environmental Pollution, 152,
702–712
150. Ritchey, K.D., Belesky, D.P., Halvorson, J.J. (2004) Soil properties and clover establishment six years after
surface application of calcium rich by-products, Agronomy Journal, 96, 1531–1539
151. Rong, X.M., Hunag, Q.Y., Jiang, D.H., Cai, P., Liang, W. (2007) Isothermal Microcalorimetry: A review of
applications in soil and environmental sciences, Pedosphere, 17, 137–145
152. Rumer R.R., Ryan M.E. (1995) Barrier Containment Technologies for Environmental Remediation
Applications, John Wiley & Sons, New York
153. Ruttens, A., Mench, M., Colpaert, J.V., Boisson, J., Carleer, R., Vangronsveld, J. (2006a) Phytostabilization of
a metal contaminated sandy soil. I: Influence of compost and/or inorganic metal immobilizing soil amendments
on phytotoxicity and plant availability of metals, Environmental Pollution, 144, 524–532
154. Ruttens, A., Colpaert, J.V., Mench, M., Boisson, J., Carleer, R., Vangronsveld, J. (2006b) Phytostabilization of
a metal contaminated sandy soil. II: Influence of compost and/or inorganic metal immobilizing soil
amendments on metal leaching, Environmental Pollution, 144, 524–532
155. Ruttens, A., Boisson, J., Jonca, G., Pottecher, G. (2006c) Rehabilitation of the La Combe du Saut site –
Phytostabilisation: field experiments, Difpolmine Conference, 2006. december 12–14., Montpellier,
Franciaország
156. Ruttens, A., Adriaensen, K., Meers, E., De Vocht, A., Geebelen, W., Carleer, R., Mench, M., Vangronsveld, J.
(2010) Long-term sustainability of metal immobilization by soil amendments: Cyclonic ashes versus lime
addition, Environmental Pollution, 158, 1428–1434
157. Salt, D.E., Smith, R.D., Raskin, I. (1998) Phytoremediation, Annual review of plant physiology and plant
molecular biology, 49, 643–668
158. Sastre, J., Hernández, E., Rodríguez, R., Alcobé, X., Vidal, M., Rauret, G. (2004) Use of sorption and
extraction tests to predict the dynamics of the interactions of trace elements in agricultural soils contaminated
by a mine tailing accident, Science of the Total Environment, 329, 261–281
159. Shang, J.Q., Wang, H. (2005) Coal fly ash as contaminant barrier for reactive mine tailings, In: Proceedigs of
World of Coal Ash Conference, April, 11-15, 2005, Lexington, Kentucky, USA, http://www.flyash.info
160. Simon, F.G., Meggyes, T. (2000) Removal of organic and inorganic pollutants from groundwater using
permeable reactive barriers - Part 1. Treatment processes for pollutants, Land Contamination and Reclamation,
8 (2), 103–116
161. Simon L. (2004) Fitoremediáció, BME OMIKK, Budapest, Környezetvédelmi füzetek
162. Simon, L. (2005) Stabilization of metals in acidic mine spoil with amendments and red fescue (Festuca rubra
L.) growth, Environmental Geochemistry and Health 27, 289–300
163. Simon, L., Tamás, J., Kovács, E., Kovács, B., Biró, B. (2006) Stabilisation of metals in mine spoil with
amendments and growth of red fescue in symbiosis with mycorrhizal fungi, Plant, Soil and Environment, 52
(9), 385–391
164. Sipter, E (2000) Toxikus fémekkel szennyezett üledék környezeti kockázata, Diplomamunka, BME MGKT,
Budapest,
165. Sipter, E., Rózsa, E., Gruiz, K., Tátrai, E., Morvai, V. (2008) Site-specific risk assessment in contaminated
vegetable gardens, Chemosphere, 71, 1301–1307

126

166. Sipter, E., Auerbach, R., Gruiz, K., Máthé-Gáspár, G. (2009) Change of bioaccumulation of toxic metals in
vegetables, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40 (1), 285–293
167. Sohár P.-né (2009) Az élelmiszerek kadmium tartalma. Előadás A kadmium környezetgeokémiája című
ankéton. 2009. május 27., MTA Kutatóház, Budapest, Absztrakt füzet, 5
168. Sneddon, I.R., Orueetxebarria, M., Hodson, M.E., Schoﬁeld, P.F., Valsami-Jones, E. (2008) Field trial using
bone meal amendments to remediate mine waste derived soil contaminated with zinc, lead and cadmium,
Applied Geochemistry, 23, 2414–2424
169. Sparling, GP. (1983) Estimation of microbial biomass and activity in soil using microcalorimetry, Journal of
Soil Science, 34, 381–390
170. Stefanovits P. (1992) Talajtan , Mezőgazda kiadó, Budapest
171. Stephen, J. R., Macnaughton, S. J. (1999) Developments in terrestrial bacterial remediation of metals, Current
Opinion in Biotechnology, 10, 230–233
172. Swartjes, F.A. (1999) Risk based assessment of soil and groundwater quality in the Netherlands: standards and
remediation urgency, Risk Analysis, 19 (6), 1235–1249
173. Szabó J. (2003) Risk assessment of acidic waste rock drainage in the region of Gyöngyösoroszi, Diploma work,
BME ACT, Budapest
174. Takács, T., Vörös, I., Biró, I., Anton, A. (2005) Application of AM fungi for promotion of phytostabilization in
metal polluted soil. In: Simon L. (szerk) Proceedings of the International Scientific Conference Innovation and
Utility in the Visegrád Fours 13-15 Oct 2005; Nyíregyháza, Continent-Ph Ltd., 115–121
175. Tamás P. (2007) Összefoglaló tanulmány a BÁNYAREM projekt keretében végzett kutatási tevékonységről,
Munkaszakasz: Szabadföldi kísérletek, vizsgálati eredmények értékelése, BÁNYAREM projekt tanulmány,
Pécs
176. Taraba, B., Maršálek, R. (2011) Immobilization of Heavy Metal Ions on Coals and Carbons, In: Waste Water Treatment and Reutilization, Einschlag, F.S.G. (ed.), In Tech, Rijeka, Horvátország, 321–338
177. Tolner M., Nagy G. (2007) In situ mérések előnyeinek demonstrálása hordozható XRF készülékkel. MOKKA
projekt szakmai részjelentés, BME, Budapest
178. Tolner, M., Udvarnagyi, E., Gruiz, K. (2008) Easy pore water sampling of toxic metal polluted soil – Poster on
the 10th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil-Water Systems in cooperation with Provincia di
Milano, 3–6 June, 2008, Milano, Theme C, No. 40
179. Tolner, M., Nagy, G., Vaszita, E., Gruiz, K. (2010) In situ delineation of point sources and high resolution
mapping of polluted sites by X-ray Fluorescence measuring device. Sarsby, R.W., Meggyes, T.: Construction
for a Sustainable Environment, CRC Press/Balkema, Leiden, Hollandia, 237–244
180. Trang Le, M., Gailer, J., Prenner, E.J. (2009) Hg2+ and Cd2+ interact differently with biomimetic erythrocyte
membranes, Biometals, 22 (2), 261–274
181. Uğurlu, M., Karaoğlu, M.H (2011) Adsorption of ammonium from an aqueous solution by fly ash and sepiolite:
Isotherm, kinetic and thermodynamic analysis. Microporous and Mesoporous Materials, 139, 173–178
182. US EPA (1993) Innovative site remediation technology: soil washing/soil flushing. American Academy of
Environmental Engineers
183. US EPA (2006) In situ treatment technologies for metal contaminated soils. Engineering forum issue paper
184. Uzinger N (2010) Nehézfém immobilizációs modellkísérletek lignittel, PhD értkezés, Pannon Egyetem,
Keszthely
185. Uzinger, N., Anton, A. (2008) Chemical stabilization of heavy metals on contaminated soils by lignite, Cereal
Research Communications, 36, Suppl., 1911–1914
186. Van Assche, F., Clijsters, H. (1990) A biological test system for the evaluation of the phytotoxicity of metalcontaminated soils, Environmental Pollution, 66 (2), 157–172
187. Vangronsveld, J., Streckx, J., Van Assche, F., Clijsters, H. (1995a) Rehabilitation studies on an old non-ferrous
waste dumping ground: effects of revegetation and metal immobilization by beringite, Journal of Geochemical
Exploration, 52, 221−229
188. Vangronsveld, J., Van Assche, F., Clijsters, H. (1995b) Reclamation of bare industrial area contaminated by
non-ferrous metals: in situ metal immobilization and revegetation, Enviromental Pollution, 87, 51−59
189. Vangronsveld, J., Colpaert, Van Tichelen (1996a) Reclamation of bare industrial area contaminated by nonferrous metals: physico-chemical and biological evaluation of durability of soil treatment and revegetation,
Environmental Pollution, 94 (2), 131−140
190. Vangronsveld, J., Ruttens, A., Clijsters, H. (1996b) The use of cylonic ashes of fluidized bed burning of coal
mine refuse for long-term immobilization of metals in soils. In: Biogeochemistry of Trace Elements in Coal and
Coal Combustion Byproducts (eds. Sajwan, K.S., Alva, A.K., Keefer, R.F.) pp. 223–233, Plenum, New York
191. Vaszita, E., Szabó, J., Gruiz, K. (2009) Complex leaching of metal sulphide containing mine waste and soil,
Land Contamination and Reclamation (Eds. Gruiz, K. and Meggyes, T.), 17 (3–4), 465–474
192. Vaszita, E., Gruiz, K. (2010) Scoring based Risk Assessment in an abandoned base metal sulphide mining area,
Conference Proceedings CD of Consoil 2010, 2010. szeptember 22-24, Salzburg, Ausztria, Consoil 2010
Posters C3-23
193. Vermes, E., Kádár, I. (2002) Effects of brown coal application on heavy metal uptake by plants. Agrokémia és
Talajtan, 51, 211–218

127

194. Vivas, A., Vörös, A., Biró, B., Barea, J.M., Ruiz-Lozano, J.M., Azcóna, R. (2003) Beneficial effects of
indigenous Cd-tolerant and Cd-sensitive Glomus mosseae associated with a Cd-adapted strain of Brevibacillus
sp. in improving plant tolerance to Cd contamination. Applied Soil Ecology, 24, 177–186
195. Wagner Ö., Hencsei P. (2001) Bioszervetlen kémia, Műegyetemi Kiadó
196. Wenzel, W.W., Adriano, D.C., Salt, D., Smith, R. (1999) Phytoremediation: a plant-microbe-based remediation
system. In: Adriano, D.C., Bollag, J.M., Frankenberger, W.T., Sims, R.C. (szerk.), Bioremediation of
Contaminated Soils. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of
America, Madison, Wisconsin, USA, 457–508
197. Zhu, Y-G., Rosen, B.P. (2009) Perspectives for genetic engineering for the phytoremediation of arseniccontaminated environments: from imagination to reality? Current Opinion in Biotechnology, 20 (2), 220–224
Jogszabályok:
8/1985. (X.21.) EüM rendelet az élelmiszerek ártalmas vegyi szennyeződésének elhárításáról.
17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetõ mértékéről.
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi
védelméhez szükséges határértékekről.
6/2009. (IV.14) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről.
44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól.
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásáról és kezelésének
szabályairól.
2008/105/EK: Az Európai Parlament és Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén a
környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK
tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.
Szabványok:
MSZ-08-0012-10:1987: Tőzeg és tőzegkészítmények fizikai, biológiai és kémiai vizsgálata. Összes nitrogéntartalom
meghatározása módosított Kjeldahl-módszerrel. Magyar Szabvány
MSZ-08-0206-2:1978: A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata, Laboratóriumi vizsgálatok, pH-érték,
szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos (y1-érték) és kicserélődési aciditás
(y2-érték), Magyar Szabvány
MSZ 260-4:1971: Szennyvizek vizsgálata. Hidrogén-ion koncentráció (pH-érték) meghatározása. Magyar Szabvány
MSZ 448-11:1986: Ivóvízvizsgálat. Lúgosság meghatározása titrálással, a hidrogén- karbonátion-, a karbonátion- és
a hidroxilion-tartalom kiszámítása. Magyar Szabvány
MSZ 448-15:1982: Ivóvízvizsgálat. Kloridion meghatározása. Magyar Szabvány
MSZ 1484-3:2006: Vízvizsgálat. 3. rész: Az oldott, a lebegő anyaghoz kötött és az összes fémtartalom
meghatározása AAS- és ICP-OES-módszerrel. Magyar Szabvány
MSZ 12749:1993: Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés, Magyar szabvány
MSZ 20135:1999 A talaj oldható tápelemtartalmának meghatározása. Magyar Szabvány
MSZ 21470-2:1981 Környezetvédelmi talajvizsgálatok, Talajminta előkészítése, nedvességtartalom, elektromos
vezetés és pH meghatározása, Magyar Szabvány
MSZ 21470-50:1998: Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a
króm(VI)tartalom meghatározása. Magyar Szabvány
MSZ 21470-50:2006: Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a
króm(VI)tartalom meghatározása. Magyar Szabvány
MSZ 21470-51:1983: Környezetvédelmi talajvizsgálatok, Talajok kötöttségének meghatározása. Magyar Szabvány
MSZ 21976-17:1993: Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Csíranövényteszt. Magyar Szabvány
MSZ 21978-9:1998: Veszélyes hulladékok vizsgálata. Hulladékkivonatok készítése fizikai, kémiai és
ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. Magyar Szabvány
MSZE 21420-31:2006 Hulladékok jellemzése. 31. rész: Ammónium-acetát-pufferes hulladékkivonat készítése
fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. Magyar Szabvány
MSZ 22902-4:1990: Víztoxikológiai vizsgálatok. Csíranövényteszt. Magyar Szabvány
MSZ EN 12457-4:2003 Hulladékok jellemzése. Kioldódás. Megfelelőségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és
iszapokra. 4. rész: 10 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagok egylépéses, szakaszos kioldása 10 l/kg folyadék szilárd anyag arány alkalmazásával (szemcseméret-csökkentéssel vagy anélkül). Magyar Szabvány
MSZ EN 27888:1998: Vízminőség. Az elektromos vezetőképesség meghatározása (ISO 7888:1985). Magyar
Szabvány
MSZ EN ISO 11885:2000: Vízminőség. 33 elem meghatározása induktív csatolású plazmaégős atomemissziós
spektrometriával (ISO 11885:1996). Magyar Szabvány
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Webcímek:
http://abraziv.gds.hu/
http://www.advance-health.com
http://www.agraroldal.hu
http://www.alginit.hu
http://apps.who.int
http://www.arctech.com
http://www.cheminova.hu
http://www.clu-in.org
http://www.difpolmine.org
http://www.efsa.europa.eu
http://www.epa.gov
http://www.flyash.info/
http://www.frtr.gov
http://www.inchem.org/
http://www.körinfo.hu
http://www.kutdiak.kee.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.mokkka.hu
http://www.perebar.bam.de
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9 Mellékletek
A dolgozathoz tartozó mellékletek azok nagy száma miatt a nyomtatott verzióhoz melléklet CD-n
találhatóak. Digitális formátum esetén a vfeigl@mail.bme.hu címen elkérhetőek.
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