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Absztrakt : A Miskolci Egyetem kutatócsoportja egy helyi kisvállalkozással együttműködve kezdte el 
több évvel ezelőtt a lignit töltetű reaktív gátak méretezését. A méretezési protokoll fontos elemei 
voltak a laboratóriumi mérések, a hidrodinamikai és szennyezés terjedési modellezés és más 
innovatív életciklus-elemzéssel kapcsolatos vizsgálatok. Hamar kiderült, hogy a protokoll fontos 
része a transzport paraméterek laboratóriumi meghatározása, aminek kapcsán új eszköz fejlesztésébe 
kezdtünk. 
 
Kulcsszavak: lignit alapú reaktív gát méretezése, DKS-permeabiméter, diffúziós mérő cella 
 
Abstract: The research team at the University of Miskolc started an innovative R&D project in 
collaboration with a regional SME to develop a new design protocol for PRB technique. The design 
protocol included laboratory measurements, hydrogeological and transport modelling and some 
innovative life cycle considerations. It was soon found out that the laboratory testing of transport 
parameters can be a crucial part of the protocol, which led to the construction of a new measurement 
cell. 
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1. A vizsgálat előzményei és indokoltsága 
 

2009-ben a Miskolci Egyetemen a Környezetgazdálkodási Intézet, a Nyersanyag-
előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet és a Kémiai Intézet közreműködésével 
indult egy kutatás a Három Kör Delta Kft. támogatásával, amely egy új típusú reaktív gát 
fejlesztését tűzte ki célul a talajvízszennyezések kármentesítésére. 2011-től az egyetemen 
futó TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 keretében folytattuk a kutatást, aminek célja 
az volt, hogy egy olyan műszaki beavatkozást fejlesszünk ki, amely lényegesen 
alacsonyabb költségszinten és rövidebb idő alatt biztosíthatja a korábban elszennyezett 
területek megtisztítását, használatbavételét. A gát töltetanyagának fejlesztésén kívül további 
cél volt egy méretezési protokoll létrehozása, amely megkönnyíti a gát tervezését [1, 2]. 
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A gáttervezés egyik fontos alappillére a transzportmodellezés, ami nem csak a tervezési 
fázisban, hanem az egyes ellenőrzési feladatok során (gátvastagság, gát élettartama) is 
elengedhetetlen művelet [3, 4]. Annak érdekében, hogy a modellezést a megkívánt 
megbízhatósággal lehessen elvégezni, a transzportparamétereket (diffúzió, adszorpció, 
advekció) laboratóriumi mérések során célszerű pontosítani. Ezért vált indokolttá a DKS-
permeabimeteres mérések végzése [5, 6]. Az első mérések után új típusú diffúzió mérésre 
alkalmas cellák fejlesztésén kezdtünk dolgozni. 
 
2. A PRB méretezési protokollja 
 

A gát méretezési protokollja megmutatja az egyes paraméterek közötti összefüggéseket 
és a tervezés során elvégzendő feladatokat. A könnyebb átláthatóság és értelmezhetőség 
érdekében a paraméteres méretezési protokollt az alábbi munkafolyamatra bonthatjuk fel: 
� Környezetbe illesztés. 
� Kémiai kompatibilitás. 
� Gát geometriai mérete, élettartamának meghatározása. 
� Egyéb a gátműködést befolyásoló tényezők. 

Ezek a részek külön-külön részletesen tárgyalják a reaktív gát tervezésének adott 
szakaszát. Az előzetes ellenőrző lista, valamint az anyagmérleg alapú vizsgálat elvégzése 
után következik a tényleges gáttervezési munka, aminek folyamatát a 1. ábra személteti. Az 
eljárás kidolgozása során merült fel a laboratóriumi vizsgálatok és tervezést támogató 
szennyezés-terjedési modellezés eredményeinek pontosabb harmonizálása, nevezetesen a 
töltetanyag transzport paramétereinek laboratóriumi mérése, pontosítása. A mérések 
elvégzéséhez kaptuk kölcsön a Leobeni Bányászati Egyetem egyik intézetétől a DKS-
permeabimétert. 
 
3. A DKS-permeabiméterrel végzett mérések 
 

A DKS-permeabiméter egy olyan teszt cella, amely transzport jelenségek, 
paramétereinek (diffúzió, advekció és szorpció) elkülönített és együttes mérésére szolgál (2. 
ábra). A mérési cellát elsődlegesen azzal a céllal hozták létre a Ruhr Egyetem 
Talajmechanikai Tanszékén, hogy vizsgálják a hulladéklerakók ásványi szigetelő 
rendszerén át történő anyagtranszport folyamatokat [7]. 

A kísérleti cella közepén helyezkedik el a vizsgálni kívánt minta, alatta és felette 
található egy-egy áramlási elem, amelyekbe eltérő koncentrációjú oldatokat vezetünk be. A 
felső áramlási elembe ismert koncentrációjú „szennyezett” oldat, míg az alsó áramlási 
elembe kontrolloldat kerül bevezetésre, ami az esetek többségében desztillált víz. Annak 
érdekében, hogy a kísérleti cellán az oldatok egyenletes áramlással haladjanak keresztül, a 
cellát egy perisztaltikus pumpához csatlakoztatjuk. A mérés során tehát mindkét ágon 
ismert koncentrációjú, állandó hozamú oldat fog belépni a cellába. A kimenő ágakon két 
mintavételi tartályra van szükség, hogy mérni tudjuk a DKS-permeabiméteren átáramlott 
oldatok koncentrációjának változásait. A kísérleti cella elhelyezéséből adódóan, vagyis a 
belépő ágak hidraulikus gradiens értékének megfelelően más transzport paramétereket 
mérhetünk. Abban az esetben, ha a hidraulikus gradiens (I = 0) nulla, akkor a DKS-
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permeabiméter „tiszta” diffúzió mérésére alkalmas. Az oldott anyagok szállítását a mintán 
keresztül a diffúziónak köszönhetjük, amely a koncentráció különbségek miatt lép fel, és 
mindaddig tart, míg kiegyensúlyozza a koncentráció különbségeket. Ha a hidraulikus 
gradiens (I > 0) értéke nem nulla, akkor már nem csak diffúzió, hanem advekció is fellép, 
és a számításoknál ezt is figyelembe kell venni [7]. 
 

 
 

1. ábra. A reaktív gát paraméteres méretezési protokolljának folyamatábrája 
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1. Nyomó lemez; 2. Alsó áramlási lemez; 3. Felső áramlási lemez; 4. Szennyezett minta;  
5. Desztillált víz; 6. Perisztaltikus pumpa; 7. Bemeneti ágak; 8. Kimeneti ágak;  

9. Mintavételi pontok 
 

2. ábra. A DKS-permeabiméter működési vázlata 
 
Diffúzió mérése DKS-permeabiméterrel 

 
A méréseket különböző szemcseméretű ligniteken, valamint ezek homokkal kevert 

különböző súlyarányú keverékein végeztük el. A DKS-permeabiméter működésének 
megismerése és a tesztmérések elvégzése során nyilvánvalóvá vált, hogy a perisztaltikus 
pumpa alacsony fordulatszáma mellett érdemes a vizsgálatokat végrehajtani. Az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy a méréseket elsőre csak tiszta homok tölteteken kell elvégezni, 
mert így később ezek az értékek referenciaként fognak szolgálni a lignit-homok keverékek 
esetében. A mérések elvégzésre kerültek folyamatosan áramló rendszer esetén, majd az 
áramló rendszer megállításával is (3. ábra). 
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3. ábra. A diffúziós mérés eredménye 
 
Adszorpció mérése DKS-permeabiméterrel 

 
4. ábra. A DKS-permeabiméterrel végzett adszorpciós mérés működési vázlata 

 
Az adszorpció méréséhez a DKS-permeabiméteren egy apróbb módosítást kellett 

elvégezni úgy, hogy a bemenő ágon az alsó áramlási lemez bemenetét, míg a kilépő ágon a 
felső áramlási lemez kimenetét elzártuk (4. ábra). 
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Így csatlakoztatva a kísérleti cella alsó áramlási elem kimenetét a perisztaltikus 
pumpához egy vertikális áramlást hozunk létre a vizsgált mintatesten keresztül, azaz egy 
úgynevezett oszlopkísérletet alakítunk ki. A belépő ágon ismert réz koncentrációjú oldatot 
juttattuk be, míg a kilépő ágon meghatározott térfogatonként mintát vettünk, és 
meghatároztuk a koncentráció értékeiket. A vizsgálatok különböző szemcsefrakciójú 
tölteteken és különböző áramlási sebességek (perisztaltikus pumpa fordulatszámának 
változtatásával) mellett kerültek elvégzésre (5. ábra). 
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5. ábra. Az adszorpciós mérés eredménye 
 

A DKS-permeabiméterrel végzett diffúziós mérések során, a szemcsés tölteteken a 
diffúzió mérése sikertelen volt. Ennek okai a cella kialakításából adódtak (nem volt 
kivitelezhető a reprezentatív mintázás). Ezalatt értendő, hogy a perisztaltikus pumpa 
újraindításkor nem csupán az adott áramlási elemben lévő oldatot, hanem a minta 
pórusaiban lévő oldatot is megszívta. Az így fellépő hígulás a „szennyezett” ágon, vagy 
egyes esetekben a „tiszta” ágon megjelenő, nem várt szennyezőanyag koncentráció 
megjelenés mind-mind arra a következtetésre vezetett, hogy a DKS-permeabiméter 
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szemcsés anyagok esetében az adott konstrukció mellett nem alkalmas diffúzió mérésére. A 
lignit töltet anyag diffúziós paramétereinek méréséhez az eszköz újraméretezése, de még 
inkább új mérési eljárás kidolgozása vált szükségessé. 
 
4. Új típusú diffúziós cella elkészítése 
 

A tesztmérések után a feladat az volt, hogy egy a diffúzió mérésére alkalmas cellát 
megalkossunk. A DKS-permeabiméterrel történő méréseket követően a tapasztalatok arra 
engedtek következtetni, hogy az új cella kialakításában az alábbi kritériumok teljesüljenek: 
� anyaga a szennyeződésekkel szemben ellenálló legyen, 
� a mintatest beépítése lehetőleg egyszerű és reprodukálható legyen, 
� tökéletes vízzáróságot biztosítson, 
� párolgás kiküszöbölése, 
� reprezentatív mintavétel, 
� folyamatos keverés biztosítása, 
� hidraulikus gradiens különbségek kizárása. 
Ezeket a paramétereket figyelembe véve az alábbi cella került kialakításra (6. ábra) 
 

 
 

1.Szennyezett oldat tároló; 2.Tiszta oldat (desztillált víz); 3. Mintavevő csap; 4. Tartály kiszakaszoló 
csap; 5. Mintatároló cső; 6. Lezáró kupak; 7. Pneumatikai cső; 8. Fixáló elem; 9. Gyorscsatlakozó; 

10. A mintatároló záró eleme 
 

6. ábra. A Környezetgazdálkodási Intézetben megépített diffúziós cella vázlata 
 

A két azonos nyomásszintű, de eltérő koncentrációjú tárolótartály között diffúzió 
jelensége játszódik le, ami addig tart, amíg a két oldat koncentrációja ki nem egyenlítődik. 
A diffúzió a szemcsés anyagon keresztül történik, ezért a mérés során a töltetanyag effektív 
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diffúziós állandóját határozzuk meg, amit Fick II. törvénye alapján tudunk számolni. A 
számításhoz ismernünk kell  
� a kiindulási koncentrációkat, 
� az idő közben bekövetkezett koncentrációváltozásokat, 
� a koncentráció kiegyenlítődés időtartamát, 
� a mintatároló cső (azaz a minta) hosszát és átmérőjét. 

Mivel a cella paraméterei és a kiindulási koncentrációk is ismertek, így a mérés során 
csak az idő függvényében bekövetkező koncentrációváltozásokat kell mérnünk. Ezt kétféle 
módon is megtehetjük: 
� A tartály kiszakaszoló csapok zárt állásba való helyezése után, a mintavevő csapokon 

keresztül, mindkét tartályból azonos térfogatú oldatot leengedünk, és meghatározhatjuk 
a két oldalon vett minta koncentrációit. Az idő függvényében így megkapjuk a két oldal 
koncentrációváltozásait. A méréseket addig kell folytatni, míg a koncentráció gradiens 
értéke 0 nem lesz. 

� A koncentrációváltozások mérésének egy másik módja, ha az oldattároló tartályokban 
mérjük az oldatok vezetőképességét. Ennél a mérési módszernél is a mérés megkezdése 
előtt el kell zárni a szakaszoló csapokat, annak érdekében, hogy a mérőműszer behelye-
zésekor ne legyen nyomáskülönbség a két tartály között (ne jöjjön létre áramlás). A ve-
zetőképesség mérése előtt készítenünk kell egy kalibrációs görbét, hogy a vezetőképes-
ség értékeket a későbbiekben át tudjuk számolni koncentráció értékekre. 
 

 

 
 

7. ábra. Módosított, jelenleg még gyártás alatt álló diffúziós cella 
 

Az új fejlesztésű cellán eddig végzett vizsgálatok igazolták a berendezés 
működőképességét, viszont az átmérők változása miatt (tartály átmérője 110 mm, 
pneumatikai cső átmérője 6 mm, mintatároló cső átmérője 50 mm) az effektív diffúziós 
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állandó számítása nem reprezentatív, mivel a diffúzió nem csak a mintatesten keresztül 
történik (a pneumatikai csőben is diffúzió lép fel). Annak érdekében, hogy ezeket a hibákat 
kiküszöböljük, a diffúziós cella egy módosított változatát terveztük meg (7. ábra). Gyártása 
még jelenleg is folyamatban van. Működési elvében is lesznek módosítások, valamint a 
koncentráció időbeni változásának mérésében is. A kutatást és eszközfejlesztést a Műszaki 
Földtudományi Kar KÚTFŐ projektje keretében folytatjuk. 
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