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1. Bevezetés 
 
 A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt keretében a bányászati hulladékok 
jellemzésével foglalkozó kutatócsoport több témában végzett kutatásokat, de a fő kutatási 
irány olyan ércbányászati meddőhányók vizsgálata volt, melyek egyszerre tartalmaztak 
jelentősebb mennyiségben savképző és savat semlegesítő ásványokat is. E hulladékokból a 
savlekötő alkotók jelenléte miatt semleges kémizmusú víz távozik, ennek ellenére a leját-
szódó bontódási reakciók végeredményben okozhatnak környezetterhelést nehézfém mobi-
lizáció miatt. Az elsavasodott elfolyások (acid rock drainage – ARD) igen kiterjedt kutatása 
mellett a neutrális elfolyásokat (neutral rock drainage – NRD) lényegesen kisebb mértékben 
kutatják, pedig – mint példaink is mutatják – ez számos esetben indokolt. Épp ezért a kér-
déskör átfogó elnevezése savas/neutrális elfolyás és fém kioldódás (acid and neutral rock 
drainage, metal leaching – A/NRD-ML). 
 A projekt keretében ezzel a témával több magyarországi mintával foglalkoztunk két 
lelőhelyről: Recskről és Rudabányáról. Az alapvető kérdés annak kimutatása volt, hogy 
megfigyelhető-e, illetve milyen folyamatok jellemzik a szulfid oxidációt karbonátgazdag 
környezetben. Egy harmadik vizsgálatsorozat egy norvégiai nikkel-olivin bánya flotációs 
meddőhányóval foglalkozott, ahol a savlekötést a bázikus szilikátok szolgáltatják. 

 
2. Szulfid oxidáció semleges körüli pH mellett 

 
 Egy nyitott felszíni környezetben a könnyen oxidálódó vastartalmú szulfidok – pirit, 
pirrhotin, markazit, kalkopirit, arzenopirit – oxidációja, ezáltal savtermelése akkor is bekö-
vetkezik, ha a környezetében jelentős mennyiségű semlegesítő ásvány van jelen. Az ARD-
vel foglalkozó, bányászati hulladékokra vonatkozó előírások (pl. GARD Guide, BREF) 
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szerint ha a szulfid oxidáció során keletkező sav mennyiségéhez képest jelentős mennyisé-
gű savlekötő képességű ásvány van jelen, akkor a bányászati hulladék nem tekintendő sav-
képződési szempontból problematikusnak. Az európai előírások ezt a határt ott húzzák meg, 
ha a hulladék savlekötő képessége háromszorosan meghaladja a savtermelő képességet 
(2009/359/EK határozat). 

Ha a hulladék ilyen arányban nem tartalmaz savlekötő ásványt, akkor további vizsgála-
tok szükségesek, ami leggyakrabban kinetikus teszteket jelent. Az elégséges savlekötő ás-
vány jelenléte ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a környezetből egyes fémek, melyek még 
magas pH mellett is oldatban maradnak (Pb, Zn, Ni), ne szennyeznék a környezetet. 

A szulfid oxidáció és a semleges közegben történő megkötődés folyamatát számos pa-
raméter lényegesen befolyásolja. Ezek közül igen lényegesek azok, melyek a jelen lévő 
szemcsehalmaz szöveti paramétereit határozzák meg: szemcseméret eloszlás, egyes fázisok 
feltártsága. A vizsgálatokhoz két lelőhelyről származó karbonát- és szulfidgazdag minta-
halmazt vizsgáltunk. Az egyik a recski mélyszinti ércesedés szkarnos részéből származó 
minta volt, melyet a Nyugati 3-as táróból, az exoszkarn és a karbonátkőzet határáról szár-
mazó anyag hányójából vettünk. E minta egyszerre karbonát- és szulfidgazdag, így igen 
alkalmas a savtermelő és savlekötő folyamatok összhatásának vizsgálatára. E mintákból 
előállított szűk szemcsefrakciójú részminták oszloptesztjének fizikai-kémiai eredményeit 
vetettük össze az oszlopteszt során keletkezett fázisok ásványtani jellemzőivel. 

A másik vizsgált terület a rudabányai ércesedés volt. Innen egyrészt nyersanyag-kutatási 
típusmintákon, másrészt az ércbánya külfejtés körül elhelyezkedő nagyobb meddőhányók-
ból származó mintákon végeztünk statikus tesztvizsgálatokat és ásványtani megfigyeléseket. 
Itt a minták döntően karbonátban gazdagok, a szulfidásványok megjelenése változékony és 
jóval kisebb. Ugyanakkor a rudabányai karbonátos vasérctelep esetében fellép egy speciális 
probléma: ha a karbonát ásvány sziderit, akkor a karbonát oldódás során keletkező Fe2+ ion 
oxidációja révén keletkező Fe3+ igen hatékony oxidáló spéciesként lesz jelen, ami további 
szulfid oxidációt produkál.  
 
3. A szulfid oxidáció során fellépő kémiai reakciók 

 
 Bár a szulfidok jelentős része hajlamos oxidációra, csak a vastartalmúak lesznek ezek 
közül savképzők. A vasion koncentrációjának növekedése önmagában nem okoz problémát, 
semleges közegben ez rövid úton kiválik stabil hidroxidként vagy oxidként, viszont az oxi-
dálódó szulfid akár nyomelemként tartalmazhat más kationokat (Cu, As, Ni), illetve a ke-
letkező sav elősegítheti a kationok mobilizálódását más szulfidokból, mint például szfalerit 
(ZnS), kalkopirit (CuFeS2), galenit (PbS), arzenopirit (FeAsS) (Blowes et al., 2003 után). 

A jellemző reakciókat a leggyakoribb szulfidásvány – pirit – példáján mutatjuk be. A 
felszíni környezetben jelenlévő víz és oxigén mellett abiotikus környezetben a folyamat a  

    2 2
2(s) 2 (aq) 2(g) 4(aq) (aq) (aq)

7
FeS H O O 2SO Fe 2H

2
− + ++ + → + +    (1) 

egyenlet szerint alakul (Nordstorm, 1982). A reakció Gibbs-féle szabad energiája standard 
körülmények között –166,9 kJ/mol, ami heves reakcióra utal. A pirit oxidálódása után ol-
datba kerülő Fe2+  tovább tud oxidálódni, elfogyasztva egy protont. 
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       2 3
(aq) 2(g) (aq) (aq) 2 (aq)

1 1
Fe O H Fe H O .

2 2
+ + ++ + → +      (2) 

 
Viszont a (2) reakció eredményeként képződő Fe3+ erős oxidálószer, ami további pirit 

oxidációt eredményez a (3) egyenlet szerint, egy molekula piritre nézve igen jelentős sav-
képződéssel. Mint az egyenletből is látszik, ehhez a reakcióhoz már nem kell oxigén, így a 
pirit oxidációja jelentős savképződéssel a meddőhányó mélyebb szintjein is fel tud lépni, ha 
a Fe3+ ion gazdag víz leszivárog. 

   3 2 2
2(s) (aq) 2 (aq) (aq) 4(aq) (aq)FeS 14Fe 8H O 15Fe 2SO 16H .+ + − ++ + → + +   (3) 

Az (1) reakció biotikus és abiotikus úton is bekövetkezhet. Mivel a (2) reakció lassú, 
ezért biotikus katalízis szükséges hozzá, ezért hatása alacsony pH-jú környezetben jelentős, 
ahol az ehhez szükséges baktériumok (Acidobacillus ferrooxidans) élettere kedvező. A (3) 
reakció viszont gyorsan végbemegy (Stumm and Morgan, 1981).  

Ha a közeg pH-ja 4 feletti, akkor a Fe3+ hidrolízis útján vas ferrihidritté (4), illetve 
goethitté (5) alakul, és stabil szilárd fázist képez. Ezáltal neutrális környezetben a Fe3+ ion 
lekötésével – a (3) reakció blokkolásával – csökkenti az oxidálószer jelenlétét a rendszer-
ben. Annak ellenére, hogy ferrihidrit képződését várjuk, szulfidos bányászati hulladékok-
ban a goethit jóval gyakrabban kimutatott fázis (Jambor, 1994; Blowes et al., 2003). 

      3
(aq) 2 (aq) 3(s) (aq)Fe 3H O Fe(OH) 3H+ ++ → +       (4) 

      3
(aq) 2 (aq) (s) (aq)Fe 2H O FeOOH 3H .+ ++ → +       (5) 

A kicsapódott szilárd vas-oxihidroxidok savasabb közegben (pH < 3,5) oldódhatnak, az 
(4) és (5) reakció ekkor megfordul. Az oldatba kerülő Fe3+ további oxidációt és savképző-
dést generál, így savas pH-nál a Fe3+ lehet a fő oxidálószer (Singer and Stumm 1970). 

A másik oldalon, ha rendelkezésre állnak savlekötő ásványok, azok csökkentik a rend-
szer savasságát, lassítják a reakciót és elősegítik a vas-oxihidroxid csapadékok keletkezését. 
A leghatékonyabb savlekötő reakció, a kalcium karbonát oldódása szerepel a (6) egyenlet-
ben. E gyors reakció molekulánként két protont köt meg. Az 1. ábra összegzi a tárgyalt re-
akciókat. Fontos megemlíteni, hogy a pirit bontódásakor molekulánként két szulfát anion 
keletkezik, melyek – a környezet Eh-pH viszonyaitól függően – másodlagos szulfátok kép-
ződéséhez vezet. 7 alatti pH esetén a gipsz kiválása általánosan megfigyelhető. 
 

        2
3(s) (aq) (aq) 2 (aq) 2(g)CaCO 2H Ca H O CO+ ++ → + +     (6) 
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1. ábra. A szövegben említett 2, 3, 4, 5, 6, 7 reakciók sematikus összegzése.  
Rövidítések: Py: pirit, Cc: kalcit, Gy: gipsz, ☺: baktérium, +: H+ ion 

 
A (6) reakcióhoz hasonló, bár kisebb sebességű a többi gyakori karbonát ásvány – do-

lomit, magnezit, sziderit – oldódása savas közegben, molekulánként két protont fogyasztva. 
Viszont sziderit, illetve vastartalmú karbonát – ankerit – esetében Fe2+ kerül az oldatba, ami 
a (2) és (3) reakciók lejátszódása eredményeként összességében nem eredményeznek savle-
kötést. 
 
4. Recsk mélyszinti minták vizsgálata 

 
 A Recsk mélyszinti Nyugati 3-as táró szkarnos kőzeteiből mintegy 300–350 tonna ma-
radt egy hányóban, ahonnan 10–20 centiméter átmérőjű, lehetőleg üde kőzetdarabok kerül-
tek begyűjtésre. E tömbök felületét megtisztítottuk az oxidált rétegtől, majd aprítással a 
következő szemcsefrakciójú mintákat készítettük belőlük: 1–2 mm; 2–4 mm; 4–8 mm; 8–
16 mm. Bár a kőzetek már több évtizede felszíni hányóban voltak, az aprítással előállított 
halmazok felülete alapvetően üde kőzetfelületet adtak. A szkarnos érc ásványi összetételét 
közelítőleg 40%-ban kvarc, 35%-ban pirit, 12%-ban kalcit, 5%-ban dolomit, 3%-ban 
kalkopirit adta. Ezen felül földpátok, agyagásványok, kevés galenit és szfalerit volt a  
kőzetben.  

Az egyes szemcsefrakciókból 3-3 kg-os mintákon oszloptesztek készültek a Kjeoy 
Research and Education Cetre-ben, Norvégiában. Az oszlopon folyamatosan párás levegő 
áramlott át, lehetővé téve az oxigén és a víz eljuttatását a kőzetfelületre. Hetenként egyszer 
az oszlop tartalma 1 liter desztillált vízzel lett leöblítve, mely öblítő folyadék kémiai tulaj-
donságait lehet felhasználni az oszlopban lejátszódó reakciók követésére. A hetente mért 
paraméterek: pH, redox potenciál, szulfát koncentráció, TDS. A kísérlet 2011 őszén kezdő-
dött és még jelenleg is tart. 

A 2. ábra az 1–2 mm-es frakció első 17 heti (119 nap) oszloptesztjéből származó pH és 
szulfát anion koncentráció változását mutatja. 
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2. ábra. A pH és a szulfát anion koncentráció változása a recski szkarnos ércminta  
1–2 mm-es frakció oszloptesztjéből származó öblítő folyadékban 

 
Az ábra jól mutatja, hogy a pH az első két hét után stabilan beállt a 7,2–7,3 közötti ér-

tékre. Az oldat szulfát koncentrációja az első két hétben rohamosan csökkent, majd lassú, 
aránylag egyenletes csökkenéssel stabilizálódott 750–850 mg/l értéken. Az első két hét 
gyors pH és szulfát koncentráció változása a korábbi mállás eredményeként kialakult, 
könnyen oldódó mállástermékek – másodlagos szulfátok – visszaoldódásához és távozásá-
hoz köthető. Ez a ,,first flash” hatás általában megfigyelhető olyan minták vizsgálatakor, 
melyek már korábban hosszú időt töltöttek meddőhányón. A gondos előkészítés eredmé-
nyeként esetünkben ez az átmeneti időszak csak két hét volt, utána a pH stabilizálódott. 

A csökkenő, de folyamatosan jelen lévő és nem kevés szulfát jelzi a pirit oxidációját (2) 
reakció. A stabil és semleges pH viszont a karbonát ásvány jelenlétének köszönhető, mely 
semlegesíti a képződő savat. 

E két ellentétes folyamat jelenlétét lehetett kimutatni a leszigetelt oszlopon mért oxigén 
fogyás és CO2 képződés értékeiből. Az egy héten át végzett mérés alatt az oszlop légterében 
a CO2 koncentráció 0,1%-ról 0,9%-ra nőtt, míg az oxigén koncentráció 21,1%-ról 16%-ra 
csökkent. Az oxigénfogyás a szulfid oxidációt jelzi, míg a CO2 növekedés a karbonát oldó-
dását. 

Az 1–2 mm-es minta elektronmikroszkópos vizsgálata visszaigazolta az oszlopteszt 
eredményéből következtetett átalakulást. A piritkristályok felületén részlegesen vasoxi-
hidroxid bevonat alakult ki, mint oxidációs termék. A piritkristályok még szabad felülete 
általában sima volt, korróziós gödrök nem mutatkoztak rajta. Ez aránylag lassú oxidációra 
utal, ami 7-es körüli pH-n várható. A pirit-, valamint kalcitkristályok felületén 10–30 µm-es 
fennőtt gipszkristályok fejlődtek, ami a pirit oxidáció és a kalcit oldódás eredményeként 
képződött. 
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3. ábra. Visszaszórt elektronmikroszkópos felvételek a recski szkarnos ércmeddő  
1–2 mm-es frakciójából 17 hetes oszlopteszt után. Bal oldali fénykép: vasoxi-hidroxid kéreg 

a piritkristályon. Jobb oldali fénykép: fennőtt gipszkrisályok étetett karbonátos felületen 
 

Ugyanebből az oszlopból 7 hónappal később vett minta elektronmikroszkópos vizsgála-
ta azt mutatta, hogy a gipszképződés folytatódott, a karbonátos szemcsék felületének, de 
gyakran a pirit felületének is jelentős részét egybefüggő gipszkéreg borítja. A pirit felülete 
többnyire továbbra is sima vagy enyhén korrodált, viszont több helyen alakult ki 10–20 µm 
vastag, porózus vasoxi-hidroxid kéreg a felületén. A következő két visszaszórt elektronmik-
roszkópos felvétel a másfél évig oszlopban kezelt szemcsékről készült. A középszürke, 
fennőtt gipszkristályok sűrűn egymásra nőve borítják a felszínt, csak helyenként mutatkoz-
nak a világos szürke értékű pirit szemcsék (4. ábra bal). A 4. jobb ábrán a középszürke 
gipszbevonat felett porózus, vastag sötétebb szürke kéreg vonja be a piritet. 

 
 

       
 

4. ábra. Visszaszórt elektronmikroszkópos felvételek a recski szkarnos ércmeddő  
1–2 mm-es frakciójából 45 hetes oszlopteszt után.  

Bal oldali fénykép: fennőtt gipszkristályokból álló tömött kéreg pirites szemcsén.  
Jobb oldali fénykép:  

fennőtt gipszkrisályokból álló kéreg, porózus goethit és enyhén korrodált pirit 
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Az 1–2 mm-es, valamint 2–4 mm-es frakcióhoz képest a durvább szemcseméreti frakci-
ók eltérően viselkednek. A pH alacsonyabb értéken stabilizálódik, majd egy hosszabb-
rövidebb stabil időtartam után fokozatosan csökken 3–4 közötti pH tartományba. A 4–8 
mm-es frakció még egy hosszabb időtartamra (32 hét) stabilizálódik 6–6,5 körüli pH-
értéken, majd fokozatosan elsavasodik. Az ennél durvább frakciók (8–16 mm, 16–32 mm) 
esetében a stabilizálódott pH rövid ideig (8–10 hét) tartott és 5 körüli pH érték mellett való-
sult meg, majd ezek a minták is fokozatosan elsavasodtak. 

 
 

 
 

5. ábra. pH változása az egyes szemcseméreti frakciók oszlopaiban a kísérlet alatt 
 

Az elektronmikroszkópos vizsgálat a durvább frakciókra a következőket mutatta: A 2–4 
mm és 4–8 mm-es frakciókban az 1–2 mm-esben megfigyelt jelenségek láthatók – azaz 
vasoxi-hidroxid kéreg kialakulása a pirit felszínén, fennőtt gipszkristályok képződése fel-
színi bevonatként –, viszont vastag, egybefüggő gipszkéreggel itt már nem találkoztunk, a 
pirit szabadon maradt felületén korrodált, egyenetlen felszín alakul ki. A vasoxi-hidroxid 
bevonat a piritkristályok felületének jelentős részét borítja (6., 7. ábrák). A 8–16, illetve 16-
32 mm-es frakciók mintáiban már nem találkoztunk gipsszel, itt a piritkristályok környeze-
tében, repedések mentén gyakori a porózus vasoxi-hidroxid kéreg kialakulása. 
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6. ábra. Visszaszórt elektronmikroszkópos felvételek a recski szkarnos ércmeddő  
4–8 mm-es frakciójából 45 hetes oszlopteszt után. Bal oldali fénykép: vasoxi-hidroxid kéreg 

és fennőtt gipszkirstályokból álló kéreg a piritkristályon.  
Jobb oldali fénykép: pirit korrodált felszíne 

 
 

     
 

7. ábra. Visszaszórt elektronmikroszkópos felvételek a recski szkarnos ércmeddő  
16–32 mm-es frakciójából 45 hetes oszlopteszt után.  

Bal oldali fénykép: korrodált vasoxi-hidroxid kéreg a piritkristályon.  
Jobb oldali fénykép: Pirit felszínén kialakult porózus vasoxi-hidroxid kéreg 

 
E méréssorozat azt mutatja, hogy egy olyan szulfidos bányászati hulladék esetében, ahol 

jelentős mennyiségben áll rendelkezésre savképző és semlegesítő ásvány is, a kőzettöredé-
kek szemcsemérete önmagában is jelentős hatást gyakorol a lejátszódó folyamatokra. Az  
1–2 mm-es frakció pH-ja 7,2–7,3 körüli értéken stabilizálódott, ami – standard állapoton – 
egybeesik a gipsz stabilitási felső pH-határával (8. ábra piros ellipszis), ahol a rendszerben 
elegendő oldódó karbonát felület áll rendelkezésre ahhoz, hogy a pH-t folyamatosan ezen a 
szinten tartsa.  
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8. ábra. A C-S-O-Ca-H2O rendszer spéciesei az Eh-pH-diagramon standard állapoton. 

Cc: kalcit, Gy: gipsz, Gt: goethit, Py: pirit. Az ellipszisek az egyes szemcseméreti frakciók 
oszlopaiban mért egyensúlyi pH-tartományokat jelölik 

 
A durvább szemcsefrakciók esetében (4–8 mm) a 6,6 körüli pH arra utal, hogy korláto-

zott a karbonát oldódása, fajlagosan kevesebb karbonát felület áll rendelkezésre. A stabil 
pH-jú szakasz vége és a pH eltolódása a savas tartományba azt jelzi, hogy a semlegesítésre 
alkalmas karbonát felületek döntően blokkolódtak. A blokkolásban jelentős szerepet játsz-
hat a felületen képződő gipsz. A durva szemcsefrakcióknál (8–16 mm, 16–32 mm) ez a 
hatás még erősebben lép fel. 

Az egyes ásványok rendelkezésre álló felületének vizsgálatához vegyük a következő 
modellt:  

• Az aprítás során képződő kőzettöredékeket tekintsük téglatest alakúnak (olda-
lai/tengelyei: a < b < c). Szitálás során egy szemcse a „b” oldal szerinti mérete alap-
ján kerül egyik vagy másik frakcióba. 

• Egy frakcióban a töredékek mérete mindhárom tengely mentén legyen normál elosz-
lású. 

• A szkarnos kőzet ásványainak átlagos szemcsemérete a 3 tengelye mentén legyen 1; 
1; 2 mm, azaz egy ásványszemcse térfogata 2 mm3, felülete 10 mm2. 

• Az átlagos ásványi összetétel meghatározása (XRD) alapján a kőzet átlagos sűrűsége 
3,53. Az oszlopba kerülő 3 kg minta így 0,849 dm3. 

 
 Monte-Carlo-szimulációval a modell figyelembevételével megkapható a töredékek átla-
gos térfogata és felszíne az egyes szemcsefrakciókban, majd számítható a feltártság. A mo-
dell futtatási eredményeit a következő táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat 

Feltártság fokának becslési paraméterei az egyes előállított szemcseméreti frakciókban 

 1–2 mm 2–4 mm 4–8 mm 8–16 mm 16–32 mm 

Egy töredék átlagos 
térfogata (mm3) 

3.62 25.33 199.05 1 687.60 12 743.22 

Egy töredékben lévő 
ásványszemcse (db) 

1.81 12.67 99.52 843.80 6 371.61 

Egy töredékben lévő 
ásványszemcsék  
összfelülete (mm2) 

18.09 126.65 995.25 8 438.02 63 716.11 

Egy töredék átlagos 
felszíne (mm2) 

14.71 53.06 210.10 872.60 3363.46 

Egységnyi töredék 
felszínre jutó  
ásványszemcse fel-
szín (feltártság) 

0.81 0.42 0.21 0.10 0.05 

 
 A táblázat alapján az 1–2 mm-es frakcióban a szemcsék még szinte teljesen feltártak, 
míg például a 4–8 mm-es frakcióban az ásványszemcsék teljes felszínének már csak ötöd-
része képes részt venni a reakcióban, a 16–32-es frakcióban már csak 5%-a. A pirit gyako-
ribb alkotója a kőzetnek, mint a karbonát ásvány (térfogat %-ban 23,3 vs. 14,4). Ez magya-
rázhatja azt, hogy míg az 1–2 mm-es frakcióban sokáig elegendő karbonát áll rendelkezésre 
a keletkező sav semlegesítésére, még intenzív gipszkéreg képződés mellett is, addig a durva 
szemcseméretű frakcióban ez erősen korlátozott. 
 
5. Rudabányai karbonátos és szulfidos minták vizsgálata 
 

A rudabányai külfejtésből és környékéről két sorozat mintavétel és vizsgálat készült. Az 
első sorozatban a rudabányai érckutatás (Rotaqua Kft.) során vett különböző ércesedési 
típusok mintáit vizsgáltuk, míg a második sorozatban a külfejtés körül elhelyezkedő na-
gyobb meddőhányókból kiválasztott minták vizsgálatára került sor. 

Mindkét esetben elkészült a minták savasodási vizsgálata ABA teszttel (EN 15875), il-
letve az első sorozat esetében NAG pH-meghatározással is (Miller et al., 1997). A minták 
ásványtani jellemzése röntgen pordiffrakcióval és optikai, illetve elektronmikroszondás 
vizsgálatokkal történt. A vizsgálatok célja volt az EN 15875 szabvány (Szulfidos bányásza-
ti hulladék savtermelő és savlekötő képességének meghatározása statikus teszttel) alkal-
mazhatóságának tesztelése olyan körülmények között, amikor a semlegesítő karbonát ásvá-
nyok jelentősebb mennyiségben vastartalmúak, valamint az, hogy ilyen karbonát-gazdag 
környezetben lehetséges-e kimutatni a szulfid oxidáció nyomait. A bevezetőben említettük, 
hogy a sziderit-tartalom a semlegesítéshez nem járul hozzá. Így felmerül a kérdés, hogy a 
rudabányai érces meddőhányók ARD szempontból tényleg veszélytelenek-e. Mint a recski 
példában is láttuk, a szulfid oxidáció jelentősebb karbonát jelenlétében is intenzíven folyik. 
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Rudabányán mindemellett szulfidos savképző ércásványok jóval kisebb részarányban for-
dulnak elő, a sziderites testeket kitermelték, és a meddőhányókra döntően a vasban szegé-
nyebb karbonátos kőzetek kerültek. 

Az első mintasorozat esetében az érckutatási területen előforduló szulfidgazdag típus-
minták közül választottunk ki hetet. A minták típusjellemzőit, valamint a statikus teszthez 
szükséges kémiai méréseket – karbonát- és kéntartalom meghatározás – a következő táblá-
zat foglalja össze. 

2. táblázat 
A rudabányai típusminták kőzettani jellemzői, kalcium karbonát- és kéntartalma 

Minta Jellemző 
CaCO3 

% 
Total S 

% 
Pirit S 

% 
Szulfid 

S % 
Szulfát 

S % 

81216001 

Erősen oxidálódott 
pátvasérc breccsás, 
limonitos cementtel  0.81 2.23 1.83 1.83 0.40 

81216004 

Szürke, lemezes, 
breccsásodott,  
Pb-Zn-tartalmú agyagmárga a  
Színi márga és a karbonátos 
érc kontaktusából 27.86 5.92 2.00 5.47 0.45 

81216010 

Dolomitos, piritben gazdag  
pátvasérc a márga kontaktus-
hoz közel 43.81 6.1 6.10 6.10 0.00 

81216011 
Dolomit-gazdag pátvasérc 
szulfidérces telérrel 66.10 2.806 2.14 2.81 0.00 

81216024 Pirit-gazdag pátvasérc 51.73 13.21 13.06 13.06 0.15 

81216025 
Tömeges oxidálódott pirit elő-
fordulás a pátvasércben 13.15 30.83 29.72 29.72 1.11 

81216026 

A „baritos pátszegély” mintája 
jelentős pirit és barit tarta-
lommal 0.38 15.38 6.09 8.45 6.93 

 
 

A második mintasorozat a külfejtés körüli nagyobb érces meddőhányókból vett 1-2 kg 
mintából lett véve mintakisebbítéssel. A Rotaqua Kft. által vett 32 meddőhányó mintából 
választottunk ki 8 mintát, melyek a korábban elkészített kémiai elemzés alapján ércben 
gazdagabbnak tűntek. E minták jellemzőit, mért karbonát- és összes kéntartalmát, valamint 
a röntgendiffrakciós vizsgálatból számított pirithez, szulfidhoz, illetve szulfáthoz kötött 
kéntartalmát a következő táblázat foglalja össze. 
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3. táblázat 

A rudabányai meddőhányó minták kőzettani jellemzői, kalcium karbonát- és kéntartalma 

Minta Jellemző 
CaCO3 

% 
Total S 

% 
Pirit S 

% 
Szulfid 

S % 
Szulfát 

S % 

Rb 19 MF Részben oxidált világosbarna 
pátvasérc és szürkésbarna mészkő 

51.75 1.15 0.30 0.30 0.85 

Rb 17 MF Szürke dolomit, világosszürke dur-
vakristályos mészkő és kevés  
barna pátvasérc 

62.88 0.03 0.03 0.03 0.00 

Rb 16 MF Szürke márga és okkersárga breccsás 
mészkő 

37.56 1.22 0.57 0.62 0.60 

Rb 7 MF Limonitos barnavasérc, sötétszürke 
mészkő, breccsás, ércnyomos 
homokkő, durvakristályos barna 
pátvasérc 

68.21 0.53 0.00 0.53 0.00 

Rb 28 MF Barnásszürke, helyenként breccsás 
mészkő limonitos repedésekkel 

22.39 4.6 0.00 0.46 4.14 

Rb 27 MF Sötétszürke töredezett dolomit, dur-
vakristályos pátvasérc táblás barit 
kristályokkal 

9.26 5.82 0.00 0.21 5.61 

Rb 24 MF Világosszürke márga, barna, durva-
kristályos pátvasérc  
pirithintéssel, sötétszürke dolomit, 
 szürke breccsás mészkő 

57.63 1.22 0.00 0.54 0.68 

Rb 21 MF Világosszürke márga, világosbarna 
durvakristályos pátvasérc, rétegzett 
barna, fehér foltos mészkő 

49.05 1.23 0.57 0.80 0.43 

 
 
 Látható, hogy mindkét mintasorozatban a kőzetek karbonátban gazdagok, a karboná-
tokban a Ca általában jelentős alkotóként szerepel. Mindössze a típusminták közül a 
81216001-es olyan, ahol az uralkodó kation a karbonátban a Fe és a Mg.  
 A típusminták többnyire kéntartalmú ásványokban gazdagok, bár ez a minták kiválasz-
tásában szempont volt. A meddőhányó minták kéntartalmú ásványokban ennél lényegesen 
szegényebbek, csak a 27-es és 28-as minták kéntartalma magas, de ez itt szinte teljesen a 
barittartalomhoz kötődik. A pirithez kötődő kéntartalom a típusmintákban mindenhol 1% 
feletti, két mintában ő a domináns ásvány. Ezzel szemben a meddőhányó minták pirithez 
kötődő kéntartalma csak két mintába (16 és 21) haladja meg a 0.5%-ot. Ez amellett, hogy 
eleve kisebb pirittartalomra számítottunk, összefügg a minták előrehaladott oxidáltságával. 
A meddőhányó minták goethit-tartalma a röntgendiffrakciós kiértékelés alapján  két minta 
kivételével (16 és 7) 5–10% feletti, két mintában (19, 21) ehhez még néhány százalék he-
matit is társul. Ez döntően a karbonátos vasérc oxidációjának eredménye, de ezzel együtt 
valószínűleg a vasszulfidok is már leoxidálódtak.  
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4. táblázat 
A rudabányai típusminták ásványtani összetétele félkvantitatív  

röntgen pordiffrakciós vizsgálat alapján 

  81216 
001 

81216 
011 

81216 
010 

81216 
024 

81216 
004 

81216 
025 

81216 
026 

Kalkopirit CuFeS2  2%      

Galenit PbS     1%  18% 

Pirit FeS2 5% 1% 13% 26% 3% 54% 10% 

Szfalerit ZnS     15%   

Tetraedrit Cu12Sb4S13  2% 1%     

Barit BaSO4       57% 

Gipsz CaSO4·2H2O 4%    4% 3% 1% 

Ankerit Ca(Fe+2;Mg)(CO3)2 4%   28% 4%   

Kalcit CaCO3    1%    

Cerusszit PbCO3     1%   

Dolomit CaMg(CO3)2 2% 92% 46% 36% 31% 34% 7% 

Mg-sziderit  (Fe,Mg)CO3 58% 3% 40% 6%    

Kuprit Cu2+1O 1%       

Goethit Fe+3O(OH) 20%   3%  10%  

Agyagásvány   7%    34%  2% 

Kvarc SiO2     9%  5% 

 
 

5. táblázat 
A rudabányai meddőhányó minták ásványtani összetétele félkvantitatív  

röntgen pordiffrakciós vizsgálat alapján 

  Rb 19 
MF 

Rb 17 
MF 

Rb 16 
MF 

Rb 7 
MF 

Rb 28 
MF 

Rb 27 
MF 

Rb 24 
MF 

Rb 21 
MF 

Kalcit Ca(CO3) 12 34 7 22 6 10 10 17 

Ankerit Ca1.01Mg0.45Fe0.54(CO3)2 7 12 24 44 11  12  

Dolomit MgCa(CO3)2 53 32 49 19 24 7 43 50 

Sziderit FeCO3   3 7 15 2 3 6 

Magnezit Mg(CO3)       9  

Pirit FeS2  2 3     1 

Kalkopirit CuFeS2    1 1  1  

Tetraedrit 
(Cu-
szegény) 

Cu11.4Sb4S13        1 
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Szfalerit 
(Fe-tart.) 

Zn0.776Fe0.224S    1     

Barit BaSO4 12    26 50 10  

Gipsz CaSO4·2H2O   5      

Rozenit FeSO4(H2O)4   1      

Hematit Fe2O3 3       4 

Goethit FeO(OH) 8 11   7 10 6 4 

Kvarc SiO2 5 5 5 5 10 21 6 8 

Albit Na(Si3Al)O8  5 3     8 

 karbonát össz 72 78 83 92 56 19 78 72 

 szulfid össz 0 2 3 3 1 0 1 3 

 kéntartalmú össz 12 2 9 3 27 50 11 3 

 
A típusminták közül azokban, ahol a pirittartalom jelentős, több-kevesebb másodlagos 

szulfát – gipsz, anhidrit – is kimutatható. A legtöbb gipsz abban a mintában volt, amelyik 
extrém magas pirittartalommal rendelkezett. A másik érdekes minta a 81216001. Míg a 
többi minta üde kőzetből gyűjtött karbonátos-szulfidos érc, ez már erősen oxidálódott (9% 
goethit). A még jelenlévő jelentősebb (8%) pirittartalom mellett már 5% gipsz is kimutatha-
tó. Ugyanakkor ez az egyetlen minta – a baritos pátszegélyt leszámítva –, amelyikben a Ca-
tartalom a karbonátokban igen kevés. A kalcimetriával mért CaCO3-tartalom mindössze 
0,81%, miközben a minta teljes karbonátásvány-tartalma 70% feletti. Ez összefügghet azzal, 
hogy a kőzetben a pirit oxidációjakor keletkező sav a könnyen oldódó Ca-karbonáttal rea-
gált, mely szolgáltatta a Ca-ot a gipsz képződéséhez. 

A meddőhányó mintákból egyedül a 16-osban volt jelentősebb (3%) pirittartalom, és e 
mintában lehetett találni jelentősebb mennyiségű másodlagos szulfátot (gipsz, rozenit), vi-
szont röntgennel kimutatható mennyiségben ez nem tartalmaz vasoxi-hidroxidot a többi 
mintával ellentétben. A meddőhányó minták 24 órás áztatása után mért pH-értékek (paste 
pH) a 26-os kivételével az összes minta esetében 7,8 és 8,4 közöttiek, egyedül a 26-os min-
táé 7,27, ami jelentősen elkülönül a csoporttól. Ez a 7,2 körüli pH érték az, amilyet a recski 
minták 1-2 mm-es frakciója esetében stabil pH-ként kaptunk, ami a gipszképződés pH-
értéke akkor, ha a rendszert az oldódó CaCO3 stabilizálja. A 16-os mintában tehát aktív 
szulfid oxidáció folyt neutrális-körüli pH mellett. Ezt igazolta a minta elektronmikroszkó-
pos vizsgálata is, mivel a töredezett, oxidálódott pirit közvetlen környezetében fennőtt 
gipszkristályokat lehetett kimutatni. 
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9. ábra.  
Töredezett, oxidálódott piritkristály a kör-
nyezetében fennőtt gipszkristályokkal. Rb-

16 MF minta, visszaszórt elektronkép 
 

10. ábra.  
Mállott piritszemcse felületi csiszolati képe 

az Rb-16 MF mintából.  
A pirit szélén sárgás gipszkéreg fejődött. 

Ráesőfényes felvétel 
 

 
A jelentősen oxidálódott meddőhányó minták – a 16-os és 7-es kivételével a többi – is 

tartalmaznak néhány százalékban szulfidokat, többnyire nehezebben oxidálódó réz- és cink-
szulfidokat. Két ilyen mintában még kimutatható 1-2%-nyi vas-szulfid is (17, 21), de má-
sodlagos szulfátok nélkül. E – már döntően leoxidálódott – mintákban a még jelen lévő pirit 
feltáratlan, szemcsékbe bezárt vagy vasoxid bevonattal elszigetelt. 

A rudabányai mintákon végzett vizsgálatok rámutatnak arra, hogy a szabvány szerinti 
statikus tesztek eredményeit mennyire körültekintően kell kezelni. Az EN 15875 szabvány 
a teljes kéntartalom, illetve a szabványban ismertetett módszer alapján (részletesebb ismer-
tetést lásd Mádai, 2012) határozza meg a minta savtermelő, illetve savlekötő képességét. A 
rudabányai vizsgált minták esetében ez gyakran vezet a helyzet túlértékeléséhez, mivel a 
típusmintákban is (baritos pátszegély minta), de különösen a meddőhányó mintáknál a kén-
tartalom döntő része a minták többségében a primer barit-tartalomhoz kötődik, ami környe-
zeti szempontból nem jelent veszélyt. E karbonátgazdag környezetben savképző másodla-
gos szulfátok – jarosit – jelenlétével nem kell számolni, így a savképző potenciált vagy a 
pirithez kötött kéntartalommal, vagy – óvatosabb esetben – a szulfidhoz kötött kéntarta-
lommal érdemes számolni. 

Hasonlóképp kérdéses a karbonáttartalom alapján meghatározott savlekötő képesség is. 
A szabvány a gyorsan reagáló kalcium karbonát meghatározására épít, míg esetünkben a 
karbonátok többségét a lassabban reagáló, több kationt tartalmazó karbonátok – dolomit, 
ankerit, Mg-sziderit – adják. A szabvány szerint meghatározott semlegesítő képesség így 
kevesebb lesz, mint a valóságos, bár a meddőhányó minták esetében még ekkor sem várha-
tó olyan mértékű savképződés, ami helyben nem kötődik meg. Ez a kérdés legélesebben a 
81216001-es típusmintánál jelentkezik, mivel itt a CaCO3-hoz kötődő karbonáttartalom 
csak 0,81, míg a teljes karbonáttartalom 70% feletti. Mivel a pirithez kötött kéntartalom is 
1,83%, ezért a szabvány szerinti vizsgálat a mintát a kérdéses, illetve potenciális savtermelő 
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kategóriába sorolja, miközben a jelentős karbonáttartalom lassabban bár, de elvégzi a sem-
legesítést. Ilyen kérdések vizsgálatához szükséges kinetikus teszteket alkalmazni. 

A kinetikus tesztek képesek választ adni olyan kérdésre is, hogy a neutrális pH és rövid 
távú semlegesítés ellenére várható-e egyes fémek mobilizálódása egy ilyen környezetből. 
Ilyen vizsgálatokra fog sor kerülni a rudabányai körzetre nézve a KÚTFŐ projekt keretében. 

 
6. Ballangen olivin-nikkel meddőhányó vizsgálata 

 
 Szintén neutrális közegben, de az előbbiektől teljesen eltérő jellegű ércbányászati med-
dő vizsgálatával foglalkoztunk Észak-Norvégiából. A Rana (Bruvann) Ni-Cu-Co ércbánya 
a múlt században 1989–2002 között üzemelt Észak-Norvégiában. A lelőhely ultrabázikus 
kőzetekben előforduló nikkeltartalmú szulfidos ércet bányászott. A bányászott szulfidos 
ércásványok pirrhotin, pentlandit, nikkelin és kalkopirit voltak, ezek mellett pirit és szfalerit 
is előfordult. Másodlagos szulfát ásványként Mg-szulfátokat írtak le a lelőhelyről (Boyd & 
Mathiesen, 1979). A fő nikkelhordozó ásvány a pentlandit, de a kalkopirit, pirrhotin és az 
olivin is tartalmaz nikkelt. Az NGU adatai szerint az olivin Ni-tartalma 0.09%. A Bruvann 
lelőhelytől 3 km-re lévő, Bjørkåsen bánya szintén szulfidos technológiai meddőjét 1917 és 
1964 között a tengerparton egy gáttal elzárt fjordban helyezték el, majd erre került a 
Bruvann bánya anyagának dúsítási meddője. 

A finomszemű meddő döntően bázikus szilikátásványokból áll. A zagytárazót a bánya 
bezárása után 10–20 cm vastagon földdel fedték el, az elfolyó vizek összetételét figyelem-
mel kísérik (Segelstad et al., 2006). A zagytárazó felszínhez közeli rétegeiben és az elfolyó 
vizek környezetében intenzív oxidációra utaló elszíneződést lehet tapasztalni, bár a nagy 
tömegű és aprószemű bázikus szilikátásvány a rendszert 6–8 közötti pH-értéken tartja. 
Mindemellett a Ballangen fjordban megnövekedett Ni- és As-koncentrációt lehetett kimu-
tatni. Dold (2001) szakaszos kioldási kísérlete szerint a nikkel könnyen oldódik a zagyból 
(Segelstad et al., 2006) 

A zagytárazóról származó mintából a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszé-
kén röntgendiffrakciós és elektronmikroszondás vizsgálat készült. A röntgen pordiffrakció 
alapján a minta döntően olivinből áll (44%), további primér Mg-gazdag szilikátokként va-
sas ensztatit (29%) és tremolit (17%) mutatható ki. E szilikátok mállásából főleg klorit kép-
ződik (4%) és kisebb mennyiségű vermikulit (2%). Ércásványok közül a mintában 1% alatti 
mennyiségben pirrhotin, pentlandit, kalkopirit és nikkelin található. 

A mintából készült vékonycsiszolatban döntően olivin, ensztatit és tremolit töredékek 
mutatkoznak. A szemcsék döntő többsége üde, térfogatukban jelentkező bontódási jeleket 
nem lehet látni. Ezt jól mutatja a visszaszórt elektronmikroszkópos felvétel is (13. ábra). A 
Mg-gazdag szilikátásványok felszínét néhány mikrométer vastag vasoxi-hidroxid kéreg 
szegélyezi. Ez látható a 13. jobb ábrán, mely a 13. bal visszaszórt kép területéről készült 
elemtérkép a vas eloszlásáról. A sötétszürkén jelentkező Mg-gazdag és Fe-szegény olivin 
és piroxén szemcséket világos perem szegélyezi. A vasoxi-hidroxid kéreg megjelenése 
közvetlen jele a szulfid oxidációból keletkező mobilizált vasnak. A kéreg egyúttal gátolja a 
szilikátok oldódását, a szulfidokból képződő sav semlegesítését. 
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13. ábra. Visszaszórt elektronkép (bal oldal) olivin és piroxén szemcsékről és az innen  
készült Fe elemtérkép (jobb oldal) a ballangeni flotációs meddő vékonycsiszolatából 

 
A minta kis mennyiségben pirrhotin szemcséket is tartalmaz, melyek bontódása eléggé 

előrehaladott. A következő elektronmikroszkópos visszaszórt kép egy bontott pirrhotin 
szemcsét mutat. Az eredetileg rombos átmetszetű szemcse már erősen elbontódott, csak a 
centrális része maradt meg, ez is repedések mentén kisebb darabra esett szét. A kén, oxigén 
és vas elemtérkép ugyanerről a területről azt mutatja, hogy a pirrhotin szegélyén vastag 
lemezes-leveles vasoxid (hematit?), illetve tömeges vasoxi-hidroxid kéreg fejlődött, vala-
mint egyes részein a bontódási zónában foltokban a kén koncentrációja magas. Mivel eze-
ken a részeken az oxidén koncentrációja nem magas, a vas pedig gyakorlatilag hiányzik, 
így ezek Ca-Mg szulfátok lehetnek. 

 

 
14. ábra. Visszaszórt elektronkép (bal oldal) egy bontott pirrhotin szemcséről és az innen 

készült S elemtérkép (jobb oldal) a ballangeni flotációs meddő vékonycsiszolatából 
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15. ábra. Oxigén (bal oldal) és Fe elemtérkép (jobb oldal)  

a 14. ábra bontott pirrhotin szemcséjéről 
 

7. Összefoglalás 
 

A projekt támogatásával végzett kutatások során két magyarországi karbonátos és 
egyúttal szulfidos ércesedés bányászati hulladékainál mutattuk ki a szulfid oxidáció jelen-
létét semleges körüli pH mellett.  

A recski minták vizsgálata rámutatott arra, hogy a meddőanyag hosszú távú viselkedése 
a szemcseméret függvényében változó. A savlekötő karbonát rendelkezésre álló fajlagos 
felülete a kőzettöredékek méretének növekedésével csökken, ami a meddőanyag elsavaso-
dását okozza rövidebb-hosszabb időn belül, ha a savlekötő és savképző potenciál egymás-
hoz hasonló értékű, mint az a recski meddőben jellemző. A savlekötő ásványok egy ideig 
képesek a stabilizálni a pH-t semleges körüli értéken, majd felületük blokkolódásával ez a 
hatás csökken. Ez visszaigazolja azt a tapasztalati elvárást, hogy a statikus teszteknél a sav-
lekötő potenciálnak (NP) legalább 3-4-szer kell meghaladnia a savtermelő potenciált (AP) 
ahhoz, hogy a bányászati hulladékot ARD szempontból veszélytelennek nyilvánítsuk. 

A rudabányai meddőhányó minták vizsgálata is kimutatta a semleges körülmények kö-
zötti szulfid oxidációt. Amelyik szulfidgazdag mintára ez jellemző volt, ott a kioldási pH-
érték (paste-pH) a gipsz-kalcit egyensúlyi pH-értékhez nagyon közeli, a már eloxidálódott, 
vagy szulfidszegény mintáknál ez az érték magasabb. Mivel a meddőhányók a sziderit-
szegény, dolomitgazdag karbonátos kőzeteket tartalmazzák, és a karbonát-tartalom sokszo-
rosan meghaladja a savképző szulfid mennyiségét, így a stabil pH várhatóan hosszú ideig 
fennáll. Ezt a hipotézist kívánjuk vizsgálni a Kútfő projekt keretében. 

A ballangeni olivin-piroxén-gazdag szulfidos meddőminta ásványtani vizsgálata kimu-
tatta, hogy a Mg-szilikátok felszínét vasoxi-hidroxid réteg vonja be, ami csökkenti az oldó-
dásukat. A pirrhotin bontódásával Mg- és Ca-szulfátok képződnek az érces szemcsék kör-
nyezetében. 
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