
Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 1. szám (2017), pp. 138–144. 

 

 

 

 

TALAJVÍZ URÁNMENTESÍTÉSÉRE HASZNÁLT REAKTÍV GÁT  

HOSSZÚTÁVÚ MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

 

GOMBKÖTŐ IMRE1–DEBRECZENI ÁKOS2– 

BÁRÁNYNÉ FRUCHT ÉVA3–BŐHM JÓZSEF4 

 

 
Absztrakt: A felszín alatti szennyezett vizek kezelésére hagyományosan ún. pump and treat 

rendszereket építenek, azaz a szennyezett felszín alatti vízkészleteket kiszivattyúzzák, melyet 

az összegyűjtött csurgalékvizekkel együtt egy alkalmas helyen reaktorokban kezelnek. A 2000 

és 2003 között az EU 5. keretprogramjában valósult meg a „PEREBAR” kutatási projekt.  

A projekt keretében az egykori uránbánya III. számú meddőhányójának déli lábánál épült meg 

egy reaktív gát, amelynek célja a meddőhányóról szivárgó vizek uránkoncentrációjának csök-

kentése. Az adatok elemzéséből kitűnik, hogy a 15 évvel ezelőtt telepített reaktív gát, bár jelen-

tősen csökkent a hatásfokkal, még ma is el tudja látni feladatát. A PRB telepítéskor becsült 

várható élettartam 16-17 év volt. Ez az érték a várható csapadékképződés alapján került meg-

határozásra. 
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A felszín alatti szennyezett vizek kezelésére hagyományosan ún. pump and treat 

rendszereket építenek, azaz a szennyezett felszín alatti vízkészleteket kiszivattyúz-

zák, melyet az összegyűjtött csurgalékvizekkel együtt egy alkalmas helyen reakto-

rokban kezelnek. A megtisztított vizeket vagy visszajuttatják a föld alatti tároló ré-

tegekbe, vagy felszíni vízfolyásokba vezetik. Ezekhez a hagyományos pump and 

treat rendszerekhez képest sok esetben, a területhasználat jellege, a szennyeződés 

típusa és mértéke miatt gazdaságosabban alkalmazhatóak a passzív kármentesítési 
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megoldások. Ilyen passzív rendszer az ún. permeábilis reaktív gát (permeable 

reactive barrier, PRB). 

Az ilyen passzív rendszerek képesek lehetnek nagyobb területeket és leszakadt 

szennyeződés-csóvákat is kezelni azáltal, hogy a szennyezett vizeket nem „kiterme-

lik” és tisztítják, hanem a talajvíz útjába reaktív mátrixot helyeznek. Ez a reaktív 

mátrix, a szennyezőkkel reakcióba lép, ezáltal azokat kevésbé toxikus vagy veszély-

telen formájúvá alakítja át, vagy kivonja a tovaáramló közegből (MADARÁSZ–TÓTH 

2010). Az ezen az elven működő permeábilis reaktív gátak kialakításának egyik 

alapfeltétele a szennyezővel kölcsönhatásba lépő megfelelő reaktív komponens ki-

választása. A műszaki beavatkozás során, a szennyező csóva útjában, egy megfele-

lően méretezett, áteresztő gátat alakítunk ki. Miközben a felszín alatti víz a reaktív 

falon áthalad, a szennyezőanyag a reagens felületén kicsapódik, adszorbeálódik vagy 

lebomlik, így a fal mentett oldalán már a tisztított talajvíz lép ki (FILEP et al. 2002). 

A gát kialakításakor a reaktív mátrix anyagát úgy kell megválasztani, hogy képes 

legyen a jelen lévő szennyezőanyagokat ártalmatlanítani vagy immobilizálni. Ez a 

leggyakrabban elemi vas (Fe, ZVI), aktív szén, ioncserélő gyanta vagy magas ad-

szorbciós és ioncserélő kapacitással rendelkező természetes anyag (zeolit vagy ma-

gas huminsav tartalmú anyag, pl. lignit). A gát tervezése és a reaktív mátrixanyag 

kiválasztása során különösen ügyelni kell arra, hogy jól illeszkedjen a környezete 

hidrológiai viszonyaihoz. A PRB áteresztőképessége akkora kell legyen – célszerűen 

a környezeténél kissé jobban áteresztő – hogy az gyakorlatilag ne befolyásolja a te-

rület áramlási viszonyait. 

A ZVI (elemi vas) használatát szennyezett talajvizek kezelésére a Waterlooi 

Egyetemen fejlesztették ki és szabadalmaztatták. (GILLHAM 1993) A ZVI hatékony-

nak bizonyult oldott, klórozott vegyületekkel szennyezett víz kezelésére. SIVAVEC 

and HORNEY (1995) 25 különböző kereskedelmi forrásból származó vasminta alkal-

mazásával tanulmányozta a klórozott vegyületek degradációját. Ők és más kutatók 

(AGRAWAL–TRATNYEK 1996; MATHESON–TRATNYEK 1994) úgy találták, hogy a 

különböző vas mintákon történő degradáció mértéke döntően az elérhető (reakció-

képes) fajlagos felülettől függött. Ezek szerint a vas alapanyag kiválasztáshoz fontos 

paramétere a fajlagos (tömegegységre jutó) felület (m2/g). 

A Fe0-nak Fe2+-á oxidálódása során a pH növekszik. Sok kémiai és fizikai ténye-

zőtől (a talajvíz kémiai összetétel, a PRB-n való átáramlási sebessége) függően, a 

pH növekedése számos ásvány kicsapódását eredményezheti (Fe(OH)2, FeCO3, és 

CaCO3). Ezek a csapadékban megjelenő ásványok a pórustérfogat folyamatos csök-

kenését eredményezik a reaktív gát teljes keresztmetszetében, lerontják a gát áteresz-

tőképességét, csökkentik a hozzáférhető szabad Fe0 felület méretét, azaz rontják a 

rendszer reaktivitását. További problémát jelent a magas oldott oxigéntartalom. Ko-

rábbi kísérletek igazolják (Mackenzie, Sivavec, Horney), hogy a rendszer belépési 

pontjához közel, az oldott oxigén reagál a vas felületén Vas-(oxi)hidroxid formájá-

ban, nagytömegű csapadékot képezve és eltömítve a pórusokat a rendszer belépő 

oldalán. Szintén jelentős reakciócsökkenést okozhatnak a vas oxidációja közben fel-

szabaduló H2 gázbuborékok, melyek a pórusokban ülnek meg ezáltal csökkentik az 

elérhető szabad Fe0 felületet. 
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1. URÁN MENTESÍTÉSRE TELEPÍTETT REAKTÍV GÁT 

A 2000 és 2003 között az EU 5. keretprogramjában valósult meg a „PEREBAR” 

kutatási projekt. A projekt keretében az egykori uránbánya III. számú meddőhányó-

jának déli lábánál épült meg egy reaktív gát, amelynek célja a meddőhányóról szi-

várgó vizek uránkoncentrációjának csökkentése. A kivitelezést a Mecsekérc Zrt. vé-

gezte a Miskolci Egyetem közreműködésével. Ebben az időszakban a Mecsekérc Zrt. 

feladata volt a terület rekultivációja, a folyamatos monitoringtevékenység és a kármen-

tesítés. Jelenleg a Bányavagyon-hasznosító Kft. látja el a folyamatos monitoring-, 

fenntartási és kármentesítési feladatokat. A PRB telepítésről a Mecsekérc Zrt. munka-

társai az alábbiakat írták (CSŐVÁRI et al. 2002). „A Zsid-patak völgyének felső rétege 

gyenge vízvezető tulajdonságú agyagos, iszapos üledék, k~10-7 m/s értékkel jellemez-

hető. A felső agyagos réteg alatt helyezkedik el a viszonylag jó vízvezető képességű, 

lencsés kifejlődésű homokos réteg, amelynek vízvezető képessége a szerzők mérései 

szerint k~2,4.10-5 m/s értékkel jellemezhető. Ebben a homokos-iszapos rétegben áram-

lik a rekultivált III. sz. meddőhányó felől érkező talajvíz nagy része. A feltárások sze-

rint a völgyben mintegy 6-7 m mélységben helyezkedik el a felső részében töredezett, 

de lényegében vízzáró alapkőzet. A reaktív gát elvi felépítése és keresztmetszete az  

1. ábrán látható.  

 

1. ábra: a Kővágószőlősi reaktív gát elvi kialakítása (CSŐVÁRI et al. 2002) 

 

A gát gyakorlatilag hasáb alakú test, amelyet az alapkőzetbe ágyaztak be. A gát 6,8 m 

hosszú, 3,9 m mély, felette bentonitpaplan és további 80 cm vastag agyag szigetelő 

réteg helyezkedik el. Ezt a réteget utólag kellett elteríteni, mivel a hidraulikai víznyo-

más miatt ennek hiányában vízfeltörés mutatkozott a területen. A gát aktív zónája 1,5 
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m vastag és két részből áll. Az első zóna, amely elsősorban a vízben lévő oldott oxigén 

megkötésére szolgál, 0,5 m vastag és 0,39 t vastörmeléket tartalmaz m3-ként (1–3 mm-

es vastörmelék homokkal keverve). A zóna térfogata 13,26 m3 (ez kb. 10–90 térfo-

gat%-os vastörmelék-homok keverékének felel meg). A második zóna a tényleges re-

aktív zóna 1,0 m vastag, és vastartalma 1,28 t/m3 (0,2–2 mm-es vastörmelék homokkal 

keverve), térfogata 26,52 m3. 

A két zónát mindkét oldalról homokelosztó ágy fogja közre. A gát lényegében 

alulról, felülről és két oldalt HDPE-fóliával elhatárolt hasáb, amelybe a víz döntő 

része az É-i felületen keresztül léphet és a D-i felületen keresztül távozhat. A gát két 

zónája színében jól elkülönül. A megfigyelő kutak egy része a gáttestbe épült rész-

ben az építéssel egy időben, részben a gát létesítése után azzal a céllal, hogy a gátban 

lezajló folyamatokat nyomon lehessen követni.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ábra: A gát létesítése és a betöltött reaktív anyagkeverék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Az elkészült gát monitoring rendszere (Mecsekérc Zrt.) 
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A gát kiépítését követő két évben a Mecsekérc Zrt. mérései alapján az urán kb. 99%-

os hatásfokkal vált ki, a pH-érték 9–10 közötti értékre állt be. A pH-növekedés kö-

vetkeztében a talajvízből viszonylag nagy mennyiségű egyéb csapadék is kivált. A 

komponensek koncentrációjából és a bepárlási maradékból egyaránt az adódik, hogy 

mintegy 700 mg/l oldottanyag-csökkenés következett be a gáton átáramló vízben. 

Jelentős a szulfátkoncentráció csökkenése is, hiszen 370 mg/l értékről 250 mg/l ér-

tékre csökkent a víz szulfáttartalma. (CSŐVÁRI et al. 2002). 

 

2. A REAKTÍV GÁT HOSSZÚTÁVÚ TAPASZTALATAI 

A ZVI alapú reaktív gátakra jellemző, hogy a folyamatos csapadékképződés hatására 

a vas szemcsék felülete a talajvíz számára elérhetetlenné válik, „deaktiválóik”, míg 

a pórusok eltömődnek, folyamatosan csökkentve a szivárgási tényező értékét. A csa-

padékképződésre jellemző, hogy a reaktív gát teljes beáramlási keresztmetszetében 

a víz áramlási irányára merőleges síkban egyenletesen történik. A csapadékképződés 

a gátban frontszerűen halad a víz áramlási irányába. A 4. és 5. ábrán a kísérleti gát-

testből vett minták elemzései láthatóak. A gát anyagának pórusaiban jelentős meny-

nyiségű az Fe(OH)2, FeCO3, és a CaCO3 csapadék. Ez a csapadék foglalja magába a 

vízből eltávolított uránt is. 

 

  

4. ábra: Fe(OH)2, FeCO3, és CaCO3 

csapadék a pórusokban 

5. ábra: Megkötött urán a csapadék-

ban (világos részek) 

 

A pórusok jelentős ütemű eltömődése miatt a gát hosszú távú működésének vizsgálata 

is érdekesnek bizonyult. A BVH Kft. által tárolt adatok alapján a gáton átszivárgó víz 

pH-értéke a mentesített oldalon a kezdeti pH 9 értékről a bemeneti oldali pH 7 érték 

közelébe csökkent, miközben az Eh-érték jelentős ingadozásokat mutatott. Az urán-

tartalom a belépési értékekhez képest 2017-ben is jelentős csökkentést mutat a mentett 

oldalon, habár a mentesítés hatásfoka a kezdeti értékhez képest csökkent. Az uránkon-

centráció a bemeneti oldalon stabilan 1000 g/l érték, míg a mentett oldalon átlagosan 

100–200 g/l. Az oldott sótartalmat a gát jelentősen nem csökkenti, a szulfáttartalom 
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azonban 2017 évben is 240 mg/l értékről 185 mg/l értékre csökkent. A kalciumtarta-

lom, amely a gát építését követően jelentősen csökkent, mostanra mind a bemeneti, 

mind a mentett oldalon 130 mg/l éves átlagos értéket mutat. 

 

 

6. ábra: Éves átlagos adatok a reaktív gát felvízi és mentett oldalán  

2003 és 2017 között 

 

Az adatok elemzéséből kitűnik, hogy a 15 évvel ezelőtt telepített reaktív gát, bár 

jelentősen csökkent a hatásfokkal, még ma is el tudja látni feladatát. A PRB telepí-

téskor becsült várható élettartam 16-17 év volt. Ez az érték a várható csapadékkép-

ződés alapján került meghatározásra. Arra számítottunk, hogy nem a ZVI-mátrix fog 

kimerülni, hanem a pórusok fognak eltömődni kritikus mértékben megnövelve a gát 

hidraulikai ellenállását. Az előzetesen becsült élettartam a végéhez közeledik. A ke-

zelt víz mennyiségére és a szivárgási tényező változására vonatkozó adatok nem áll-

nak rendelkezésre, azt azonban kijelenthetjük, hogy a gát az elmúlt 15 évben passzív 

módon, villamos energia és ioncserélő gyanta felhasználása nélkül hatékonyan vé-

gezte az uránmentesítést. Az elmúlt mintegy 15 éves időszakban a hazai gyakorlat-

ban is bebizonyosodott, hogy a PRB-rendszerek gazdaságos kármentesítési alterna-

tívái lehetnek a pump and treat rendszereknek. 
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lózat – RING 2017 című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a 

Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
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