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Permeábilis reaktív gátak alkalmazása uránnal szennyezett
talajvizek tisztítására
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Uránkivonás talajvízbõl reaktív gátakkal

Korábban közleményben [1] ismertettük az urán-
bányászat legfontosabb anyagmérleg jellegû adatait.
Ezekbõl az adatokból megállapítható, hogy a különbözõ
meddõkben összességében mintegy 2800 t urán talál-
ható.

A kõzetekbõl az urán oldódása, csakúgy, mint más
nehézfémek, toxikus elemek oldódása, döntõen a kõzet
pirittartalmára, annak oxidációjára és a szivárgó víz hid-
rogén-karbonát tartalmára vezethetõ vissza. A pirit
bomlásából és a hidrogén-karbonátok disszociációjából
eredõH+--ionok reagálnak az urán-oxidokkal és az urán
más ásványaival és így a szivárgó vizek uránnal szennye-
zõdnek. E folyamatok röviden az alábbiakban foglal-
hatók össze:

A pirit oxidációja [2]:

2FeS2 + 7O2+ 2H2O → 4SO42- + 2Fe2+ + 4H+

2Fe2+ +1/2O2 + 2H+ → 2Fe3+ + H2O

A képzõdõ vas(II) oxidációja esetén pH>3-érték
mellett hidrolízissel további sav szabadul fel:

2Fe3+ + 6H2O → 2Fe(OH)3 + 6H+

Így tehát g-mólnyi pirit oxidációjával 4 g-ekvivalens
mennyiségû sav válhat szabaddá.

A természetes vizek a karbonát-hidrogén-karbonát
egyensúly következtében is tartalmaznak H+-ionokat:

HCO3
- ÖCO3

2- + H+

A fenti folyamatokban képzõdõ H+- ionok reagál-
nak a kõzet fõ alkotói mellett (dolomit, a kalcit, sziderit
stb.) egyes uránásványokkal is, és így az urán a szivárgó
vízbe kerülhet [3]:

UO3 + 2H+ = UO2
2+ + H2O

Az idõk folyamán a pirit oxidációjának sebessége
ugyan csökken, (különösen akkor, ha a meddõ földdel
való letakarásával csökkentik az oxigén és a víz med-
dõhányóba való bejutásának lehetõségét) az oxidációt
teljes mértékben azonban nem lehet kizárni. Ezért az
uránbányászati meddõkrõl uránnal, és amennyiben a
meddõ egyéb nehézfémeket is tartalmaz, akkor uránnal
és nehézfémekkel szennyezett víz távozhat el igen
hosszú idõn keresztül (a mecseki ércbányászati meddõk
az uránon kívül számottevõ mennyiségben más
nehézfémet gyakorlatilag nem tartalmaznak).

A nehézfémekkel szennyezett talajvíz tisztítására a
nemzetközi gyakorlatban permeábilis reaktív gátakat
használnak.

Reaktív gátak a szennyezett talajvizek tisztítására

A permeábilis reaktív gátak alkalmazását illetõen az
utóbbi években számos közlemény jelent meg [4, 5, 6, 7,
8, 9] E közleményekbõl megállapítható, hogy a reaktív
gátakban, a vízbõl eltávolítandó anyag kémiai tulajdon-
ságaitól függõen, a legkülönbözõbb anyagok hasz-
nosíthatók. A 80-as 90-es évekbenmegállapították, hogy
az eredetileg klórozott alifás szénhidrogénekkel (trik-
lóretilén, diklóretilén, széntetraklorid stb.), szennyezett

A cikkben a szerzõk uránnal szennyezett talajvíz permeábilis reaktív gátakkal történõ
tisztításával foglalkoznak. E mûszaki létesítmények lényege abban áll, hogy az áramló víz
útjába az eltávolítandó anyaggal kölcsönhatásba lépõ anyagból készült permeábilis
réteget helyeznek el, amely megköti a szennyezõt és a szennyezõtõl megtisztított víz pedig
tovább áramlik a talajban.

A reaktív gátakkal kapcsolatos kutatásokat a MECSEKÉRC Rt. a 90-es évektõl
kezdve végez azzal a céllal, hogy megállapítsák a reaktív gátak alkalmasak-e az uránipari
létesítmények közelében található talajvizek in situ tisztítására.

A cikkben ismertetett kutatások az Európai Unió 5. kutatási keretprogramjához
kapcsolódóan indított PEREBAR (Permeable Reactive Barriers) kutatási program
keretében, annak pénzügyi támogatásával valósultak meg. A kutatásban magyar részrõl
a MECSEKÉRC Rt. és a Miskolci Egyetem vett részt.

A laboratóriumi és terepi kísérletek eredményei alapján 2002-ben a MECSEKÉRC
Rt. a III. sz. meddõhányótól D-re, a Zsid-patak völgyében létesített vasalapú kísérleti per-
meábilis reaktív gátat. A gát közel kétéves mûködtetése bizonyítja, hogy a talajvízbõl az
urán ilyen rendszerrel igen hatékonyan vonható ki.
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talajvizek in-situ tisztításánál alkalmazott nagy felületû
(~1 m2/g) elemi vas (vastörmelék) alkalmas nehéz-
fémekkel (elsõsorban urán, vanádium, króm, molibdén,
arzén) szennyezett talajvíz tisztítására is. Az e célra fel-
használt vasat szakirodalomban elemi vasnak vagy zéró
vegyértékû vasnak (angol rövidítéssel ZVI-nek /zero
valent iron/) nevezik. A következõkben, a reaktív gát-
ban felhasználásra kerülõ vasat elemi vasnak és a fel-
használásával készült reaktív gátat elemi vasalapú gát-
nak nevezzük.

Mielõtt az elemi vasalapú gátakkal kapcsolatos vizs-
gálatokat ismertetnénk, fontosnak tartjuk megemlíteni,
hogy aMECSEKÉRCRt. saját kutatási eredményeinek
bázisán (nyílttéri hosszú idejû laborvizsgálatok, több
száz tonnás kísérleti prizmákkal végzett vizsgálatok,
stb.) létesített égetettmész-alapú reaktív gátakat az
urántartalmú perkolációs meddõk vízszennyezõ hatásá-
nak mérséklésére. E kutatásokról korábbi közleménye-
inkben részletesen beszámoltunk [10, 11]

Elemi vas alapú reaktív gátak általános
hatásmechanizmusa

Az elemi vasat nagy fajlagos felületû granulátumok,
öntvény-töret (~0,7 m2/g, 0,2-3 mm) formában hasz-
nálják, gyakran homokkal keverve. Az elemi vas mûsza-
ki jellemzõit az 1. táblázatban közöljük. Az 1-3 mm-es
elemi vas és a durva homok keveréke (kb. 10% fémvas
tartalommal) az 1. ábrán látható.

Az elemi vas hatásmechanizmusa a vas jól ismert
oxidációjával függ össze. A talajba helyezett fémvas
depolarizátorok és víz jelenlétében oldódik:

Fe3+ = Fe2+ + 2e-

4e- + O2 +2H2O = 4OH-

2e- + 2H2O =H2 + 2OH-

A vas(II)-ionok tovább oxidálódhatnak Fe3+
ionokká hidroxidot képezve természetes pH-viszonyok
mellett:

4Fe2+ + O2 + 2H2O = 4Fe3+ + 4OH-

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

A fenti folyamatokkal párhuzamosanmennek végbe
a vízben jelenlévõ egyes szennyezõkkel is az oxidációs-
redukciós folyamatok a pirit oxidációjához hasonló
reakció során képzõdõ elektronok hatására, amelyek
eredményeként a képzõdõ redukált formájú fémionok
csapadékba kerülhetnek (pl. Cr(VI) → Cr(III), U(VI)
→ U(IV)). Ugyancsak a redukciós folyamat bontja le a
nyílt láncú szerves halogenideket is szénhidrogénné:
R-Cl + Fe0 + H2O = RH+ Cl- + Fe2+ + OH-

Az elemi vas tehát egyrészt redukáló szerként
viselkedik, másrészt a víz pH-ját
növeli, mindkét folyamattal
elõsegítve a többértékû nehéz-
fémek leválását a vízbõl.

A pH-növekedés hatására,
amelynek következtében a

HCO3
-DCO3

2-+H+

egyensúly a karbonát-koncentrá-
ció növekedése irányába tolódik
el, természetesen redukció
nélkül is kiválhat egyik-másik
fémion hidroxidok, karbonátok
formájában, esetleg megkötõd-
het a képzõdött nagyfelületû, a
köztudottan jó szorpciós tulaj-

donságokkal rendelkezõ vas(III)-hidroxidon (Cu, Ni,
Zn, Cd, Pb stb.).

Az urán leválasztásának mechanizmusa során
tapasztalati adatok bizonyítják, hogy az urán az elemi
vas hatására a természetes vízbõl igen jó hatásfokkal
távolítható el. Bár a leválasztás mechanizmusa teljes
részleteiben még nem eléggé tisztázott, általában azt
tartják, hogy a leválasztás döntõen a következõ egyenlet
alapján megy végbe [12], azaz az uranil-ion depolarizá-
torként szerepel a folyamatban, miközben négy vegy-
értékûvé redukálódik:

Fe0 +UO2
2+

(aq) = Fe2+ + UO2(s)

(s- index a szilárd fázist jelenti)

Kémiai összetétel Granulometrikus összetétel és egyéb jellemzõk
Elem %
C 2,8-3,2 Típustól függõen 0-4 mm
Si 1,8-2,1 FG0200/2000 típus 0,2-2 mm
P 0,0-0,4 Fajlagos felület kb. 0,7 m2/g
Cr 0,05-0,4 Szürke porszerû, vagy tûformájú
Ni 0,05-0,3 Ömlesztett térfogatsûrûsége 2,5-3 kg/l
Al 0,01-0,1 Valódi sûrûsége 6,7-7,2 kg/l
Fe általában 92

1. táblázat Reaktív gátakban alkalmazott fémvas hozzávetõleges mûszaki adatai

Kísérleteknél használt típus:
FG0200/2000 és az 1-3 mm szemcseméretû (tû és lemezes formájú) termék

1. ábra: Elemi vas és homok keveréke
Az elemi vas (lemezes formájú) a kép központi részében

látható.
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Mivel az U(IV) vegyületeinek oldhatósága jóval
kisebb az U(VI) vegyületeinek oldhatóságánál, az
U(IV) csapadék formájában kiválik a vízbõl. A fenti
folyamat mellett az urán vízbõl való eltávolításában
feltételezhetõen szerepe van a képzõdõ vas(III)-hidrox-
id szorpciós tulajdonságainak is [12], amelyen az U(VI)
komplexei is megkötõdhetnek.

A változó vegyértékû toxikus elemek és nehézfémek
(pl. Cr, As, Mo) a vízbõl elemi vassal, illetve az ezt tar-
talmazó reaktív gáttal ugyancsak redukciós folyamatok
révén távolíthatók el.

Uránnal szennyezett talajvíz tisztítása
elemi vasalapú permeábilis reaktív gáttal

A már említett PEREBAR program keretében
MECSEKÉRC Rt.-nél a vizsgálatok az uránnal szeny-
nyezett talajvizek tisztíthatóságának megállapítására
irányultak [13, 14, 15]. A kísérletek laboratóriumi
körülmények között kezdõdtek, majd terepi vizsgála-
tokkal folytatódtak kisebb és nagyobb méretû osz-
lopokkal, végül kísérleti reaktív gát létesítésével
fejezõdtek be.

A laboratóriumi vizsgálatoknál 25 cm magas osz-
lopot használtunk, amelyet 0,2-2 mm szemcseméretû
vastörmelékkel töltöttük meg. Az oszlopon adagoló szi-
vattyú segítségével megfigyelõ kútból (Hb-1/1. sz. meg-
figyelõ kút) vett, uránnal szennyezett vizet áramoltat-
tunk át, átlagosan 6,7.10-6 m/s áramlási sebességgel. A
kísérleti oszlop a 2. ábrán látható.

A mintegy másfél hónapon keresztül végzett
folyamatos kísérlet során kapott eredményeket a 2.
táblázatban összesítettük.

Az adatokból látható, hogy az urán rendkívül jó
hatásfokkal kötõdött meg az oszlopban: koncentrációja
az oszlopról távozó vízben 815 µg/l értékrõl 10 µg/l alá
csökkent. A víz általános összetételében is változás állt
be, mégpedig emelkedett a víz pH-ja, és ennek
következtében csökkent az oldott anyag tartalma, amit
az egyes komponensek koncentráció változása is
bizonyít. Kisebb mértékû szulfáttartalom csökkenés is
bekövetkezett, az Eh-érték ugyancsak csökkent.

A laborkísérletek során szerzett további tapasztalat
az volt, hogy másfél hónap elteltével a vasszemcsék
között kialakult korróziós termékek miatt az oszlop
áteresztõképessége nagymértékben lecsökkent.

A probléma elkerülésére végzett, itt nem részlete-
zett vizsgálatok azt mutatták, hogy az áteresztõképesség
gyors csökkenése úgy akadályozható meg, ha a vastör-
meléket homokkal keverve alkalmazzuk. További kísér-
leteinknél ezért általában elemi vas-homok keverékével
dolgoztunk.

AMiskolci Egyetem aMECSEKÉRCRt.-nél urán-
tartalmú bányavízzel ugyancsak elemi vasat és hydroxi-
apatitot tartalmazó reaktív anyaggal nagyméretû reak-
torokban sikeres kísérleteket végzett. [16]. Az elõbb
részletezett laboratóriumi és a Miskolci Egyetem nagy-
méretû kísérletei után terepi kísérletekkel folytattuk a
vizsgálatokat annak megállapítására, hogy elemi vas-

alapú reaktív gáttal az uránnal szennyezett talajvíz
tisztítása természetes körülmények között is megold-
ható-e .

Oszlopokban végzett terepi vizsgálatok számára a
kísérleti területnek kijelölt völgyben a talajvíz általános
vízkémiai elemzési adatai lényegében megegyeznek a 2.
táblázatban a Hb-1/1 megfigyelõ kútra közölt érté-
kekkel, mivel az adott monitoring kút ugyancsak a
kérdéses területen helyezkedik el.

A terepi kísérletek elsõ fázisában a terület hidroge-
ológiai megkutatása során létesített megfigyelõ kutakba
a 3. elvi ábrán közölteknek megfelelõen helyeztünk el
reaktív anyaggal töltött kisebb méretû oszlopokat. A
kísérleteket 1-1,4 m hosszú oszlopokkal végeztük, az
oszlopok keresztmetszete 8-12 cm2 volt. Reaktív anyag-
ként az elemi vas és homok különbözõ arányú keve-
rékeit helyeztük el az oszlopokban. (Elemi vasként be-
vizsgálásra került a gépkocsi gumiabroncsok feldolgo-
zásánál képzõdõ cord-acélhulladék is, lényegében 1-4
cm hosszú acélhuzal darabkák formájában.)

A víz az oszlopokon a megfigyelõ kút és az oszlop-
ból való kilépés pontja közötti hidrosztatikai nyo-
máskülönbség hatására folyamatosan áramlott át. Az
áramlási sebességet átlagosan ~10-4 m/s (azaz 0,36
m/ó) körüli értéken tartottuk (de egyes idõszakokban
lényegesen kisebb áramlási sebességekkel is üzemeltet-
tük az oszlopokat). Ez a lineáris sebesség kb. 1-2 órányi
tartózkodási idõt jelentett az oszlopban, lényegesen
rövidebb idõt, mint ami a természetes körülmények
között kialakul. Arról kívántunk meggyõzõdni, hogy
hatékony-e a gát a természetesnél lényegesen nagyobb
áramlási sebességeknél és hogyan alakulnak a vízkémi-

2. ábra: Elemi vassal töltött laboratóriumi oszlop
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ai paraméterek ilyen viszonyok mellett. Megjegyezzük,
hogy hasonlóan nagy áramlási sebesség reális rendszer-
ben is kialakulhat, ha ún. tölcsérkapu rendszerû reaktív
gát létesül.

A kísérleti eredmények alapján minden vizsgált
reaktív anyaggal az urán leválasztása igen jó hatásfokkal
ment végbe.Az oszlopokon átáramlott víz urántartalma a
rövid tartózkodási idõ ellenére is 0,8-1 mg/l értékrõl 0,01
mg/l érték közelébe csökkent. Az oszlopokról távozó víz

vastartalma nagymértékben függött a víz pH-
jától, ami a vas(II)-karbonát oldhatóságának
pH-függésével magyarázható.

FeCO3 +H+ = Fe2+ + HCO3
-

Az adatok a 4. ábrán láthatók.
A pH-növekedés egyértelmûen kimutatható

volt, mértéke azonban csak néhány tized
egységet tett ki. A pH általában 8 alatt maradt
(tehát a pH-növekedés kisebb volt a laboratóriu-
mi kísérletek során tapasztalt értéknél). Nyil-
vánvalóan ezzel magyarázható, hogy viszonylag
kis mennyiségû csapadék vált ki a vízbõl, az
oldottanyag-tartalom mindössze kb. 150-200
mg/l értékkel csökkent.

Összességében a kisméretû oszlopokkal és
nagy áramlási sebességekkel (~10-4 m/s)
végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az urán

ilyen esetben is jó hatásfokkal (~90-95%) visszamarad
az oszlopokban, más komponensektõl eredõ csapadék-
kiválás nem jelentõs, azonban a tisztított víz vastartalma
20-40 mg/l értéket is elérhet, ami a távozó víz viszonylag
kis pH-értékével magyarázható (pH=7-7,5).

Amásodik fázisban nagyobb méretû oszlopokkal (∅
160 mm, h=1,8 m) folytatódtak a vizsgálatok. E vizs-
gálatok elsõsorban a reaktív töltet vastartalma szere-
pének megállapítására irányultak. Fontos feladat volt

Minta- Átáram- Göngyö- Göngyö-
pH U Fajl. el. Ca2+ Mg2+ HCO3- Bep. SO4

2- Eh*jel lott víz- lített lített vez.kép. mar.
térfogat térfogat idõtartam

ml ml óra µg/l mS/cm mg/l mV
HBl/l betáplált víz 6,96 815 1341 163 63 585 1204 372 206
PL-14 192 192 20 8,06 25 583 48 16
PL-15 227 419 48 8,93 13 956 42 35 772
PL-16 780 1199 120 8,98 19 944 29 39 232 724 124
PL-17 230 1429 148 9,09 9 932 22 41 700
PL-18 320 1749 175 9,13 9 921 26 45
PL-19 190 1939 195 8,96 5,5 991 26 52 712
PL-20 230 2169 219 8,9 5,5 944 19 47 704
PL-21 520 2689 270 8,8 1,5 956 19 49 692
PL-22 165 2854 291 8,3 9 944 17 47 680
PL-23 205 3059 316 8,28 18 948 16 49 195 732 175
PL-24 213 3272 341 8,45 11 921 19 51 195 752 378 151
PL-25 240 3512 369 8,44 928 19 52 354
PL-26 880 4392 465 8,35 13 883 19 52
PL-27 310 4702 507 8,36 5 880 22 49 219 684 358 154
PL-28 190 4892 533 8,36 877 352
PL-29 945 5837 651 7,79 6 900 16 52 170 788 347 149
PL-30 8,13 13 900 19 51 170 796 356 152
PL-31 8,33 6 888 16 51 195 768 362 152
PL-32 130 5967 675 8 2,5 888 13 51 195 294 155

2. táblázat
Uránnal szennyezett talajvíz tisztítása elemi vassal töltött oszlopon

* A minták levegõvel érintkeztek a mintavétel során; átlagos áramlási sebesség 8,84 ml/ó; átlagos tartózkodási idõ (45% poro-
zitás mellett): 4 óra

2,3m 

6,3m 

vezeték 
csatorna 

∆∆ H 

Reaktív anyaggal töltött oszlop 
F=8- 12cm 2  , L=1-1,4 m 

drén 

3. ábra: Elvi ábra a kísérleti oszlopok megfigyelõ
kútban való elhelyezésére



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 2. szám 13

megállapítani azt is, hogy az oldott vas koncentrációja
kis áramlási sebességek esetén a tisztított vízben milyen
értékre csökkenthetõ az említett 20-40 mg/l értékrõl
azzal a céllal, hogy minél kisebb mennyiségû vas jusson
ki a reaktív gátból.

Az oszlopokat a környezeti hõmérséklet biztosítása
végett és más célszerûségi okokból erre a célra létesített
aknában helyeztük el. A fémvas-homok különbözõ
arányú keverékeinek vizsgálata mellett �
vastörmelék (10-100 térfogat-százalék) +
homok (90-0 térfogat-százalék) � azonban
más reaktív anyagokat is vizsgáltunk
(hydroxiapatit 20%-os térfogati koncentrá-
cióban, cord-acélhuzal hulladék). A
szennyezett talajvizet az oszlopok alsó vé-
gébe vezettük, majd átáramlott az oszlo-
pokon és az oszlopok tetején távozott. A víz
kívánt áramlási sebességét szabályozó sze-
lepekkel állítottuk be. Az oszlopokról kijövõ
víz térfogatát mértük és meghatároztuk a
legfontosabb komponensek koncentrációját
is. A folyamatos átáramlást � szivornya elv
alapján � a megfigyelõ kút víznívója és az
oszlopokban lévõ víznívó közötti különbség
biztosította, kihasználva a terület adta vi-
szonylag nagy hidraulikus gradiens különb-
séget.

A redukciós folyamatokban képzõdõ gáz
(feltételezésünk szerint döntõen hidro-
géngáz) gyakran növelte az oszlopellenál-
lást, ezért a folyamatos mûködtetés napi
felügyeletet igényelt. A gáz felfogására az
oszlopok tetején gázcsapdákat alakítottunk
ki. Az aknába helyezett oszlopok felülnézeti
képe, a gázcsapdák és az oszlopok vázlatos
rajza az 5. ábrán látható.

Az oszlopokban az elosztó drenázs fölött
helyezkedett el a kisebb vastartalmú (I) ke-
verék, amely fölött az elemi vasalapú reaktív
anyagok vizsgálatánál a nagyobb vastar-
talmú reaktív réteget helyeztük el. Hyd-
roxiapatit esetén természetesen csak egy
réteget tartalmazott az oszlop, mivel ebben
az esetben a víz oxigéntartalmának csökken-
tése nem volt fontos. A nagyméretû oszlo-
pokkal végzett kísérletek legfontosabb ered-

ményei abban foglalhatók össze, hogy mind a vasalapú,
mind a hidroxiapatit-alapú gát igen jó hatásfokkal
választotta le az uránt, amit a 6. ábrán közölt adatok is
bizonyítanak (1 mg/l értékrõl 0,01 mg/l körüli értékre
csökkent az urántartalom). Az urán leválasztásának
mértéke gyakorlatilag független volt az oszloptöltet
elemi vas tartalmától, ami azzal magyarázható, hogy az
urán leválasztásához szükséges reduktív közeg a vas
kisebb térfogati koncentrációjánál is kialakul.

Hatékonynak bizonyult a használt autógumik fel-
dolgozásából visszamaradó cord-acélhuzal törmelék is.
A víz egyéb paramétereinek változását a 3. táblázatban
összesítettük. (A táblázatban a reaktív anyag térfogat-
százalékát adtuk meg). Ezekbõl az adatokból megál-
lapítható, hogy az urán mellett a vasalapú reaktív anyag
esetén nagymértékben csökkent a víz kalcium- és mag-
néziumtartalma is.

A terület részletes geofizikai és hidrogeológiai fel-
mérése után az oszlopokban végzett kísérleteket a kí-
sérleti reaktív gát létesítése követte. A gát létesítésére
legmegfelelõbb helynek a III. sz. meddõhányótól délre

5. ábra: Terepi kísérlet nagyméretû oszlopokkal
(A-az oszlopok mûködésének elvi vázlata, B-gázcsapdák az oszlopok tete-

jén, C-az oszlopok elhelyezése az aknában)

Urántartalom az oszlopokon átszivárgott vízben
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6. ábra: Az urán kiválásának mértéke a különbözõ reaktív anyagokat
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esõ terület, a Zsid-patak völgye bizonyult. A völgy felsõ rétege
gyenge vízvezetõ tulajdonságú agyagos, iszapos üledék, és k~10-7
m/s értékkel jellemezhetõ. A felsõ agyagos réteg alatt helyezkedik
el a viszonylag jó vízvezetõ képességû, lencsés kifejlõdésû homokos
réteg, amelynek vízvezetõ képessége méréseink szerint k~2,4.10-5

m/s értékkel jellemezhetõ. Ebben a homokos-iszapos rétegben
áramlik a rekultivált III. sz. meddõhányó felõl érkezõ talajvíz nagy
része.

A feltárások szerint a völgyben mintegy 6-7 m mélységben
helyezkedik el a felsõ részében töredezett, de lényegében vízzáró
alapkõzet.

A reaktív gát elvi felépítése és keresztmetszete a 7. ábrán lát-
ható. A gát gyakorlatilag hasáb alakú test, amelyet az alapkõzetbe
ágyaztunk.

A gát 6,8 m széles, 3,9 m mély, felette bentonitpaplan és továb-
bi 80 cm vastag agyag szigetelõ réteg helyezkedik el. Ezt a réteget
utólag helyeztük el, mivel a pozitív hidraulikai víznyomás miatt
ennek hiányában vízfeltörés mutatkozott a területen.

A gát aktív zónája 1,5 m vastag és két részbõl áll:
� Az elsõ zóna, amely elsõsorban a vízben lévõ oldott oxigén
megkötésére szolgál, 0,5 m vastag és 0,39 t vastörmeléket tar-
talmaz m3-ként (1-3 mm-es vastörmelék homokkal keverve),
a zóna térfogata 13,26 m3 (ez kb. 10-90 térfogat%-os vastör-
melék � homok keverékének felel meg).

� A második zóna a tényleges reaktív zóna 1,0 m vastag, és vastar-
talma 1,28 t/m3 (0,2-2 mm-es vastörmelék homokkal keverve), tér-
fogata 26,52 m3.

Reaktív anyag a Áramlási Átlagos pH Fajl. el. U ΣΣFe CO3
2 HCO3- Ca2+ Mg2+ SO4

2- Bep.
második zónában sebesség tartókozási vez.kép. mar.

m/s óra µS/cm µg/l µg/l
Betáplált víz (Pe-4 kútból) 7,22 1671 1143 < 0,1 < 10 591 163 63 381 1197
10% elemi vas (1-3 mm) 3,10E-06 94 8,08 1215 12 8,4 < 10 438 77 42 359 944
25% elemi vas (0,2-2 mm) 1,47E-06 192 8,3 953 < 10 < 0,5 26 239 34 26 259 661
50% elemi vas (0,2-2 mm) 1,83E-06 143 8,6 1032 < 10 < 0,28 25 205 35 34 321 696
100% elemi vas (1-3 mm) 8,63E-07 135 9,12 994 < 10 < 0,28 32 182 31 29 268 655
20% hydroxiapatit 1,20E-06 178 7,14 1187 < 10 < 0,1 < 10 439 130 45 n.a. 1040

3. táblázat
A tisztított víz vízkémiai paramétereinek függése a reaktív anyagtól

8. ábra: A gát építése a megfigyelõ kutak
elhelyezésével. Látható a két különbözõ

vastartalmú réteg

7. ábra: A kísérleti reaktív gát elvi felépítése
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A két zónát mindkét oldalról homokel-
osztó ágy fogja közre. A gát lényegében alul-
ról, felülrõl és két oldalt HDPE fóliával
elhatárolt hasáb, amelybe a víz döntõ része az
É-i felületen keresztül léphet és a D-i
felületen keresztül távozhat.

A gát védõzsaluzattal épült. Az építés so-
rán komoly gondot jelentett a feltörõ víz,
amelyet állandó szivattyúzással kellett a
munkagödörbõl eltávolítani. A gáttest építé-
sét a 8. ábránmutatjuk be.

Mint látható, a gát két zónája színében jól
elkülönül és a 9. ábrán a környezetébe telepí-
tett megfigyelõrendszert is láthatjuk. A meg-
figyelõ kutak egy részét a gáttestbe építettük
részben az építéssel egy idõben, részben a gát
létesítése után azzal a céllal, hogy a gátban
lezajló folyamatokat nyomon kövessük. A
kutak másik része a gát környezetének
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megfigyelésére szolgál, átfogva
az alapkõzetig a megfigyelt
területet. Összesen 29 dbmegfi-
gyelõ kút létesült a kísérleti
területen.

A permeábilis reaktív gát
hatása az átszivárgó víz

összetételére

A reaktív gát közel két éves
üzemelése során kapott vízké-
miai adatokat a 4. táblázatban
összesítettük. Az urán kb.
99%-os hatásfokkal vált ki, a
pH-érték 9-10 közötti értékre
állt be. A pH-növekedés kö-
vetkeztében a talajvízbõl vi-
szonylag nagy mennyiségû
egyéb csapadék is kivált. A
komponensek koncentráció-
jából és a bepárlási maradék-
ból egyaránt az adódik, hogy
mintegy 700 mg/l oldottanyag -
csökkenés következett be a gáton átáramló vízben.
Jelentõs a szulfátkoncentráció csökkenése is: 370 mg/l
értékrõl 250mg/l értékre csökkent a víz szulfáttartalma.
További vizsgálatokkal kell megállapítani, hogy a
szulfátkoncentráció csökkenésében szerepe van-e
mikrobiológiai folyamatoknak.

A gáttestben kialakult koncentráció-profilok a 10.
ábrán láthatók, melyeket a gátba épített megfigyelõ ku-
takból vett minták elemzési eredményei alapján adtuk
meg. Az adott komponens értékét a gátba belépõ víz-
ben mért koncentráció %-ban adtuk meg (a könnyebb
ábrázolhatóság céljából), kivéve a vastartalmat, amelyet
mg/l értékben tüntettünk fel az ábrán.

Mint látható, az urán nagy része már az elsõ zónában
kivált. Ebbõl az következik, hogy az urán leválasztása
nem igényel nagyobb pH-értéket (teljesen összhangban
az oszlopos kísérletekkel), vélhetõen elegendõek csupán
olyan reduktív körülmények, amelyeknél az U(VI)
U(IV)-é redukálódik. Ebbõl a megállapításból egyúttal

következik az is, hogy az uránkiválasztás viszonylag kis
reaktivitású elemi vassal is megoldható. Ezt egyébként
az autógumik feldolgozásának acélhuzal maradékával
végzett oszlopos kísérletek eredményei is alátámasztják.

Végeredményben a talajvíz kb. 0,8 mg/l uránkoncent-
rációja a gátban néhány mikrogramm/l értékre, azaz gya-
korlatilag a természetes határértékre csökkent.

A kalcium-, magnézium- és HCO3
--tartalom csökke-

nés a reaktív gátban bekövetkezõ pH-növekedéssel függ
össze. A pH-növekedés a hidrokarbonát-karbonát
egyensúly eltolódása miatt a karbonát-koncentráció nö-
vekedését eredményezi, ami az oldhatósági szorzatokból
adódóan a kalcium és a magnézium kiváláshoz vezet.

HCO3- ÖCO3
2- + H+

Ca2+ + CO3
2- = CaCO3

Mg2+ + CO3
2-= MgCO3

Amíg az urán már az elsõ zónában is kiválik, addig
a kalcium és a magnézium kiválása csak a második
zónában, annak is a nagyobb pH-jú rétegeiben
következik be. Mindkét ion kiválása jelentõs mértékû,
és az oldott anyag jelentõs csökkenése is döntõen e két
komponens kiválásával függ össze.

A vas koncentrációja a gátban elõször nõ és az elsõ
zóna végén 20-30 mg/l értékû lesz. Ebben a zónában
történik a vízben oldott oxigén megkötése is, de vél-
hetõen ebben a zónában hidrogéngáz fejlõdése is
bekövetkezik, amelynek jelenlétét nemcsak az oszlopos
kísérletek során, hanem a reaktív gát esetén is kimutat-
tuk (a gátfelszín egy-egy pontjában buborékok for-
májában feltörõ gáz meggyújtható volt):

Fe + 1/2O2 +H2O = Fe2+ + 2OH-

Fe + 2HCO3
- = Fe2+ + 2CO3

2-+H2

Komponens Eredeti talajvíz Reaktív gátból Változás a gátban
kiáramló víz

mg/l mg/l mg/l
Ca2+ 166 30 - 136
Mg2+ 62 30 - 32
SFE < 0,05 0,18 0,18
Na+ 105 105 nincs változás
K+ 18 20 nincs változás
Cl- 45 45 nincs változás
SO4

2- 380 130 - 250
CO3

2- <10 27 27
HCO3

- 600 255 - 345
- 736

Bepárlási maradék 1240 550 - 690
pH ~7 < 9-10 növekedés

U, mg/l ~ 1000 ~10-20 nagymértékû
csökkenés

4. táblázat
Vízkémiai paraméterek változása a reaktív gátban

2002. szeptember-2003. október között

9. ábra:Megfigyelõ kutak a gát körül
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A vas koncentrációja a nagyobb pH-jú közegben
csökken, mivel sziderit formájában kiválik a vízbõl a
nagyobb pH-nál kialakuló nagyobb karbonát-koncent-
ráció következtében.

Fe2+ +CO3
2-=FeCO3

A kiváló csapadék ásványtani összetételét aMiskolci
Egyetem kutatói vizsgálták részletesebben [16].

Az eltelt két év alatt a gát mûködésében zavart nem
észleltünk. Természetesen elõbb-utóbb a kiváló csapa-
dék következtében a gát permeabilitása észrevehetõen
csökken, ennek várható idõpontját jelenleg nem lehet
megadni. A várható élettartam megállapítására el-
kezdtük a gát áteresztõképesség-
változásának rendszeres mérését,
amely reményeink szerint lehetõvé
teszi a gát élettartamának prog-
nosztizálását.

A megfigyelõ kutak adatai
alapján a vízminõség a gát kör-
nyezetében a 11. ábrán közöltek-
nek megfelelõen alakult. Látható
az urán koncentrációjának nagy
mértékû csökkenése a gát kör-
nyezetében. A pH-növekedés kö-
vetkeztében a gátban leváló kalci-
um-karbonát és magnézium-kar-
bonát stb. miatt ugyancsak jelen-
tõsen csökkent a víz oldott anyag
tartalma és ennek következtében a
víz fajlagos elektromos vezetõké-
pessége is. Hasonló ábrák szer-
keszthetõkmás komponensekre is.

A kísérleti gát nem szeli át a
völgy teljes keresztmetszetét, en-
nek ellenére jelentõs hatással van
a völgyön átáramló talajvíz urán-
tartalmára. Ezt szemlélteti a 12.

ábra, amelyen a gát létesítését megelõzõ idõszak-
ban és a létesítést követõ idõszakban a Hb-1/1
megfigyelõ kútból vett vízminták urántartalma
látható. A gát létesítése után rövid idõn belül az
eredetileg jellemzõ 1mg/l körüli koncentráció 0,1
mg/l érték alá csökkent, tehát a gát relatív kis
mérete ellenére a völgyben átáramló víz egé-
szének urántartalmát lényegesen csökkenti.

Összefoglalás

Az elvégzett és a folyamatban lévõ kutatások
alapján megállapítható, hogy a vasalapú reaktív
gát az uránt a talajvízbõl nagy hatékonysággal
köti meg. A gáton átáramló víz pH-ja jelentõsen
emelkedik, aminek következtében a folyamat
során oldódó vas túlnyomó része a gáttestben
marad. A kialakuló pH~9-10 közegben a kalcium
és magnézium jelentõs része csapadék formájá-
ban kiválik a vízbõl, ami hosszabb távon várha-
tóan csökkenti a permeábilis reaktív gát vízát-

eresztõ képességét. Közel két éves üzemelési idõszak
alatt azonban eddig nem tapasztaltunk változást a gát
vízáteresztõ képességében, a gát a tervezettnek megfe-
lelõen üzemel.
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12. ábra: A talajvíz urántartalmának csökkenése a gát létesítése után
a Zsid-patak völgyében
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DR. CSÕVÁRI MIHÁLY okl. vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa 1963 óta dolgozik az urániparban,
tevékenysége elsõsorban technológiai (vízkezelés, ioncsere stb.) és analitikai területre koncentrálódott. 1990 óta a rekul-
tivációhoz kapcsolódó kutatásokkal foglalkozik. Víztisztítással kapcsolatos kérdésekben a NAÜ felkért szakértõje.
Jelenlegi kutatási területe a permeábilis reaktív gátak. Egyetemi docensként környezetvédelmi elõadássorozatot vezet a
JAPATE Mûszaki Fõiskoláján. 1997-ben társszerzõkkel megírta az �Uránipar által okozott környezeti károk helyreál-
lítása� címû kiadványt (OMDK).

CSICSÁK JÓZSEF okl. geológus 1988-ban végzett, azóta a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál, ill. jogutódjánál a
MECSEKÉRCKörnyezetvédelmi Rt.-nál dolgozik. A Kutató-mélyfúró Üzemben, majd a hidrogeológiai csoportnál volt
geológus, csoportvezetõ. 1998-tól a Környezetvédelmi Részleg vezetõje, 2000-tõl a Környezetvédelmi Bázis
Környezetellenõrzési monitoring vezetõje.

FÖLDING GÁBOR 1996-ban végzett az ELTE Természettudományi Kara geológus szakán környezetföldtan-hidrogeo-
lógia szakirányon. Elsõmunkahelyén � aMecsekércRt.-nél � az uránipari rekultivációmunkáiban, majd amagyarországi
nagyaktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése- valamint a PEREBAR kutatási programjaiban vett részt, el-
sõsorban vízföldtani szakterületeken. 2004 októberétõl a Mecsek-Öko Rt. hidrogeológiai osztályvezetõjeként irányítja a
mecseki urán-, valamint a gyöngyösoroszi és recski színesfémérc bányák bezárásával és rekultivációjával kapcsolatos
feladatokat.

SIMONCSICS GÁBOR 2001-ben végzett a PTE-PMMFK Környezetmérnöki szakán. Már fõiskolai tanulmányai alatt
részt vett a PEREBAR programot megelõzõ helyi kutatásokban, majd annak terepi munkáiban. Jelenleg a Mecsekérc
Rt.-nél dolgozik, fõ tevékenysége a szénhidrogén-alapú környezetszennyezõdések kárelhárítása, de emellett számos
területen lát el apróbb feladatokat.


