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Abstract 

In the densely populated part of Nagytétény bay a factory has been operating as a pollution source 
resulting stack emission as early as since the beginning of the 1900's. The nearby residential properties 
were impacted by significant concentrations of heavy metals, which found their way also to the 
deeper strata of the soil. The aim of this study is to show our findings regarding the relations between 
pollutants, materials causing environmental danger and certain phase of stratas, the way and 
strength of metal's appearance and attachment, mobilization and demobilization conditions. 

On the basis of classical soil survey 1 s data stated that meadow-type soil profile had been developed 
on Holocene carbonate alluvial mud formation of the examined part of Nagytétény bay. As the result 
of this in general the strata has small filtration rate, big buffering capacity, and oxidative zone (rust 
stain) has been developed above the gley belt in С level. But the carbonate alluvial mud and the soil 
developed on it are heterogeneous from environmental point of view also vertically and horizontally, 
as the result of disturbing, banking up and the original crumb structure diversity. Two factors play 
role in heavy metal contamination of soil profile nearby Metallochemia premises: material brought 
here for banking up and ground levelling and the dust pollution from the premises technological 
emission. The polluting heavy metals are mostly link up discreet, mechanically separated, 
technologically originated clastic and secondary (epigene) grains. On the basis of our investigation 
the heavy metal contamination spreads over only in brought, placed strata and the upper, disturbed 
level of original soil profile. We established, that small part of Pb, Cu and partly Zn metals are 
mobilizable, so they do not have significant harmful effect on ground water. On long term - as the 
migration line is getting deeper - the ground water is getting injured by Cd and As. Besides all of 
written above, according to the investigations modelling the possibility of biological mobilization, 
taking up heavy metals by plants can be very significant, and secondary pollination, outdoor and 
indoor pollen inhalation, and the danger of dust getting into human organism through skin and 
digestive tract have to be taken under consideration. 

Összefoglalás 

A Nagytétényi-öblözet jelenleg sűrűn lakott részén a mai Metallochemia-telephely elődei már az 
1900-as évek elejétől szennyező forrásként üzemeltek. A környező területeket kémény-emisszióból 
származó nehézfémszennyezés érte, amely az idők folyamán bekeveredéssel és oldatos migrációval 
kiterjedt a talajszelvény alsóbb szintjeire is. A terület egyes részem az öntés réti típusú talajszelvény
hez antropogén feltöltés formájában változó mennyiségű, az egykori gyártelepről származó nehéz
fémtartalmú kohászati salak is keveredett. Ezeken a helyszíneken a hulladékokkal és a kiülepedéssel 
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kapcsolatos talajszennyezés hatása együtt jelentkezik. A szennyező nehézfémeket hordozó kisméretű 
szemcsék egy része közvetlenül légi úton szállított, technológiai eredetű por (üveges salakanyag, érc
e s ötvözetszemcsék, fémoxidok stb.), melyek oxidált, mállott állapotban találhatók a talajban. Másik 
részük a kiülepedéssel vagy a hulladékokból a talajba került szennyező fázisok és a talaj kölcsön
hatásával, a mállással felszabaduló komponensek kiválásával jött létre. Ezek az új, epigén fázisok a 
szennyezőket gyűjtő, bonyolult összetételű hidroxidos-kovás-karbonátos-szulfátos kiválások, 
amelyeket esetenként ritmikus-zónás szerkezet jellemez. 

Az eredeti talaj felső, humuszos szintjében a bekeveredéstől függően, de a mélységgel csökkenő 
mennyiségben találhatók meg a szennyezőket hordozó szemcsék. A talajt - a karbonátos-iszapos 
anyakőzet folytán - a nehézfémek vonatkozásában kis migrációs geokémiai környezetérzékenység 
jellemzi. Ezzel szemben a biológiai mobilizáció, valamint a szálló és kiülepedő por révén előálló 
környezetegészségügyi kockázat jelenleg, másfél évtizeddel a gyár bezárása után is fokozott. 

Bevezetés 

A Nagytétényi-öblözet vizsgált területét ért környezeti kár nagy része -
közvetlen vagy közvetett módon - a jelenlegi Metallochemia-telephely helyén 1910 
óta folytatott kohászati-vegyipari tevékenységgel hozható kapcsolatba. A gyár 
okozta szennyezést 1977-ben rögzítették. Az emisszióbejelentés és az üzemórák 
adatai alapján ebben az évben mintegy 197 tonna ólom jutott a légkörbe. A Fővárosi 
Köjál 1978-ban az ülepedő por jelentős nehézfémterhelését jelezte. HORVÁTH et al. 
(1980) a talaj nehézfémszennyezettségét rögzíti Pb, As, Cu, Cd, Zn, Cr és Ni elemek 
vonatkozásában a telephelyen és környezetében. Megállapították, hogy a környék 
nehézfémszennyezettsége elsődlegesen a Metallochemia-telephely ipari por
emissziójából ered, amely elsősorban a talaj felszínét szennyezte el, de az évtizedes 
területhasználat következtében a mélyebb szintekbe is bekeveredett. 

A talajvíz állapotát és a szennyeződés hidrológiai vonatkozásait, valamint a 
gyártelep környezetföldtani jellemzőit az FTV vizsgálta (FTV 1984a, b; 1986a, b; 
1989). A Környezetvédelmi Intézet környezetállapot vizsgálata (KVI 1986) 
felhívta a figyelmet a feketeréz- és a rézötvözet-gyártás okozta levegőszennye
zésre (szálló és ülepedő por, ólom). Rögzítették, hogy a gyáregység környeze
tében a talaj ólomtartalma lényegesen nagyobb az elfogadhatónál. A jelentős 
környezetszennyezés, illetve a felhalmozott veszélyes hulladékokkal járó 
környezetegészségügyi kockázat megszüntetése érdekében a gyár tevékenységét 
az illetékes hatóság 1990-ben felfüggesztette. 

A gyártelep bezárását követően a térség átfogó környezetvizsgálatát a holland 
Intron-Bodemtech cég végezte el (INTRON 1991a, 1991b). Tanulmányuk -
amelyben megjelentek a Környezetvédelmi Intézet és az Országos „Johan Béla" 
Közegészségügyi Intézet eredményei is (OKI 1990) - elsősorban a szennyezők 
összkoncentrációját értékelte a megjelenési módok elemzése nélkül. 

Az 1980-as években készült környezeti állapotértékelést, valamint a holland 
tanulmányt a Greentech Kft. aktualizálta (GREENTECH 1993, 1994). A vizsgá
latok eredményeit HORVÁTH et al. (1994) foglalta össze. 1995-ben a telephely és 
környezete szennyező, illetve szennyezett közegeinek technológiai szempontú 
vizsgálatára került sor (ANDÓ 1995). A jelentős talajszennyezés miatt az érintett 
hatóságok és az önkormányzat kezdeményezésére külön jogszabályban 
rögzítették a terület különleges környezeti helyzetét. A 8/1997. (II. 7.) KTM-NM-
FM együttes rendelet meghatározta a szennyezéssel érintett terület kiterjedését 



ВАТА G. & ANDÓ f.: Nehézfémmel szennyezett talajszelvény vizsgálata Budapest XXII. kerületében 93 

(1. ábra), és a felső 100 cm-es talajréteg összes ólomtartalmára helyi talajszennye-
zettségi határértéket állapított meg. A rendelet előírásait figyelembe véve a Repét 
Kft. újravizsgálta a Metallochemia-telephely és környezetének talajszennyezett
ségét, s kárelhárítási tervet készített a terület környezeti rehabilitációjára (REPÉT 
1999). A korábbi vizsgálatokat és terveket 2001-ben ismét a Repét Kft. foglalta 
egységes keretbe (REPÉT 2001), összesítve és aktualizálva a környezet állapotára 

1. ábra. A vizsgált terület földtani térképe (PÉCSI & SZILÁRD 1 9 8 6 nyomán). A lehatárolt terület a 
talajszennyezés elterjedését jelzi a 8 / 1 9 9 7 . (II. 7 . ) KTM-NM-FM együttes rendelet alapján. A kiemelt 
pontok (Akó 1 és Har. 1 ) a részletes talajgeokémiai vizsgálatok mintavételi helyét jelölik. 
Jelmagyarázat: Holocén: H2h homok, homokos kavics; H2kh kőzetlisztes homok; H2ö humuszos 
öntésiszap; Hlk kavics; Hlh homok; Hlka kavicsos agyag; Pleisztocén-holocén: PHk kavicsos 
homok; Pha Homokos kőzetliszt; Pleisztocén: Pl lösz; Ph homok; Miocén: M3sz mészkő, mészmárga. 

Fig. 1 Geological map of the investigated area (after Pécsi & Szilárd 1986). The boundaries show the area 
indicated by 8/1999. (II.7.) common decree of Ministry of Environment, Ministry of National Welfare and 
Ministry of Agriculture. Points (Akó 1, Har. 1) show the sites of detailed soil-geochemistry investigations. 
Legend: Holocene: H2h sand, gravel; Hlkh sand, aleurit; H2o casting mud; Hlk gravel; Hlh sand; Hlka pebbly 
mudstone; Pleistocene-Holocene: PHk sand, gravel; Pha sand, aleurit; Pleistocene: PI loess, Ph sand; Miocene: 
M3sz limestone 
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vonatkozó ismereteket. Vizsgálatai szerint a gyár kéményeiből távozó és légi úton 
terjedő szennyezők hatása a talajban a teleptől 1,5 km távolságig mutatható ki 
egyértelműen. A szennyeződés a telephelytől távolodva csökken. Kiterjedését az 
uralkodó regionális ÉNy-i és a helyi hegy-völgyi széljárás eredője határozza meg. 
A mintegy 1400 ingatlanon, a talaj 1 m-es mélységéig végzett kézi fúrásos feltárás 
0,2 m-es mélységközeire kiterjedő mintázás és toxikusfém-vizsgálat eredményei 
szerint a kiülepedett nehézfémtartalmú por elsősorban a talajszelvény felső 0,4 
m-es szintjében okozott szennyezést. Ezzel szemben a Metallochemia-telep-
helyről származó, terepfeltöltő anyagként használt ipari salakok miatt egy-egy 
ingatlan vagy ingatlancsoport szennyezettsége magas koncentrációkkal ugrik ki 
a kiülepedéssel kapcsolatos területi szennyezettségi háttérből. A kohászati salak 
okozta szennyezettség gyakori jellemzője az eltemetett szintekhez való kötődés, 
és a nagy ( > 1 m) mélységi megjelenés. A mintegy 600 000 m 3 talajt érintő nehéz
fémszennyezést elsősorban Pb-Cu-Zn-Cd-As asszociáció jellemzi. A szennyezés 
mértékét mutatja, hogy a talaj szelvényben az ólom koncentrációja az említett 
rendelet szerinti határértéket esetenként tízszeresen (ritkábban százszorosan) is 
meghaladja. 

Jelen tanulmányban a Metallochemia-gyárteleptől K-re elhelyezkedő területen 
a szennyezőanyagok és a talajszelvény kapcsolatát, a nehézfémek megjelenési és 
kötődési módját, a mobilizációs-demobilizációs feltételeket mutatjuk be. A nehéz
fémszennyezés területi elterjedésével jelen dolgozatban nem foglalkozunk. 

A vizsgált terület elhelyezkedése 

A vizsgált terület Budapest DNy-i peremén, a főváros XXII. kerületében, 
Nagytétény városrész Ny-i részén található. Kereteit D-ről a Duna folyam, É-i 
irányban a Tétényi-fennsík D-i lejtői, ENy-Ny felé Diósd és Érd települések 
jelentik. A szennyezéssel érintett 3,5 km 2 -en mintegy 1400 ingatlan és 80 közte
rület található; határait az említett 8/1997. (II. 7.) KTM-NM-FM együttes rendelet 
rögzíti (1. ábra). 

Vizsgálati módszerek 

A talajszelvényt alkotó szilárd fázisok és a talaj környezetgeokémiai jellem
zőinek megismerése céljából a szennyezett területen ásásos feltárással l m x l ,5m 
szelvényű talajfeltáró munkaárkokat (Akó 1 és Har. 1 feltárások) mélyítettünk (1. 
ábra). 

A mintavételt az MSZ-08 0202-77 (talaj) szabvány figyelembevételével, a helyi 
adottságoknak és a vizsgálati célnak megfelelően végeztük. A mintaelőkészí
tésnél az MSZ 21470/2-81, illetve az MSZ 21978/9-85 szabványokat követtük, a 
minták feltárható, vagy különböző kivonószerekkel mobilizálható elemtartalma 
esetében az előkészítést az MSZ 21978/9-85, MSZ 21470/50-83, MSZ 21979/1-1989, 
illetve MSZ-08-1722/1-89 szabványok szerint végeztük. A nehézfémtartalmat 
többnyire ICP-AES technikával határoztuk meg (Kertészeti Egyetem), kont
rollként az MSZ 21978 szabványcsalád szerinti atomabszorpciós méréseket 
végeztettük el (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség). 
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A talajt alkotó szilárd fázisok megismerését sztereomikroszkópos, valamint 
polarizációs kőzet- és ércmikroszkópi vizsgálatokkal alapoztuk meg. A fázisok 
azonosítását röntgendiffrakciós vizsgálattal támogattuk (SZIKIT). 

A talajok esetében a karbonátos és az agyagos fázisok, illetve a szervesanyag 
vizsgálatát differenciál-termikus elemzéssel végeztük. A szemcseméret-eloszlást 
nedves szitálással és ülepítéses módszerekkel határoztuk meg. 

A nehézfémek megjelenési módját, a talajt alkotó szilárd fázisokhoz 
kötődését a kémiai összetétel mikrotopológiai meghatározását lehetővé tévő 
e lektronmikroszondás elemzéssel vizsgáltuk (MTA Geokémiai Kutató
laboratórium). Az egyes fázisok elkülönítésére, a szöveti sajátságok leképzésére 
visszaszórt elektronképet (BEI) készítettünk, ami elsősorban az összetételi 
különbségeket jeleníti meg, a felületi egyenetlenségekre kevésbé érzékeny. E 
mellett a felületi morfológia megjelenítésére alkalmas másodlagos elektronkép 
(SEI) is készíthető. 

A talajt alkotó szemcsék kémiai összetételének vizsgálatára általában EDAX 
gyártmányú energiadiszperzív röntgenspektrométert (EDS) használtunk, de 
esetenként a jobb felbontású hullámhosszdiszperzív röntgenspektrométert 
(WDS) alkalmaztuk. A vizsgálathoz a mintából polírozott fedetlen vékonycsiszo-
lat készült, amelyet 1 5 0 A vastagságú vákuumgőzölt szénréteggel vontunk be. 

Földtani viszonyok 

A terület geológiai adottságait annak sajátos szerkezeti helyzete határozza 
meg: É-i része a Budai-hegység egykori, D-i, DK-i irányban kibillent hegyláb
felszínének D-i pereme, amelynek lezárása a pleisztocén óta a Duna komplex 
törésrendszere által preformált medervonal és az a mentén kialakult folyóvízi 
teraszalakulat - a vizsgált terület középső és D-i mezőit képező - ártéri öblözet. 

Az É-i, ÉK-i peremi sávban a Tétényi-fennsík szarmata és pannóniai rétegein 
pleisztocén képződmények és a Duna pleisztocén-alsó-holocén teraszroncsai 
települnek. E sávtól a Duna felé haladva az öblözet közel sík térszínén már csak 
a folyó öntésrétegei jelennek meg (1. ábra). 

A vizsgált térség legidősebb térszínalkotó képződménye a szarmata durva 
mészkő a terület ÉK-i részén. A Tétényi-fennsík D-i lejtőinek eróziója révén 
karbonátos málladékai az áthalmozott lösszel keveredve a hegyláb és az ártéri 
öblözet határán lejtőtörmelékként, az öntésterületre beiszapolódva pedig a 
legfiatalabb iszapos öntésrétegekben is megjelennek. Ezzel a mechanizmussal a 
szarmata rétegek fontos szerepet játszanak a felszínalkotó legfiatalabb öntés
képződmények karbonátos jellegének kialakításában. 

A szarmata végén a már félszigetként kiemelt Budai-hegység területe DK felé 
megbillent. így a hegységnek ez a része - tehát az általunk vizsgált térség is -
mélyebbre került, s ezzel fokozatosan elárasztotta a késő-pannóniai beltenger 
( W E I N 1 9 7 7 ) . A felső-pannóniai üledékes rétegek alkotják az ártéri öblözet 
területén a Duna hordalékrétegeinek fekvőjét (PÉCSI & SZILÁRD 1 9 8 6 ) . 

A felső-pannóniai képződmények erodált felszíne az öblözeti térszín alatt 
1 0 - 1 2 m mélységben fekszik. Az erodált felszínt a Duna többször visszatérő 
bevágódása alakította ki. A würmi erőteljes folyóágy-erózió és bevágódás az 
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öblözet korábbi pleisztocén mederüledék-szelvényét teljes mértékben kihordta, 
csak a korábban említett teraszroncsok tanúskodnak az egykori, magasabb 
térszíni helyzetű pleisztocén hordalékfelhalmozódásról (FTI 1978). 

A pleisztocén végi, würmi felkavicsolódás általában 1-2 m vastagságú „bázis
kavics" réteget terített az eróziós felszínre (SZENTIRMAY 1978). Az osztályozatlan 
durvakavics felfelé finomabb kavics, homokos kavics szintekkel fokozatosan 
megy át az 5 -7 m vastag pleisztocén-alsó-holocén dunai eredetű kavicsos 
homok, homokos kavics összletbe. A kavicsos-homokos terasz felett jól elkülö
nülő határral 4—5 m vastag finomabb szemcseösszetételű holocén öntésrétegek 
települnek, jelezve az öblözet, illetve a folyómeder fejlődésének a jelenkor felé 
mutató kiegyenlítődési tendenciáját. Ekkor az alacsony ártéri teraszon - a 
vizsgált terület középső és D-i térfelén - az öntések nyomán finomhomok, 
aleuritos (iszapos) finomhomok rakódott le. 

A holocén fedőréteg az öblözet É-i, egykori hegylábi meanderágy zónájában, 
valamint a folyam menti D-i sávban a legvastagabb (INTRON 1991a; REPÉT 
2001). E két zóna között, az egykori medervonalakkal párhuzamos sávban maga
sabb helyzetben vannak az idősebb holocén homokos-kavicsos öntésüledékek. A 
hullámos ártérfelszín mélyebb részein - az egykori meanderágyakban - a duna
öntés jellegzetes világos sárgásszürke karbonátos iszapot („lösziszapot"), finom
réteges homokos-karbonátos iszapot rakott le. Az egykor kissé magasabb felszínű 
homokos-kavicsos alsó-holocén partroncsok sávjain a kifúvással keletkezett eoli-
kus homokhátak a karbonátos öntésiszap leülepedésekor nem, vagy csak részben 
kerültek víz alá, így azokon a lösziszap elvékonyodik vagy hiányzik. Ilyen a vizs
gált terület központi része (INTRON 1991a; REPÉT 2001). Az új-holocénben a 
vizsgált terület magasabb ártéri helyzetű E-i térfelét már nem érte el a folyóvízi 
öntés. 

Talajtani adottságok 

A Nagytétényi-öblözet vizsgált részén az eredeti talajtakaró kifejlődését egy
részt a legfiatalabb dunai öntésrétegek karbonátos-iszapos összetétele, másrészt a 
magas talajvízállás mellett kialakult réti jellegek határozták meg. Az öblözet 
uralkodó talajtípusa a karbonátos öntés réti talaj, amelyet a Duna felé a mélyebb 
térszínen nyers öntés jellegű szelvények váltanak fel. Ennek megfelelően 
általában jellemző a vályog, ami D-i irányban törmelékes öntéstípusba, helyileg 
homokos vályogba megy át. Az öntés réti talaj kifejlődése a jelenkor felé közeled
ve a réti vegetációs feltételek uralkodóvá válását, az elöntések ritkulását jelzi. Ez 
a tendencia napjainkra teljessé vált: a Duna áradása csak a magas talajvízviszo
nyok melletti réti folyamatokban nyilvánul meg. A terület É-i pereme mentén a 
réti talajjellegeket a térszín emelkedésével a löszös lejtőtörmeléken vagy a 
teraszroncsok felszínén kialakult barnaföld váltja fel (REPÉT 2001). 

Talajkémiai vizsgálatainkat a holocén karbonátos öntésiszapon kialakult réti 
talaj egyes szintjeiben végeztük (2. ábra). A szelvényt kis szivárgási sebesség, nagy 
pufferkapacitás, a „C" szintben pedig glejes öv feletti oxidatív zóna (rozsda
foltosság) jellemzi. 
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sötétbarna, szürke, 
humuszos karbonátos vályog 

szürke, márványosan világosabb 
foltokkal tagolt karbonátos vályog 

sárgásszürke karbonátos vályog, 
egyes szintekben dúsLiió 1-3 cm-t 
mészgöbecsekkel 

barnásszürke, humuszos 
karbonátos vályog, kevés kvarckaviccsal 
szürke, márványos azineloszlású 
karbonátos vályog, kevés kvarckaviccsal 
sárgásfehér karbonátos vályog, 
kagyló és csigaház maradványokkal 

sárga színű, rozsdafoltos karbonátos vályog, 
kagyló és csigaház maradványokkal 

világosszürke, rozsdasávos karbonátos vályog 

2. ábra. A részletes talaj geokémiai vizsgálatba bevont feltárások talaj szelvényei 

Fig. 2 Analised soil profiles of exploratory drillings 

Az eredeti talaj felett mindkét feltárás (Akó 1 és Har. 1) különböző vastagságú 
kavicsos-törmelékes - részben talajosodott - hulladékos feltöltést harántolt. 
Emellett a talajszelvény felső szintjében műveléssel, bolydítással kapcsolatos 
keveredés jelei is tapasztalhatók. A bolydított zóna egyenetlen felülettel 
érintkezik az alatta lévő eredeti termett talaj A szintjével, amely szürkésbarna, 
humuszos, karbonátos vályog. A fosszilis A szint (Af) vastagsága 20-25 cm. А В 
szint márványos színeloszlású, szürkéssárga karbonátos vályog. A legmélyebb 
helyzetű vizsgált szintet sárga, világossárga színű, rozsdafoltos karbonátos 
vályog alkotja, amelyet esetenként feldúsuló mészgöbecsek jellemeznek. 

A talajszelvény szilárd fázisainak vizsgálata 

A vizsgált talaj szelvények egyes szintjeire vonatkozó kumulatív szemcse-
eloszlási diagramok alapján megállapítható, hogy a szelvények legfelső ráhordott 
és az eredeti talajjal keveredett rétege osztályozatlan törmelékes szerkezetével 
élesen elüt az iszapos öntésen kialakult réti talaj bolydítatlan szintjeinek egy-
veretű finom szemcseeloszlásától. 

A feltöltéses kevert szint alatti eredeti talaj anyagának 70-80%-a iszap-agyag. E 
finomszemcsés részleg ásványos összetétele alapvetően meghatározza a szelvény 
környezetgeokémiai jellemzőit, ezért vizsgálatára differenciál termikus elemzé
seket végeztünk. Az Akó utcai feltárás (Akó 1) mintáira vonatkozó DTG-felvé-
telek kiértékelési adatait az I táblázat foglalja össze. 

A termikus vizsgálati adatok szerint a réti talajképződés és a felszín feltöltése, 
bolydítása jellegzetes tagoltságot eredményezett. A réti talajoknál a humusz
felhalmozódással együtt ható folyamat a szmektitek kialakulása. Ez esetünkben 
az A és В szintekben (45 cm mélységig) figyelhető meg. A szmektitesedés 
kiinduló anyaga a talajképző öntésiszap eredeti hidrocsillám részlege (I. táblázat, 
45 cm alatt). Ehhez hasonló a Mg mozgása, átrendeződése a szelvény felső 
szintjeiben. Ennek eredményeként a talajképző kőzet eredeti kalcit+dolomit 
összetételű karbonátos anyaga felfelé Mg-kalcitba megy át. A felső bolydított 
szintbe bekevert törmelékek, hulladékok közül termikus effektussal csak a gipsz 
azonosítható. 
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Table 1 Derivatographic investigation data (weight%) of certain levels of Akó 1 soil exploration 

Fázisok 

Szintek mélysége (cm) 

Fázisok 0-10 10-30 30-45 46-60 1 60-80 1 80-100 Fázisok 
Hulladékkal 
kevert szint 

Af (fosszilis A 
szint) В С 

Szervesanyag 6,9 5,3 6,0 1,5 1,0 2,0 
Szmektitek 28 42 62 
Hidrocsillámok 17 20 15 
Gipsz 12 
Mg-tartalmú kalcit 11 16 
Kalcit + dolomit 28 57 38 34 
Megjegyzés: a 100%-hoz hiányzó részt termikusan inert anyagok alkotják (főleg kvarc) 

A szemcseeloszlási diagramok alapján megállapítottuk, hogy a két, részletesen 
vizsgált szelvény a ráhordott és bekeveredett feltöltéstől eltekintve csak igen kis 
arányban tartalmaz durvább, homokos szemcséket. Ezek ásványtani azonosítását 
a szitálással nyert frakciók rutin sztereo- és polarizációs mikroszkópi vizsgála
tával végeztük. A törmelékes szemcsék között a talaj szelvények felső, bolydított 
szintjeiben sok átlátszatlan (fekete) salak jellegű töredék található. Ezek egy része 
az erősen hólyagos szerkezet és a széntörmelékkel való társulás alapján fűtési 
(kazán, kohó) eredetű, s azt az egyéb földes feltöltőanyagokkal együtt az egykori 
vizenyős terület kiegyenlítéséhez szállíthatták a jelenlegi helyszínre. Származási 
helye nyilvánvalóan a szomszédos egykori Metallochemia Kohászati Üzem. A 
centiméteres salakdarabok mindenképpen ilyen feltöltéses eredetűek, hiszen légi 
szállítással nem mozoghattak. 

A 0,X és 0,0X m m tartományba eső fekete, töredékes szemcséket az egyszerű
sítés kedvéért „salak jellegű" anyagnak nevezzük, annak ellenére, hogy azok 
vékonycsiszolatban többnyire átlátszatlanok, vagy vörös színben áttetszők. Ezek 
a szemcsék légi szállítással kerültek a helyszínre, anyaguk vasdús szilikátüveg, 
fémoxidok, esetleg apró fémszemcsék. E szemcsék jellegzetesen töredékes
szilánkos megjelenésűek (3. ábra), szemben a pedogén karbonátos, vasas-mangá-
nos konkréciók kerekded formáival, melyek pereme gyakran csipkézett (3. ábra a 
kép jobb és bal alsó széle). 

A Metallochemia-gyártelepen felhalmozott, mintegy 1 millió tonna kohászati 
salak anyagát uralkodóan vasban gazdag szilikátos és oxidos fázisok alkotják. A 
korábbi, technológiai célú kísérletek (ANDÓ 1995) szerint különösen a salak utóbbi 
ásványos alkotói mágneses térben jól szeparálhatóak. A talajszelvény törmelékes 
frakcióiban azonosított fekete „salakszerű" szemcsék 10-20%-a reagált érzéke
nyen a mágneses térre. E megfigyelés is arra utal, hogy a gyártelep környéki 
talajok finomtörmelékes fekete szemcséi technológiai poremisszióból származ
nak. A folyóvízi szállítással magyarázható eredet ellen szól e szemcsék szilánkos 
megjelenése, szemben a törmelékes üledékes kőzetek nehézásványaira általában 
jellemző idiomorf vagy koptatott alakkal. Ezen túlmenően a karbonátos öntés
iszap nem bolygatott szintjeiben a szilánkos opak szemcsék nem jelennek meg. 

1. táblázat. Az Akó 1 talajfeltárás egyes szintjeinek derivatográfiás vizsgálati adatai (tömeg%) 
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3. ábra. A 0,125-0,25 mm-es (A kép) és a 0,06 mm > (B kép) frakció mikroszkópi képe. Az Akó 1 feltárás 
0-10 cm szintje. (A) IN, n=150X; (B) IN, n=250X 

Fig. 3 Microscopical picture of grains forming 0.125-0.25 mm (picture A) and 0,06 mm > (picture B) fraction. 
The 0-10 cm level of Akó 1 exploration. (A): IN, n=150x; (B): IN, n=250x 

A ráhordott, vagy poremisszióból származó anyagok elsősorban a felső feltöl
téses szintben dúsulnak. Ez alatt, hozzávetőleg a réti talaj eltemetett A szintjében 
figyelhető még meg csökkenő mennyiségben a „salakszerű" szemcsék bekevere-
dése. Ez az Akó utcai feltárás esetében mintegy 30 cm, a Harangozó utcai szel
vénynél pedig hozzávetőleg 50 cm felszíntől számított mélységet jelent. 

A törmelékes szemcsék összetételének pontosabb meghatározására elektron-
mikroszonda vizsgálatokat végeztünk. 

Az Akó 1 feltárás 0-10 cm szintjének 0,125-0,25 mm-es részlegében természetes 
fázisokként kvarcot, kalcitot, elvétve dolomitot, AI-, Ca-, Fe-tartalmú színes 
szilikátokat, rutilt és vas-oxidot határoztunk meg. 

A színesfémeket hordozó, technológiai eredetű szemcsék között olyan kvarcot 
azonosítottunk, amely zárványként vagy üregeibe hatolva sárgaréz ötvözetet 
tartalmaz (4. ábra A kép; 5. ábra 3604. 1. spektrum). 

A fénymikroszkópban opak szemcsék egy része a vasdús kérgezés (4. ábra В 
kép) miatt átlátszatlan. A kérgezés (Fe > = Si > Al > Pb, Ca, Ti, К, Cu, Zn) vegyes 
vashidroxidos-oxidos, kovás-alumoszilikátos, karbonátos gélszerű kicsapódás, 
ami a talajidegen salakeredetű anyagok és a talaj reakcióinak eredménye. A 
kérgezés két pontján készített elemzés némileg eltérő elemarányokat mutat, 
amelyben a vastartalom változását az Al, Si, Ti kompenzálja (5. ábra 3605. 1. és 2. 
spektrumok). E jelenség igazolja az epigén, talajtani folyamatokkal kapcsolatos 
származtatást, s kizárja annak lehetőségét, hogy a színesfémkohászati techno
lógiában alkalmazott salakképző kvarchomok be nem olvadt, de az olvadékkal 
már érintkezett, azzal kérgezett szemcséjéről lenne szó. 

A szennyező nehézfémek epigén csapdázódására példa az egyes szemcsék, 
ásványaggregátumok peremén kialakult jellegzetes összetételű diffúz öv is. A 4. 
ábra С kép egy főleg dolomit és epidotszemcsékből álló aggregátumot mutat. A 
szemcseegyüttes peremi sávjában törmelékes részek nem láthatók, tehát az tisz
tán az aggregátumot kötő anyagból áll. Ennek összetételében (Si > Mn > Fe, Pb, 
Ca, К, Си, Zn, Mg) a peremi részen - a felület fényessége szerint - a nehezebb 
elemek nagyobb szerepet játszanak. Az aggregátum peremi továbbnövekedése 
az összetételi adatok szerint kovás, Mn-Fe-hidroxidos kicsapódás, amit a 
szennyező nehézfémek koprecipitációja kísér (5. ábra 3606. 1. spektrum). 
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4. ábra. A 0,125-0,25 mm méretű szemcsék visszaszórt elektronképe az Akó 1 feltárás 0-10 cm közötti 
szintjében; A. Kvarc (sötét szemcsék), kalcit (világos töredék) és sárgaréz (fehér foltok); B. Kvarc, 
vasdús kéreggel; C. Dolomit és szilikátszemcsék aggregátuma, nehézfémekben dús oxidos-kovás 
epigén peremmel 

Fig. 4 Backscattered electron picture of 0.125-0.25 mm size grains from 0-10 cm level of Akó 1 exploration; A. 
Quartz (dark grains), calcite (light grains), brass (white grains); B. Quartz with ferricrete; C. Aggregates of 
dolomite and silicate grains, with oxide-siliceus epigene edge rich in heavy metals 
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5. ábra. Néhány 0,125-0,25 mm méretű szemcse EDS spektruma az Akó 1 feltárás 0-10 cm közötti 
szintjében 

Fig. 5 EDS spectrum of some 0.125-0.25 mm size grains from 0-10 cm level of Akó 1 exploration 
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A nehézfémek dúsulásától mentes, önálló vasdús fázisok, pl. a jellegzetes ágas 
felépítésű szemcsék mikrobiológiai közreműködéssel, a szennyezéstől független 
talajtani folyamatok útján keletkeztek (6. ábra A kép). 

A nehézfémeket is tartalmazó, önálló vasdús szemcsék (Fe > > Pb, Zn > Ca, Si, 
Cu) a már említett hidroxidos-kovás-karbonátos koprecipitációval származtat
hatók (6. ábra В kép; 7. ábra, 3608 .1 . spektrum). Nem zárható ki azonban a kémé-

6. ábra. A 0,125-0,25 mm méretű vasdús szemcsék visszaszórt elektronképe az Akó 1 feltárás 0-10 cm 
közötti szintjében; A. Biogén vas-oxid kvarcszemcsék között; B. Nehézfémeket tartalmazó vasdús 
szemcse kvarc társaságában 

Fig. 6 Backscattered electron picture of 0.125-0.25 mm size grains rich in iron from 0-10 cm level of Akó 1 
exploration; A. Biogenetic ferrous oxyde between quartz grains; B. Ferruginous grain with a heavy metals 
content beetwen quartz grains 

nyéken át távozó kohászati vas-oxidos szállóporból való eredet sem. Ekkor a füst
gázok által kiszállított porszemcsék az olvadékból vagy a felette lévő nagy
hőmérsékletű, fémgőzöket tartalmazó közegből további nehézfémeket vettek fel. 
A közvetlen szállóporból való származtatás esetén is számolni kell a talajközeg
ben ható folyamatokkal, ami az eredeti állapot instabillá válásával (mállás), új 
fázisok megjelenésével, vagy meglévő szemcsék kérgezésével járó szerkezeti, 
kémiai átrendeződést jelent, esetleg az eredeti szemcsealak megtartása mellett. 

Az Akó 1 feltárás ráhordott és bekeveredett feltöltéses szintjében (0-10 cm) a 
0,06 m m > frakció természetes fázisait az előzőkben is említett ásványok alkotják. 
Természetes és szennyezéssel kapcsolatos is lehet a pirit, barit, vagy a nehéz
fémekben nem dúsult vas-oxid. 

A biztosan szennyezéssel kapcsolatos szemcsék egy részét a kellően el nem 
különült szilikát-fémolvadék rendszerből a füstgáz ragadta ki. Erre utal a sok-
komponensű, ötvözetszerű összetétel, amelyből a Si, esetenként a Ca, Mg sem 
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hiányzik (7. ábra 3609. 1. és 3611. 1. spektrumok; 8. ábra A kép legvilágosabb 
szemcséi). 

A vasdús, nehézfémtartalmú szilikátos salakokra emlékeztet a 8. ábra A kép 
további néhány világos törmelékének összetétele (Fe, Pb, Ca, Si > > Cu, Zn, Mg, 
illetve Fe, Si, Ca, К, Pb, AI, Mg > > Zn, Си), így azok valószínűleg a salakképző 

7. ábra. 0,125-0,25 mm, illetve 0,06 mm > méretű szemcsék EDS spektruma az Akó 1 feltárás 0-10 cm 
közötti szintjében 

Fig. 7 EDS spectrum of 0.125-0.25 mm and 0,06 mm > size grains from 0-10 cm level of Akó 1 exploration 

olvadékból kiragadott, igen finom méretű, a gyors hűlés miatt üvegesen meg
dermedt szemcsék. 

Hasonlóan légi úton kerülhettek a helyszínre a színesfémkohászatban felhasz
nált hulladék alapanyagok legfinomabb forgácsai (8. ábra В kép). 

А Наг. 1 feltárás feltöltött (0-25 cm) szintjében a 0,06 m m > frakció uralkodó 
természetes fázisai a kvarc, a karbonátok és a csillámok. A vasdús szemcsék és a 
gyakori barit egy része technológiai eredetű szállóporból ülepedett ki. A jelek 
szerint a térszínre került salak jellegű szemcsék, a szulfidos ércek és a fémoxidok 
pora a talajközeggel reakcióba lépve ez esetben is az új feltételek között stabilis 
hidroxid-kova-szulfát-karbonát kiválások keverékét hozta létre. Ezek a mállás 
során létrejött koprecipitátumok a nehézfémeket is koncentrálva, meglehetősen 
bonyolult összetételűek lehetnek (Fe > Si, S, Ва > Zn, AI, Ca > Mg, Mn > Си) (9. 
ábra A kép; 10. ábra 3612. 1. spektrum). A szilikátos salakok összetételéhez 
közelebb álló, egyveretűbb kémiai alkat (Fe > Si > Zn > Ca > Mn) valószínűen 
azok mállott szemcséit jelzi (10. ábra 3612. 2. spektrum). 
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8. ábra. A 0,06 mm > méretű szemcsék elektronképe az Akó 1 feltárás 0-10 cm közötti szintjében; A. 
A fehér szemcsék Sn- és Sb-gazdag, de egyéb színesfémeket is tartalmazó ötvözetek. A világos 
szemcsék Pb-gazdag színesfémötvözetek, illetve salakszerű töredékek (visszaszórt elektronkép); B. 
Sárgarézforgács szekunder elektronképe 

Fig. 8 Backscattered electron picture of 0.06 mm > size grains from 0-10 cm level of Akó 1 exploration; A. alloy 
with a heavy metals content (light grains), non-ferrous metal alloy with a Pb content and cinder; B. SEI 
of brass bur 

Egyes szemcséknél a koprecipitáció és a ritmikus kicsapódás kombinációja 
figyelhető meg. Ezeknél az előbb ismertetetthez hasonló, bonyolult összetételű 
belső magra (Fe > Si > Zn > Ca, Ba, Pb > Al, P, Mn, Cu) uralkodóan baritból álló 
kéreg (Ba, S > > Fe, Si > К, Ca, Zn) vált ki (9. ábra В kép; 10. ábra 3613. 1. és 3613. 
2. spektrumok). 

A fentiek mellett a mintában még a következő összetételű, szennyező kompo
nenseket tartalmazó szemcséket mutattuk ki: 

Pb (fém, vagy oxid/hidroxid) 
Pb > Si, AI, Ca > Fe 
Si, Ca, AI, Pb, Fe 
Fe, Si, Zn, Ca, Mn 
Fe, Cr, Ca, Pb, Si, AI 
Cu > Sn, Si > Fe 

Ezek a szemcsék összetételük szerint a talajban különböző mértékben átala
kult, oxidált, mállott fém, ötvözet és szilikátos salak kéményporából származnak. 

A gyárteleptől K-re eső terület talajainak szilárdfázis összetételi jellemzői a 
szennyező nehézfémek megjelenési módja vonatkozásában a következőkben 
foglalhatók össze: 
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9. ábra. А 0,06 mm > méretű szemcsék visszaszórt elektronképe а Наг. 1 feltárás 0-25 cm közötti 
szintjében; A. A világos szemcséket barit és vasdús másodlagos keverékfázisok alkotják; B. A mag 
vasdús koprecipitátum, a kérgezést barit alkotja 

Fig. 9 Backscattered electron picture of 0.06 mm > size grains from 0-25 cm level of Har. 1 exploration. A): 
Baryte and secondary ferriferous mixture (light grains). B): ferriferous nucleus with baryte accretion 

1. A gyártelep közvetlen környékén a felszín, így a talajszelvények felső szintje, 
változó vastagságú, az eredeti talajjal különböző mértékben keveredett feltöltés. 
Ennek anyaga részben az egykori gyártelepről származó tüzelési és kohászati 
salak. 

2. A szennyező nehézfémeket hordozó, kisebb szemcsék egy része légi úton 
szállított, technológiai eredetű kéménypor (üveges salakanyag, érc-, és ötvözet
szemcsék, fém-oxidok stb.), amelyek a talajban oxidált, mállott állapotban 
találhatók. 

3. A nehézfémeket hordozó, finomabb szemcsék másik része a szennyezőfázi
sok és a talajközeg kölcsönhatásával, a mállással felszabaduló komponensek 
kicsapódásával jött létre. Ezek az új, epigén fázisok a szennyezőket gyűjtő, 
bonyolult összetételű hidroxidos-kovás-karbonátos-szulfátos koprecipitátumok, 
amelyek esetenként ritmikus zónás kiválási szerkezettel kombinálódnak. Az 
epigén kiválások más talajszemcséket is kérgezhetnek. 

4. A feltöltésként ráhordott és a légi úton szállított szemcsék mérethatárát 
0,2-0,3 mm-re becsüljük. A légi szállítású és epigén szemcsék mérete e határtól 
néhány mm-ig terjed. 

5. A leírt jellegeknek megfelelően a szennyező anyagok nagyrészt diszkrét 
szilárd fázisok. A legnagyobb koncentrációban a felső, ráhordással és légi úton is 
szennyezett szintben fordulnak elő. Ez alatt, az eredeti talaj felső, humuszos 
szintjében a bekeveredéstől függően, de csökkenő mennyiségben találhatók a 
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10. ábra. 0,06 mm > méretű szemcsék EDS spektruma a Har. 1 feltárás 0-25 cm közötti szintjében 

Fig. 10 EDS spectrum of 0.06 mm > size grains from 0-25 cm level of Har. 1 exploration 

szennyezőket hordozó szemcsék. Az eredeti talajszelvény műveléssel vagy bio
lógiai tevékenység révén bolydított, mechanikailag kevert szintjének vastagsága 
2 5 - 3 0 cm. 

6. A mállás és az új epigén fázisok képződésének bemutatott összefüggése 
egyben megvilágítja a karbonátos öntéstalaj geokémiai csapda mechanizmusát is. 
Erre vezethető vissza, hogy a vizsgált területen a nehézfémszennyezés 
talaj szelvényen belüli mélységi migrációja, bemosódása nem jellemző (Pb, Cu, 
Zn), illetve korlátozott (Cd, As). 

A szennyezést hordozó szemcsék a jelzettnél nagyobb mélységszintekre 
emberi beavatkozás révén juthatnak. A réti talajok jellegzetességéből eredően 
fennáll azonban a lehetősége annak, hogy a felső, szennyezett szintek anyaga 
bepereg a száraz időszakban megnyíló, hasábos repedésekbe, így a szennyezés 
mintegy 1 m mélységig hatolhat. 

A talajszelvény környezetgeokémiai jellemzői 

A talaj szilárd fázisainak vizsgálata c. fejezetben bemutatott adatok arra utalnak, 
hogy a terület karbonátos öntés réti talajait a vizsgált nehézfémek vonatkozá
sában kisfokú migrációs geokémiai környezetérzékenység jellemzi. Ennek 
tényezői az eredeti szelvény agyagos-iszapos szemcseösszetétele, a nagy 
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adszorpciós kapacitású fázisokban (humuszanyagok, duzzadó agyagásványok) 
dúsult felső talajszintek és a felszíntől nagy mennyiségű karbonátos anyag, 
illetve az ezzel járó gyakorlatilag kimeríthetetlen pufferkapacitás. E tényezők 
adszorpciós, lúgos és - a rozsdafoltos szintekben - oxidatív geokémiai gátak 
kombinációit eredményezik, amelyek a minimálisra csökkentik az esetünkben 
fontos fémek vizes migrációs lehetőségét. 

A Cd vonatkozásában a lúgos geokémiai gát érvényesüléséhez a vizsgált 
szelvények környezeti feltételei (a talajszintek pH értékei a IV. és V. táblázatban) 
közel esnek a kritikus értéktartományhoz. A Cd kis koncentrációi mellett azon
ban a szelvény adszorpciós kapacitása bizonyos ideig ez esetben is védelmet 
nyújt. 

A talaj kisfokú migrációs geokémiai környezetérzékenységére vonatkozó 
megállapításunk összhangban van a szennyező fémek és a különböző fázisok 
közötti - a korábbi fejezetekben vizsgált - kapcsolattal. E szerint a talajba került, 
szennyező komponenseket tartalmazó szilikátos, oxidos, szulfidos, fémes fázisok 
az új, vizes rendszerben instabillá váltak, de az adott közegben kémiai alkotóikra 
érvényesülő kis migrációs lehetőség miatt az anyagátrendeződés a szemcse 
határain belül marad, különböző mértékben bontott, mállott, de az eredeti alakot 
őrző töredékeket eredményezve. 

Intenzívebb oxidáció, savas légköri hatások vagy szerves savak hatására beálló 
reakciók, illetve oldódás esetén a szennyező szemcsék szétesve, ionos és 
kolloidoldatot, oldható komplexeket szolgáltató forrássá válnak. A körülvevő 
közeg - főleg a talaj finomszemcsés karbonátos kifejlődése miatt előálló, enyhén 
lúgos kémhatás (IV. és V. táblázat) eredményeként - geokémiai csapdaként hat, s 
így a migráció a közvetlen mikrokörnyezetben hidrolízis, karbonát- és 
szulfátkicsapódás, agyagásvány-képződés, kolloid fáziskiválás, adszorpció révén 
leáll, új, jellegzetesen összetett, a szennyező komponenseket koncentráló epigén 
szemcsét, konkréciót vagy kérgezést eredményezve. 

A leírtaknak megfelelően a szennyező komponensek - amint azt korábban is 
jeleztük - nagyrészt diszkrét, mechanikailag elkülöníthető fázisokhoz kötődnek, 
s a diffúz, egyenletes eloszlású adszorpciós kötődés kisebb szerepet játszik. Meg 
kell azonban állapítani, hogy az egyes szemcsék mérete lehúzódhat az 5-10 urn
es tartományig, amint azt pl. a 9. ábra apró világos foltjai jelezték. E megállapítás 
igazolására a vizsgált feltárások két felső szintjének anyagát nedves szitálással 
szemcserészlegekre bontottuk és meghatároztuk az egyes részlegekben a 
szennyező nehézfémek koncentrációját (II. és III. táblázatok). 

A Har. 1 szelvényben csak a leginkább migrans Cd esetében állapítható meg a 
szemcsenagyság csökkenésével növekvő koncentráció (II. táblázat). A többi 
elemnél az összefüggés gyakran fordított. Ez azt jelzi, hogy a szennyező fémek 
uralkodóan a valamennyi frakcióban előforduló, illetve a méret növekedésével 
kizárólagos szerepet kapó szemcsés részleghez kötődnek. A Cd esetében az ad-
szorpciósan kötött hányad nagyobb szerepet is játszhat. 

Az Akó 1 feltárás felső szintjeiben is egyértelmű a durvább szemcsés részlegek 
szennyezést hordozó szerepe, a nehézfémkoncentrációk azonban a legfinomabb 
részlegben a legnagyobbak (III. táblázat). Ezek szerint az egyes elkülönült nehéz
fémtartalmú fázisok nagyobb arányban dúsulnak a legfinomabb frakcióban és 
fokozottan érvényesül az adszorpciós megkötődés is. 
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II. táblázat. A szennyező nehézfémek koncentrációi а Наг. 1 szelvény két felső szintje anyagának 
nedves szitálással szétválasztott részlegeiben (ICP vizsgálati adatok) 

Table II Concentrations of heavy metals of soil from two upper levels ofHar. 1 profile. The soil has been 
decomposed into grainparts by wet screen sizing (ICP analyses) 

Szint Részleg Cd Си Pb Zn Részleg 

(cm) (mm) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg (%) 

0Д25-5 29,1 1390,0 799,9 1257,0 21 

0-25 cm llt
öl

t 

0,06-0,125 30,8 659,7 958,9 1216,0 6 

ft 0,06 > 44,3 643,3 1081,0 2503,0 73 

0,125-5 1,3 272,8 591,9 1799,0 4 

25-50 cm $ < 0,06-0,125 1,1 333,5 1461,0 699,7 4 
№ 0,06 > 2,8 174,8 385,0 283,8 92 

III. táblázat. A szennyező nehézfémek koncentrációi az Akó 1 szelvény két felső szintje anyagának 
nedves szitálással szétválasztott részlegeiben (ICP vizsgálati adatok) 

Table III Concentrations of heavy metals of soil from two upper levels of Akó 1 profile. The soil has been 
decomposed into grainparts by wet screen sizing (ICP analyses) 

Szint Részleg Cd Си Pb Zn Részleg 

(cm) (mm) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg (%) 

> 0,25 2,5 172,0 526,5 180,9 4,0 

0-10 cm 
0,125-0,25 - 191,4 340,6 229,4 8,0 

0-10 cm 

Fe
rn

' 

0,06-0,125 2,1 293,1 542,9 272,5 6,0 

0,06 > 10,6 965,6 1965,0 2363,0 82,0 

<; > 0,25 4,2 157,3 307,6 256,7 2,0 

10-30 cm 3 0,125-0,25 1,7 255,2 245,9 262,3 2,0 
10-30 cm 

о 0,06-0,125 - 277,0 291,7 235,4 3,0 

0,06 > 6,4 535,0 608,4 1044,0 93,0 

A szennyező komponensek és fázisok közötti kapcsolat, valamint a mélység 
szerinti eloszlás ellenőrzésére megvizsgáltuk a talaj szelvények összes- és külön
böző feltételek mellett mobilis (kioldható) elemtartalmát (IV. és V. táblázatok). A 
nehézfémek összes koncentrációját a hazai környezetvédelmi gyakorlatban 
érvényes 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet háttérérté
keihez (A) és szennyezettségi határértékeihez (B) hasonlítottuk. 

АIV. és V. táblázat adatai alapján a következőket állapíthatjuk meg: 
Nehézfém-anomália (szennyezés) a vizsgált elemek közül a Pb, Cd, Си, Zn, As 

esetében jelentkezik. 
A roncsolásos mintaelőkészítéssel meghatározott összes elemtartalom viszo

nyítva az ólom és a kadmium esetében mutat legnagyobb arányú - két nagyság
rend körüli - relatív dúsulást. Nem sokkal marad e mögött a réz- és a cink
szennyezés mértéke ( 2 0 - 3 0 x ) . 
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TV. táblázat. A talajszelvény geokémiai összetétele a nagytétényi Metallochemia-gyárteleptől 
keletre eső területen (Akó 1. feltárás) [mg/kg]. ICP vizsgálati adatok 

Table IV Geochemical composition of the soil in the east side of the Nagytétény bay (Akó 1. exploration). 
ICP analyses 

mélység
köz (cm) 

pH jelleg As Ва Cd Си Hg Ni Pb Zn As* 

1 10,3 801,9 13,1 1069 38,6 1534 1811 1Д 
0-10 8.07 2 23,7 95,3 6,4 609 < к . н . 3,6 1289 648,3 

3 1,3 3,4 0,1 7,5 < к . н . 0,3 6,4 16,6 0,6 
1 < к . н . 390,1 9,2 508,5 35,4 539,5 771,6 1,3 

10-30 8.17 2 8,9 69,5 2,1 311,8 < к . н . 1,9 369,2 221,8 
3 0,7 1,4 < к . н . 1,1 < к . н . < к . н . <К.Н. 1,9 0,6 
1 < к . н . 55,6 2,9 15,3 14,6 53,7 42,9 1,6 

30-45 8.38 2 < к . н . 51,4 <К.Н. 57,6 < к . н . < к . н . 29,1 8,3 
3 < к . н . 0,3 <К.Н. <К.Н. < к . н . < к . н . <К.Н. 0,1 1Д 
1 < к . н . 41,7 4,6 18,2 22,7 14,2 52,8 

45-60 8.32 2 < к . н . 19,8 <К.Н. 5,3 < к . н . < к . н . 10,5 3,8 
3 < к . н . 0,1 <К.Н. < к . н . < к . н . < к . н . <К.Н. < к . н . 

60-80 8.33 
1 < к . н . 53 4.9 19,5 25,3 12,9 54,3 

60-80 8.33 
3 < к . н . 0,1 < к . н . 0,1 < к . н . < к . н . < к . н . <К.Н. 

80-100 8.27 
1 < к . н . 38,2 5.2 18,9 27,3 9,9 59,1 

80-100 8.27 
3 < к . н . 0,1 <К.Н. <К.Н. < к . н . < к . н . < к . н . <К.Н. 

Háttér- és A 5 10 150 0,5 30 0,15 25 25 100 10 
határ

értékek Б 6 15 250 1 75 0.5 40 100 200 15 

1 - Összeselem-tartalom az MSZ 21470-83.4.2 pont szerint 
2 - Elemtartalom a Lakanen-Erviö-féle kivonatból (MSZ-08-1722/1-89) 
3 - Elemtartalom a desztilláltvizes kivonatból 
As* - As-tartalom vizsgálat AAS elemzéssel az MSZ 21978-85 5.1 (3. oszlop), illetve 5.2 (1. oszlop) 
szerint 
5 - A földtani közegre vonatkozó „A" háttér-koncentráció (mg/kg) a 10/2000. (VI. 02.) KöM-EüM-
FVM-KHVM együttes rendelete alapján 
6 - A földtani közegre vonatkozó „B" Szennyezettségi határérték (mg/kg) a 10/2000. (VT. 02.) KöM-
EüM-FVM-KHVM együttes rendelete alapján 

A szennyeződés, a szennyező fázisok szelvény menti eloszlásával össz
hangban, a legfelső, ráhordott anyagot bekeveredve tartalmazó feltöltéses 
szintben a legnagyobb. A koncentrációk az ezt követő természetes talajszintben a 
felére-harmadára, vagy még ennél is kisebb értékre esnek vissza. Az ez alatti В 
talajszint általában nem bolydított alsó részén a koncentrációk a háttérértéknek 
adódnak, illetve attól csak a természetes geokémiai háttérszórásnak megfelelően 
térnek el. 

A biológiai mobilizáció lehetőségét modellező Lakanen-Erviö-féle kivonószer a 
szennyező fémek mennyiségének jelentős részét oldatba viszi (IV. és V. táblázatok 
szintenkénti 2. oszlopa). Ezek szerint a vizes migráció geokémiai gátakkal történő 
kedvező korlátozása ellenére a növényi felvétel számottevő lehet. 

A vizes kivonattal - a korábban kifejtettekkel összhangban - az egyes fémek 
összes mennyiségének valóban csak kis hányada mobilizálható (IV. és V. táblázatok 
szintenkénti 3. oszlopa). Ennek megfelelően a talajvíz nehézfémszennyezéssel 
szembeni sérülékenysége kisfokú. 
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V. táblázat. A talajszelvény geokémiai összetétele a nagytétényi Metallochemia-gyárteleptől 
keletre eső területen (Har. 1 feltárás) [mg/kg]. ICP vizsgálati adatok 

Table V Geochemical composition of the soil in the east side of the Nagytétény bay (Har. 1 exploration). 
ICP analyses 

mélység
köz (cm) р н jelleg As Ва Cd Си Hg Ni Pb Zn 

0-25 8.27 
1 <K.H. 5974 60,7 642,5 38,8 1358 2892 

0-25 8.27 2 < к . н . 73,5 37,9 284,9 <К.Н. 1,9 806,9 939ß 0-25 8.27 
3 < к . н . 31,6 0,3 1,7 < к . н . 0,2 з д 16,4 

25-50 8.15 
1 < к . н . 344ß 7ß 187 ,3 28,8 162,1 348,7 

25-50 8.15 2 < к . н . 21,8 2,0 89,9 < к . н . 0,9 1134 79,8 25-50 8.15 
3 0.6 0,5 <К.Н. 0,2 < к . н . 0,1 <К.Н. 0,1 

50-70 8.24 
1 < к . н . 70,4 4,5 20,5 24 16,6 76,3 

50-70 8.24 2 < к . н . 22,9 <К.Н. 7,2 < к . н . 0,9 32,8 12,5 50-70 8.24 
3 < к . н . 2,4 <К.Н. 2,0 < к . н . 0,1 2,6 3,6 

70-90 8.3 
1 < к . н . 46,9 4# 26,2 28 32,5 83,9 

70-90 8.3 2 < к . н . 9,5 <К.Н. 9,4 < к . н . 0,7 25,1 7,8 70-90 8.3 
3 < к . н . 0,1 <К.Н. <К.Н. < к . н . < к . н . <К.Н. 0,0 

90-110 8.23 
1 < к . н . 56,8 5,5 25,2 37,5 22,0 78,6 

90-110 8.23 3 < к . н . 0,1 < к . н . о д < к . н . < к . н . < к . н . 0,0 
Háttér- és 

határ
értékek 

A 5 10 150 0,5 30 0,15 25 25 100 Háttér- és 
határ

értékek Б 6 15 250 1 75 0.5 40 100 200 
1 - Összeselem-tartalom az MSZ 21470-83.4.2 pont szerint 
2 - Elemtartalom a Lakanen-Erviö-féle kivonatból (MSZ-08-1722/1-89) 
3 - Elemtartalom a desztilláltvizes kivonatból 
5 - A földtani közegre vonatkozó „A" háttér-koncentráció (mg/kg) a 10/2000. (VI. 02.) KöM-EüM-
FVM-KHVM együttes rendelete alapján 
6 - A földtani közegre vonatkozó „B" Szennyezettségi határérték (mg/kg) a 10/2000. (VI. 02.) KöM-
EüM-FVM-KHVM együttes rendelete alapján 

Következtetések 

Megállapítottuk, hogy a Nagytétényi-öblözet nagy részén a holocén karbo
nátos öntésiszapon réti talaj alakult ki. Ennek megfelelően a szelvényt általában 
kis szivárgási sebesség, nagy pufferkapacitás, а С szintben pedig glejes öv feletti 
oxidatív zóna (rozsdafoltosság) jellemzi. A karbonátos öntésiszap és a talaj azon
ban a bolydítottság, a feltöltések, de az eredeti természetes szemcseszerkezet 
változékonysága miatt is környezeti szempontból mind területileg, mind a 
mélység felé heterogén. A legszélsőségesebb természetes heterogenitást az öntés
iszapot helyettesítő homokos szelvény jelenti a vizsgált terület középső részén. 

A Metallochemia-telephely környezetében a talaj szelvény nehézfémszennye
zettségében két tényező fonódik össze: a feltöltéshez, terepegyengetéshez 
ráhordott anyagok, illetve a telep technológiai kéményemissziójával kapcsolatos 
porszennyeződés. A szennyező nehézfémek többnyire diszkrét, mechanikailag 
elkülönült technológiai eredetű törmelékes és ezekből levezethető másodlagos 
(epigén) szemcsékhez kötődnek. A talajt a Pb, Си, Zn nehézfémek vonatkozá
sában kis migrációs geokémiai környezetérzékenység jellemzi, így a szennye
ződés csak a ráhordott rétegre, valamint az eredeti talajszelvény legfelső boly-
dított szintjére terjed ki. Kisfokú migrációs mélységi kiterjedés a vizsgált közeg
ben leginkább mobilis Cd és As esetében mutatható ki. 
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A környezetföldtani, ásványtani és környezetgeokémiai jellemzők alapján a 

környezetérzékenységre és a környezetegészségügyi kockázatra vonatkozóan 

megállapítható, hogy a Pb és Cu, részben Zn összes mennyiségének csak kis 

hányada mobilizálható, így a talajvíz ezek szennyezésével szemben kevésbé 

sérülékeny. Hosszabb távon - a migrációs front fokozatos mélyebbre tolódása 

miatt - a talajvíz a Cd és As fémekre nézve sérülékeny. Mindezek mellett a 

biológiai mobilizáció lehetőségét modellező vizsgálatok szerint a szennyező 

nehézfémek növényi felvétele számottevő lehet, s számolni kell a másodlagos 

kiporzással, illetve a nyílttéri és a lakásbelsőben is megjelenő szállópor 

belélegzésével, továbbá a kiülepedett por bőrön, tápcsatornán való szervezetbe 

jutásával előálló expozíciók veszélyével. 
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