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Bevezetés

A környezet védelmében a földtudományok részvétele egyre je
lentősebb világszerte. Az elmúlt években hazánkban is rend
szeressé vált a geológia környezetvédelmi tevékenysége. Kia
lakultak a környezetföldtan sajátos módszerei. A környezet
földtani kutatás jelentős részét a Magyar illami Földtani 
Intézet végzi, elsősorban a Területi Földtani Szolgálatok be
vonásával.

Az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal megbízása 
alapján folyamatban van a veszélyes hulladéklerakó térségek 
országos hálózaténak kialakítása. A több intézmény, vállalat 
bevonásával megvalósuló munka földtani előkészítésével a 
HAFI-t bizták meg. Az egyes körzetekben levő, földtanilag ked
vező területek kiválasztását, ismertetését és értékelését a 
területileg illetékes Földtani Szolgálatok végzik a rendelke
zésükre álló földtani ismeretanyag alapján.

A következőkben az előkészítés során szerzett tapasztalato
kat, valamint a már megvalósult kutatások eredményeit össze
gezve próbáljuk megadni a toxikus hulladékok elhelyezésének 
földtani feltételeit.

Az elhelyezés általános szempontjai
A veszélyes hulladékok lerakással történő elhelyezésével több 
tanulmányterv foglalkozott, melyek közül a Déldunántuli Ter
vező Vállalat tervezési útmutatója /3/ és a MÉLYÉ?TERV tanul
mányterve /9/ emelhető ki. A mindenre kiterjedő részletesség- 
X Magyar Állami Földtani Intézet

7



eel készült munkák jól kiegészítik egymást és áttekintik a 
veszélyes hulladékéIhelyezés műszaki és környezeti feltételei
nek egész körét. A veszélyes hulladékok jegyzékét az 56/1981 
/22.18./ Ы.T. rendelet tartalmazza. Ez alapján veszélyes hul
ladéknak minősül mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység 
során visszamaradt anyag, amely /amelynek bármelyik bomlás- 
terméke/ az emberi életre egészségre, illetve az élővilágra 
közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késleltetetten káro
sító hatást fejthet ki /mérgezhet vagy fertőzhet/ és amelyet 
a termelő nem képes felhasználni vagy értékesíteni.

A természetes környezetben történő elhelyezésnél meg kell a- 
kadályozni a talaj, a felszíni és felszinalatti vizek, a le
vegő és a növényzet szennyeződését. A környezeti szempontból 
megfelelő, biztonságos elhelyezésre potenciálisan alkalmas, 
természetes védelmet nyújtó terület esetén is még számos mű
szaki-technikai kérdés vár megoldásra. A természetes és mű
szaki védelem egymásra épülő, egymás hatását kiegészíti.

A földtan szerepe a természetes védelmet nyújtó, veszélyes 
hulladéké Ihelye zésre potenciálisan alkalmas területek felku
tatásában döntő. A veszélyes hulladékelhelyezés kizáró fel
tételei földtani szempontból a következők
- Karsztos vagy karsztosodásra hajlamos képződmények talál
hatók a felszínen vagy felszinközelben, így az esetleges 
szennyeződés közvetlenül a karsztviztárolóba kerülhet.
- Porózus, jó vizvezető, víztároló képződmények települnek a 
felszínen vagy felszinközelben, igy a talaj- és rétegvizek 
közvetlenül szennyeződhetnek a felszínről.
- nagyobb szerkezeti vonalak /vetők, vízszintes eltolódási 
vonalak/ közvetlen környékén a kőzetek vizáteresztő képessé
gétől függetlenül a mélybe kerülhetnek a szennyezőanyagok.
- Földrengésveszélyes területek, ahol a földrengések alkal
mával repedések keletkeznek a felszínen, ami elősegíti a be
szivárgást.
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- Felszinmozgásos területek.
Aktiv és potenciálisan mozgásveszélyes területek, ahol termé
szetes és mesterséges hatásokra különböző méretű és veszélyes
ségi mozgások alakulhatnak ki. Ide sorolhatók a nélymUvelésU 
bányászat által aláfejtett és még nem konszolidálódott terü
letek.
- Magas talajvizállásu területeken a szennyeződés közvetlenül 
érintkezhet a talajvízzel, és főleg vízszintes irányban 
könnyen szétterjed.
- Arviz és belvízveszélyes területeken elöntés alkalmával a 
felszini vizek szennyeződhetnek.

Morfológiai szempontok is igen jelentősen befolyásolják az 
elhelyezésre való alkalmasságot. Általában száraz völgyfők 
környéke és kisebb mélyedések vagy lapos dombtetők jöhetnek 
számításba. A meredek lejtők, magas hegytetők és szakadékos 
völgyek még kedvező földtani felépítés esetén sem megfelelő
ek. A kevéssé tagolt, lágy formákkal jellemezhető, felszini 
vízfolyásoktól mentes, minimális vízgyűjtővel rendelkező te
rületek a legkedvezőbbek.

A vízellátásban közvetlen vagy közvetett szerepet játszó te
rületeken, távlati vízbeszerzési területeken, jelenlegi víz
bázisok hidrogeológiai védőidomán belül, valamint a bányászat 
aktiv vizszintsüllyesztése által érintett részeken veszélyes 
hulladéklerakó telepek nem alakíthatók ki.

A mező- és erdőgazdaság szempontjai a leendő területfelhasz
nálásnál jelentősek.
Kisajátítás esetén figyelembe kell venni, hogy a terület mi
nél kisebb értékű /gyengébb talajadottságú/ legyen és egy
szerre csak a legszükségesebb területet célszerű kivonni a 
művelés alól, továbbá hogy a tervezett tárolótér védőtávol
ságától számított 100 m-es körzetben csak olyan növények 
termeszthetők, amelyek másodlagosan sem kerülnek a táplálék- 
láncba.
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A néző- éa erdőgazdaság távlati fejlesztési elképzeléseinek 
ismerete elősegíti az optimális területfelhasználást.
Ezekkel a tényezőkkel a tapasztalatok alapján már a földtani 
előkészítés stádiumában is foglalkozni kell, mert a természe
tes környezet adta lehetőségek és a mezőgazdaság szempontjai 
csak ritkán egyeztethetők össze.

A megközelíthetőség és a telepítési távolság részben köz
egészségügyi részben anyagi szempontból vizsgálandó. A kettő 
nehezen egyeztethető, hiszen minél távolabb van egy terület 
a lakott településektől, annál több járulékos beruházás /ut, 
viz, villany/ szükséges a leendő hulladéklerakó rendeltetés
szerű üzemeléséhez.

A földtani szempontból kedvező területek kiválasztása

A toxikus hulladékelhelyezésre potenciálisan alkalmas terü
letek kiválasztásának alapja a felszíni szennyeződésérzé
kenységi térkép, mint a környezetföldtani kutatás alaptérké
pe. A megyénként készülő 1:100.ООО-es méretarányú felszíni 
szennyeződésérzékenységi térképek az adott területen fellel
hető földtani ismeretanyag /részletes földtani térképek, kü
lönböző célú fúrások rétegsora, földtani és geofizikai szel
vények stb./ felhasználásával készülnek és a földtani, víz
földtani, mérnökgeológiai adatokat egy jellegzetes tulaj
donság - a felszinközeli kőzetek vizáteresztő képessége - 
szempontjából csoportosítják.
Ez alapján vizáteresztő, gyengén vizvezető és vizzáró, vala
mint ennek megfelelően szennyeződésre érzékeny, kevésbé ér
zékeny és nem érzékeny kategóriába sorolhatók a felszín- 
közeli képződmények.

A térkép szerint szennyeződésre nem érzékeny, az előzetes 
adatgyűjtés után legkedvezőbbnek látszó területek l:10000-es 
topográfiai térképpel történő bejárása alkalmával az esetle
ges kizáró okok ismertté válnak és a helyszín részletes vizs-
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gálata alapján a terület értékelhető. Az értékelés az alábbi 
szempontok figyelembevételével történik.
- Közigazgatási egység
- Domborzat
- Megközelíthetőség
- Mezőgazdasági művelési ág
- Talajminőségi osztály
- Talajvizszint
- Területnagyság, hasznosítható térfogat
- Földtani viszonyok
- Kutatási javaslat
- Értékelés
Az értékelő adatlapot kiegészíti egy l:10000-esjnéretpxánya- 
helyszinrajz, melyen a terület közelébe eső fúrások réteg
oszlopai, esetleg a felszínen levő képződmények is szerepel
nek.

Elsősorban olyan területek jöhetnek számításba mint potenciá
lis veszélyes hulladéklerakó, ahol a felszínen vagy felszin- 
közelben a természetes védelmet elősegítő földtani képződmé
nyek találhatók. Megfelelően nagy vízszintes és függőleges 
irányú elterjedés esetén ilyenek az agyag, a nem repedezett 
homogén tufa, különböző vulkáni kőzetek, szilikát kötőanyagú 
tömör homokkő, metamorf pala, agyagmárga márga.
A nyugodt településű, tektonikai elemektől mentes összlet a 
legkedvezőbb. A földtani előkészítés során vizsgált terüle
ten előfordult, toxikus hulladékelhelyezésre ezóba jöhető 
képződmények
- Felső triász ladini-karai emeletbeli márga, mészmárga, 
agyagmárga, márgás aleurit, agyagos aleurit
- Felső kréta Ajkai Formáció, Csehbányái Formáció /nagyrészt 
agyagmárga márga kavicsos agyag tarkaagyag/
- Oligocén Kiscelli Agyag Formáció, Tardi Agyagmárga Formáció
- Oligocén-alsó miocén Csatkai Formáció /agyag, agyagmárga 
kavics konglomerátum, homok homokkő/
- Miocén, szarmata agyagos bentonitos, agyagmárgás kavicsos
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rétegösszlet
- Iliocén riolittufa
- Alsó pannoniai Csákvári és Száki agyagmárga tagozat
- Pelső pannóniai agyag
A különböző geológiai képződmények toxikus hulladékéIhelyezéз- 
ne való alkalmasságának megítélésénél az alábbi természeti té
nyezőket szükséges figyelembe venni /2/

1. Geomorfológiai viszonyok
A lejtőkategória és a térszin állapota szerint történik az ér
tékelés.
2. A kőzettest térbeli kiterjedése, vertikális és horizontális 
homogenitása.
Az összletvastagság, rétegződés és a kőzettani összetétel ál
landósága a fő szempont.
3. Kőzettani és ásványos összetétel, pirittartalom.
A kvarc any agu, agyagásványmentes törmelékes képződményektől 
az uraik о dó an agyagásványokból álló, elsődlegesen vegyi ki- 
vállásu vagy másodlagosan bontott kőzetekig változhat az ösz- 
szetétel. A magas agyagásvány tartalmú piritmentes kőzetek a 
legkedvezőbbek.
4. Szemszerkezeti és talajmechanikai tulajdonságok. A tömör
ség, porozitás és vízáteresztő képesség az értékelés alapja, 
amely az uralkodó szemcsenagyság és а К tényező értékével 
számszerűleg is kifejezhető. A 0,002 mm alatti uralkodó szem- 
csenagysággal és a K=10-^ cm/sec alatti vízáteresztő képes
séggel rendelkező rétegek a legkedvezőbbek.
5. ÍJakrostrukturális jellemzők.
Porózus, likacsos, repedezett, karsztosodott vagy milonitos 
makrostruktura fordulhat elő a kőzeteknél. Kedvező esetben a 
felsorolt jellegek közül legfeljebb egy fordul elő igen rit
kán.
6. tektonikai viszonyok
A rétegdőlés és a tektonikai elemek sűrűsége az értékelés a- 
lapja. A vízszintes rétegződés és a tektonikai elemektől men
tes összlet a legkedvezőbb.
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7»  íelszinmozgási viszonyok
A természetes állapot stabil vagy instabil volta, különbőzé 
mozgásformák és erózió létrejötte és a mesterséges beavatko
zás esetén várható mozgásveszély szerint értékelhető a terü
let. A legkedvezőbb esetben szakszerű mesterséges beavatkozás 
esetében is kizárt a felszínmozgás létrejötte.
8. Ásványi nyersanyag előfordulások.
A vizsgálandó területen vagy közelében levő megkutatott vagy 
reménybeli készletektől függően történik az értékelés. A leg
kedvezőbb, ha semmilyen ásványi nyersanyag nincs a környéken.
9, Hidrogeológiai viszonyok
A talajvizszint terepalatti mélysége, a mélyebb vizadókkal va
ló összefüggés, a talajvizáramlás, a rétegek természetes víz
tartalma, valamint a felszíni vízfolyások közelsége a főbb 
szempontok az értékelésnél.
Legkedvezőbb a felszíni vízfolyással nem érintett terület, a- 
hol a talajvizszint 25 m alatt van, talajvizáramlás nincs és 
a rétegek természetes víztartalma 10-20 % között van. A kiér
tékelés minden kategóriában a legkedvezőtlenebbtől a legked
vezőbbig pontozással történik. Az előzetes értékelés célja a 
részletes kutatásra érdemes területek kiválasztása. A komplen 
földtani kutatás elvégzése után - amely az alkalmasságot van 
hivatva eldönteni - már szigorúbbak a minősítés kritériumai.

A geofizikai kutatások szerepe

A meglevő földtani adatok alapján kijelölt - tozikus anyagok 
elhelyezésére potenciálisan alkalmas - területeken először 
tájékozódó /előzetes/ geofizikai kutatás elvégzése indokolt.
A geoelektromos szondázások és az ellenőrző fúrások alapján 
eldönthető, hogy a terület perspektivikus-e és indokolt-e 
részletes megkutatása. A részletes geofizikai kutatás célja 
egyrészt vertikális elektromos szondázásokkal /VESZ/ megis
merni a terület hulladékelhelyezést befolyásoló tektonikai 
viszonyait és általános földtani felépítését, másrészt mér
nökgeofizikai szondázásokkal meghatározni a rétegsor felső
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15 п-es szakaszának részletes földtani, vízföldtani felépíté
sét és fontosabb talajmechanikai jellemzőit. Ezután kerül sor 
az ellenőrző talajmechanikai fúrásokra.

A vertikális elektromos szondázás eredményeként kapott geo- 
elektromos modell litológiai minősítésre ad lehetőséget, te
hát az agyag, homok és kőzetliszt elkülönítésére.
Az eddigi kutatások szerint a toxikus hulladék elhelyezésére 
alkalmas nagyvas tags ágú képződmények, formációk közül az
- oligocén agyag agyagmárga 5-30 ohm ellenállás értékkel jel
lemezhető
- a Csatkai Formáció ellenállás értéke 20-45 ohm közötti
- a miocén agyagok é3 bontott piroklasztikumok 5-15 ohm
- a pannóniai agyag pedig 20-30 ohm 
ellenállással jellemezhetők.

A fedőképződmények /általában homokos agyagos lösz/ ellen
állása rendkívül széles tartományban változhat a nedvesség- 
tartalom ás a kőzettani összetétel függvényében.

A mérnökgeofizikai szondázás során mérik a harántolt kőzetek 
mechanikai ellenállását, amely alapján a réteghatárok igen 
pontosan megjelölhetők és a talajok teherbírására vonatkozó
an is nyerhetők adatok.
A kőzetek természetes aktivitását is mérik, amely az agyag, 
iszap tartalomról ad jellemző képet és a rétegek földtani 
minősítéséhez is felhasználhatók. Nagy pontossággal jelzi a 
vékony vízzáró vagy porózus közbetelepüléseket is.
A mérnökgeofizikai szondázásnál a kőzetek térfogatsúlyát is 
meghatározzák izotópos méréssel. Ebből következtetni lehet 
a talajvizszint helyzetére és a kapilláris zóna vastagságára.
A geofizikai vizsgálatoknak igen fontos szerepük van mind az 
előzetes, mind a részletes környezetföldtani kutatásokban.

Befejezés
A veszélyes hulladéklerakó térségek országos hálózatának ki-
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alakításához szükséges földtani előkészítés sorén igen sok te
rület környezetföldtani vizsgálatát végezték el. Az ezekben 
javasolt és megvalósult, előzetes és részletes kutatások so
rán szerzett tapasztalatok ráirányítják a figyelmet a helyes 
területkiválasztás fontosságára és az adott körülményeknek 
legjobban megfelelő, hatékony de költségkímélő kutatási mód
szerek alkalmazására.
Ugyanakkor a toxikus hulladékok elhelyezés'ére alkalmas képződ
mények, formációk részletes megismerése nagy segítséget nyújt 
a további kutatásokhoz.
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CEO LOGICAL CRITERIA OP THE DEPOSITIOR OP 
TOZIC MATERIALS

János Kéri 1 - Perenc Kneifei 1

Geology has a primary role with the deposition of materials harm - 
ful for human environment.
The purpose of the preliminary environment geological investigations 
is to mark out areas for the deposition of potentially toxic wastes 
where on the surface geological formations can be found which pro
mote natural protection.
Such are e.g. the clay, the not-cracked homogeneous tuff, diffe
rent volcanic rocks, dense sandstone with a silicate binding materi
al, metamorphe slate, clay marl, marl. In case of a suitable thick
ness, nearly horizontal bedding and lack of tectonic elements the 
area is worth to prospect from the point of view of the deposition 
of toxic wastes.
Prom among the factors influencing the deposition the morphology, 
surface waters, vicinity of water bases, depth of groundwater level, 
points of view of the agriculture and the accessibility can be 
pointed out.
Toxic materials cannot be deposited on areas where carstic or 
porous, good water conducting formations are on the surface, there 
are greater structural lines in the vicinity and on areas of earth
quake and inclined for surface movement, having a high groundwater 
level and are dangerous for flood and internal water.
The choice of areas potentially suitable for toxic wastes deposition 
happens on basis of the surface pollution sensibility map. The 
applicability of areas not sensible for pollution and worthwhile 
for further prospecting will be determined by detailed soil mecha
nical and geophysical investigations.

x / Hungarian State Geological Institute

17



ГЕСЛОПГЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СКЛАДИРОВАНИЯ ТОКСИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Янош КЕ?НХ -  Ференц КН£ЩЕЛХ

При размещении материалов, вредных на окружающую челове
ка среду', геология имеет первичную роль.

Целью предварительных геологических исследований окружаю
щей среды является назначение для складирования токсичных 
отходов таких территорий, где на поверхности встречаются 
геологические отложения, способствующие естественной защите. 
Такими являются глина, нетрециноватый однородный туф, раз
личные вулканические породы, плотный сланец, глинистый мер
гель, мергель. В случае отсутствия соответствующей толщины, 
почти горизонтального заложения и тектонических элементов 
территория должна быть исследована с точки зрения размеще
ния токсичных отходов.

,Ь влияющих на размещение факторов можно выделить мор
фологию, поверхностные воды, близость водных баз, глубину 
грунтовых вод, сельскохозяйственные аспекты и доступность.

Токсичные материалы не размещаемы на таких территориях, 
где на поверхности залегают карстовые или пористые отложе
ния и отложения с хорошей водоносностью, вблизи имеются 
белее крупные тектонические линии, на сейсмических и склон
ных к движению поверхности территориях, а также на террито
риях с высоким уровнем грунтовых вод и опасных с точки зре
ния наводнения.

Выбор территорий - потенциально пригодных для размещения 
токсичных отходов, осуществляется на основе карты чувстви
тельности к поверхностному загрязнению. Пригодность не чув
ствительных к загрязнению и требующих дальнейших исследова
ний территорий решают подробные инженерено-геологйческие 
изыскания и геофизические исследования.
х Венгерский Государственный Геологический Институт /МАЙЦ/
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