
IPARI HULLADÉKHÁNYÓK ELHELYEZÉSÉNEK HATÁSA A KŐZETEK FIZI
KAI TULAJDONSÁGAIRA

JfSzabó Imre

Amikor az ipari, kommunális hulladékok elhelyezési lehe
tőségeit keressük általános gyakorlat, hogy elsősorban a ta
laj- ill. rétegvízre gyakorolt kedvezőtlen szennyező hatáso
kat vizsgáljuk és szinte egyáltalán nem foglalkozunk azzal a 
kérdéssel, hogy milyen hatással vannak vagy lehetnek a szom
szédos kőzetekre. Kedvezőtlen esetben ez a hatás egyáltalán 
nem lebecsülendő, mert néhány agyagásványnál jelentős több- 
letvizfelvétel, duzzadás és ezáltal a nyirószilárdság nagy
mértékű csökkenése - esetleg teljes elvesztése - következhet 
be. A veszély elsősorban az agyagrétegeknél áll fenn, ame
lyek a hulladékelhelyezési szempontból - vizzárósságuk mi
att - az elsődlegesen számításba jöhető kőzetek.

Az agyag kőzetfizikai tulajdonságait determináló a óva qás- 
ványok nagy része az u.n. réteqszilikátok közé tartozik^^e- 
gyéb ásványok ezen szempontból különösebb jelentőséggel'bir- 
nak, inaktívak. A kőzetfizikai jellemzőit - leginkább a nyi- 
rószilárdságot /kohézió, súrlódási szög/ - főleg azok az a- 
gyagásványok változtatják, amelyek valamilyen külső hatásra 
- elsősorban kémiai-térfogatukat jelentősen változtatni *

* NME Földtan-Teleptani Tanszék, Miskolc
egyetemi adjunktus
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tudják. A legfontosabb agyagásványok viz hatására történő 
duzzadását és az ioncsere lehetőségét az 1 , táblázat fog
lalja össze. Mint látható külső hatásra, elsősorban vizfel- 
vételre legkevésbé érzékenyek a talk-pirofillit csoport ás
ványai, s a legérzékenyebbek montmorillonit - és vermikulit 
félék. Pl. légszáraz montmorillonit vizgőzzel telitett le
vegőből grammonként közel 1 gr. vizet képes felvenni, s 
térfogatnövekedése mintegy 30%, mig vizzel érintkezve a 
vizfelvétel elérheti az 5 grammot és térfogata akár húsz
szorosára is növekedhet.

AZ AGYAGÁSVÁNYOK VIZFELVÉTEL ÉNEK ÉS DUZZADÁSÁNAK MECHANIZ
MUSA

Az agyagásványok vizfelvételének és duzzadásának mechaniz
musát a legszemléletesebben a montmorilloniton tanulmányoz
hatjuk /1. ábra/. A montmorillonit-félék az agyagásványok 
3-as rétegösszletü, pirofillit alapszerkezetü csoportja. 
Amig azonban a pirofillitben a tétraéderes-hálózat Si- ka
tionja és az oktaéderes Al-ion helyettesités nélkül tölti 
be a koordinált pozíciókat - igy a szerkezet elektromosan 
semleges, s a rétegek között sincsen kation behelyezkedés- 
re szükség-, addig a montmorillonit-féléknél különféle he
lyettesítések következnek be, amelyek kiterjednek az okta
éderes és tetraéderes kationokra, valamint az anionhálózat
ra is /KOCH-SZTRÓKAI 2̂"] / . A  tetraéderes koordinációban a 
Si-ot A 1 , az oktaéderes helyen az Al-ot - az esetek többsé
gében - Mg és Fe3+ helyettesíti. A helyettesités által a 
3-as rétegszerkezet egyensúlya felborul, benne negativ töl
tésfelesleg támad, aminek a kiegyenlítése a rétegkomplexu
mok közötti térbe illeszkedő kationok által történik. A 
rétegkomplexumok egymáshoz való kötődésének erőssége nagy
mértékben függ attól, hogy a töltésfdesleg kiegyenlitődése 
egy vagy többértékü kationok révén történik /1. 2 . ábra/.
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1. táblázat

Csopo rt Ásvány Duzzadás 
viz hatására

Ioncsere

Kaolinit- kaolinit
félék dickit 

nak ri t
3 3

halloysit 3 3
Szerpentin к rizotil 

ant igorit 4 4
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minnesotait
0 0
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nit- félék volkonszkoit 6 6

hecto rit 
beide Ilit 
nont ronit 
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sauconit 
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medmont it

6 6

Ve rmikulitok vermikulit 
ja f fe risit 5 6

Iliit-félék illit 4 3

Csillámok

Meqi . : 6 : iqi 
2 : esi

muszkovit 
pa ragonit 
flogopit 
biotit
ma rga rit 
xantofillit

эп nagy; 5: nagy; 4 
skély; 1 : jelentékti

3

i

: közepes; 3: mér 
elen; 0 : egyáltal

2

1

sékelt ; 
án nem .
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Az egyértékü kation-töltés kiegyenlítődésnél részben a po
zitív töltésű kationok taszitóhatása, részben a rétegkomp
lexumok nagyobb távolsága miatt - amit az egyértékü kationok 
erősebb hidratáltsága okoz /szaggatott kör a 2 . ábrán/ - a 
kötés gyengébb. A két- vagy többértékü kationnal történő 
töltéskiegyenlítődésnél a kötés erősebb s egyben ellene hat 
a vizmolekulák további benyomulásának. Egyértékü kationok 
a rétegek közé történő vizfelvétélnék kedveznek, mert egy
részt gyengék a kötőerők, másrészt a pozitív ionok és a 
szilikát réteg negativ töltései arra törekszenek, hogy viz- 
molekulákat kapcsoljanak magukhoz. Ezt a törekvést az ionok 
töltései és a vizmolekulák elektromos dopoltöltései közötti 
elektrosztatikus vonzás okozza, mint azt a 3. ábra semati
kusan feltünteti. Ugyancsak elektrosztatikus vonzás van a 
rétegek negativ töltései és a vizmolekulák között. Ezek az 
elektrosztatikus erők okozzák a rétegek közé történő vizfel- 
vételt, s ezáltal a rétegek közötti kötőerők csökkenését, s 
ezáltal még több viz még könyebben tud benyomulni, s a ré
tegkomplexumokat egymástól szétnyomja. A folyamatot semati
kusan ábrázolja a 4. ábra, l-?j a rétegek között csak egyérté
kü ionok /Na+ ; К / vannak, a rétegek közötti összetartó erő 
teljesen meg is szűnhet.

KATIONOK HATÁSA A VIZFELVÉTELRE. IONCSERE.

A szilikát rétegek között csak elektrosztatikus vonzerővel 
kötött, a töltéskiegyenlítődést szolgáló kationok elvileg 
más ionokkal kicserélhetők. Ez az ioncsere a természetben 
is előfordul, de bekövetkezhet emberi beavatkozás hatására 
is /szennyvíz-, hulladéklerakóhelyekről-, ipari hulladékbá
nyákból elszivárgó viz hatására/. Az ioncsere hajtóereje a 
természetnek az a törekvése, hogy az előforduló egyenlőt
lenül nagy koncentrációk kiegyenlítődjenek.

Az agyagok fizikai tulajdonságait az ásványok felületén 
lekötött kationok nagymértékben befolyásolják /KEZDI [3.-] /.
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ŰÁRAY a kationoknak a folyási hatásra-, SULLIVAN pedig a nyi- 
rószilárdságra gyakorolt hatását vizsgálta. Utóbbi természe
tes agyagot először hidrogénagyaggá alakitott, majd különbö
ző kationokkal kezelte, s azonos víztartalom és tömörség 
mellett vizsgálta a nyirószilárdságukat. Különböző kationok 
adszorpciója mellett a nyirószilárdságuk az alábbi sorrend 
szerint csökkenő, a képlékenységük pedig növekvő tendenciát 
mutatott /1. KÉZDI [3ij /
NH*; H+ ; K+ ; Fe3+ ; Al3+; Mg2+; Ba2+; Ca2+; Na+ ; Li +

A jelenség magyarázata az, hogy a kicserélhető ionok a ta
lajszemcsék felületén vékony, erősen viszkózus vizfilmet ad- 
szorbeálnak, s ezen vizfilm vastagsága a fenti sorrend sze
rint nő. Ezért például - kerámia iparban az alapanyagot kon-

2+ +centrált szódaoldattal átgyurják, s ezáltal egy Ca -— Na 
ioncserét hoznak létre, miáltal a szilikát réteg közötti kö
tőerők csökkennek, a vizfelvétel nő az anyag plasztikusabbá, 
jobban megmunkálhatóvá válik.

Utak erős sózása révén nagykoncentrációju nátriumklorid 
oldatok keletkeznek, amelyek a talajba benyomulnak és az e- 
redeti többértékü ionoknak egyértékü ionokra való kicserélé
sét idézik elő. Kedvezőtlen körülmények között a nyirószi- 
lárdság csökkenése és a jelentősebb duzzadás csúszásokat is 
előidézhet. Általában a sóoldatok hatása csak hosszabb idő 
- gyakran több év - után lép fel, mert kötött talajokban a 
viz és az ionok mozgása igen lassú, bár a sóoldatokra vonat
kozó szivárgási tényező nagyobb mint tiszta viz esetében, 
mint azt CASAGRANDE kisérletileg is igazolta [4~]. Normál kö
rülmények között a vizmozgás sebessége alig néhány mm/nap, 
azonban ha az agyagban előzetesen kialakult járatok vannak 
/szekunder porozitással rendelkező réteg, mozaikos szerkeze
tű agyag, vizvezető csikók, törések, repedések stb./, vagy a 
réteghatáron, az előrehaladási sebesség ettől nagyságrendek
kel is nagyobb lehet.
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Hasonló jelenségek játszódhatnak le ipari szennyvizek, trá
gyáié, műtrágyázás, ipari hulladékhányókon átszivárgó viz ha
tására is. Itt is elsősorban az egyértékü kationokból nagyobb 
mennyiséget tartalmazó szennyvizek hatása a veszélyesebb.

A talajban lévő viz pH-1ának a hatása Jelentős hatással le
het az ioncserére a talajviz pH-értéke, illetve annak a meg
változása .
A savas kémhatásu vizek /pH<7/ esetén hidrogénionnal törté
nő ioncsere léphet fel /elsősorban egyértékü alkálikationok 
—K+ ; Na+- pótlása révén/ ennek a jelentősége azonban kicsi.
A gyakorlatban fontosabb a lúgos kémhatásu /pH > 7/ vizek, 

szennyvizek hatása. A vizben lévő hidroxilionok /OH-/ az a- 
gyagrészecskéken befogódnak, s igy növelik ezen részecskék 
negativ töltését. A nagyobb negativ töltés hatására a töltés
kompenzációhoz szükséges kationok mennyisége is megnő, s ez
zel egyidejűleg a hidrátviz mennyiség is, különösen ha nagy
mennyiségű erősen hidratált egyértékü kation -Na+ ; NH4 stb- 
van jelen. Ezen kivül a magas pH érték sok többértékü kation 
-Mg+ + ; Fe++; Fe+++, részben a Ca + + - dezaktiválását okozza a 
hidroxidok és karbonátok kicsapódása miatt. Ennek a hatása 
kettős: egyrészt cementálló hatása révén némileg hozzájárul a 
talaj szilárdságának a növekedéséhez, másrészt azonban a to
vábbiakban nem állnak rendelkezésre a töltéskompenzáció szá
mára, s igy a helyükön az erősebben hidrafób és a részecské
ket kevésbé szilárdan összetartó egyértékü ionoknak kell be
lépniük. összességében az alkálikus hatás eredménye egy erő
teljesebb duzzadás s ezzel együttjáró szilárdságcsökkenés.
A magas pH érték további kedvezőtlen hatása az, hogy az e- 

lektromos talajpotenciál eltolódik a negativ értékek irányá
ba, s ezáltal az elektoozmózis révén járulékos talajvizmoz- 
gás keletkezik, ami a nyirószilárdságot tovább csökkentheti.
összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a normál pH értéktől va

ló minden jelentősebb eltérés /6 ,0-8 ,5 között/ az agyagásvá
nyok szilárdsági tulajdonságait és vizfelvételét kedvezőtle
nül befolyásolja.
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Kicserélhető kationok r\Ĥ O

О  Oxigén ® hidroxil -ion •  Aluminium,vas.magnézium 

о és • szilicium,esetlegesen aluminium.

1 .ábra.
A montmorillonit szerkezete.
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töltéskiegyenlítődés egyértékü kati-, töltéskiegyenlítődés kétértéki 
опок révén. kationok révén.

Rétegszilikát töltéskiegyenlítődése.
2 .ábra .

Ionok hidratációja . 
3 .ábra .

Szilikátréteg közötti kétértékű /++/
ionokkal 4 .ábra.

ionok cseréje egyértékü /♦/
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EFFECT OF DEPOSITION OF INDUSTRIA! DUKPS TO THE PHYSICAL 
PARAMETERS OF ROCKS

. XImre Szabо

Investigating the deposition possibilities of industrial and 
communal wastes we check first of all the unfavourable, polluting 
effect on the soil- and layerwater and we do not deal almost at 
all with the often very unfavourable effect on the neighbouring 
rocks. The study - first of all on basis of literature data - 
summarizes the first of all with clay materials occuring unfavou
rable effects which can be caused by the water absorption and 
swelling of clay minerals, the effect of the cations on water 
absorption, the ion-change and the change of the pH-value of the 
water in the soil.

Section for Geology and layer Studies of the University for 
Heavy Industry, Miskolc
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧЕНИЯ ОТВАЛА ПРОЫЬШШЕННЫХ ОТХОДОВ НА ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОРОД
Имре САБОх

Исследуя возможности размещения промышленных и комму
нальных отходов в первую очередь исследуются неблагоприятные, 
загрязняющие влияния на грунтовые и пластовые воды, и почти 
не занимаются часто очень неблагоприятным влиянием на со
седние породы. Разработка - в первую очередь на основе ли
тературных данных - обобщает неблагоприятные влияния, появ 
ляющиеся в первую очередь у глинистых минералов, вызываемые 
водопоглощением, набуханием глинистых минералов, влиянием 
катионов на водопоглощение, ионообменом, а также изменением 
величины pH воды в грунте.

X Геологическая Кафедра, Технического Университета 
Тяжелой промышленности, г.Мишкольц
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