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1. fejezet - 1. A környezeti sugárzás 
anomáliái 

1. 1.1 A természetes radioaktivitás anomáliái a 
környezetben, NORM és TENORM anyagok (szerző: 
Dr. Várhegyi András) 

Sugárzási környezetünk összetevőit eredet szerint hagyományosan két kategóriába sorolják: természetes és 

mesterséges eredetű sugárzások. Előbbiekbe tartozik a terresztriális radionuklidok (40K, valamint a 238U, 235U és 
232Th radioaktív bomlási sorok nuklidjainak) sugárzása, a kozmikus sugárzás és a kozmogén radioizotópok (3H, 
14C stb.) sugárzása. Utóbbi kategóriába az ember által mesterségesen létrehozott radioizotópok és technikai 

eszközök sugárzását soroljuk, pl. az egykori légköri atomrobbantásokból, a csernobili nukleáris baleset 

radioaktív kihullásából eredő sugárzás, az orvosi alkalmazások, az atomerőművi kibocsátások stb. 

Előfordulnak a környezetünkben olyan helyek, helyzetek, ahol az egyébként természetes eredetű sugárzások a 

szokásosnál lényegesen nagyobb intenzitással jelentkeznek, amit rendszerint olyan anyagok okoznak, 

amelyekben a természetes, terresztriális eredetű radioaktív nuklidok valamilyen természetes hatásra feldúsulnak. 

Ezeket nevezi a szakirodalom NORM anyagoknak, az (angol Naturally Occurring Radioactive Materials 

kifejezés alapján). Például ilyen helyek, ahol természetes kálium, urán vagy tórium feldúsulások jelentkeznek a 

felszíni kőzetekben, talajokban; itt a gamma-sugárzás dózisteljesítménye a szokásos (50–100 nGy/h) érték 

többszöröse lehet. Magyarországi példa ilyen feldúsulásokra Kővágószőlős térsége, ahol a felsőtriász 

homokkőben uránfeldúsulások (érclencsék) kibúvásai jelennek meg a felszínen, vagy a Nagykovácsi melletti Th 

feldúsulások. Földalatti térségekben pedig a radioaktív radon (222Rn, a 238U bomlási sorozat közbülső eleme) gáz 

feldúsulásai tipikusnak mondhatók: a normál, kültéri radonkoncentrációt (1–10 Bq/m3) több nagyságrenddel 

meghaladó értékeket (több 10 ezer Bq/m3-ig) mérhetünk pl. egyes barlangokban. 

Amennyiben ez a koncentrálódás nem természetes folyamatok, hanem emberi beavatkozás hatására következik 

be, akkor ezeket TENORM (Technically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) anyagoknak 

nevezi a szakma. 

2. 1.2 Magyarországi TENORM szituációk 

A TENORM anyagok által okozott sugárterhelések jelentkeznek az átlagosnál magasabb természetes 

radioaktivitású anyagok bányászatánál és a bányatermékek feldolgozásához, felhasználásához kapcsolódóan. Az 

uránbányászat és –ércfeldolgozás tipikus példája a bányászattal kapcsolatos többlet sugárterhelésnek, mind 

munkavállalói, mind lakossági oldalról; ezt a továbbiakban részletesen tárgyaljuk. Többlet sugárterhelést 

okozhat a szénbányászat és az ezt hasznosító energiatermelés (hőerőművek) is abban az esetben, ha a kitermelt 

szén anomális (a földkérgi átlagot meghaladó) radioaktivitású. Hazai viszonylatban az ajkai és egyes tatabányai 

(eocén) szenek (erősen urános karakterű) illetve a pécsi szén (közepesen urán-tóriumos, vegyes karakterű) 

tekinthetők radioaktivitás szempontjából anomálisnak; a nógrádi és borsodi szénféleségek normál (alacsony) 

radioaktivitásúak. A szén felhasználása (elégetése) során a keletkező pernyében és salakban a szén eleve 

anomális radioaktivitása tovább dúsul: a környezetbe kihelyezve meddőhányók (pernye- és salakhányók) 

formájában növelik a természetes háttérsugárzás szintjét. Pl. az ajkai (fedetlen) hányókon 600-800 nGy/h, a 

lerakott pécsi pernye nyílt felületein 300–400 nGy/h gamma dózisteljesítmény mérhető (vö. az OSSKI 

reprezentatív felmérése szerint gamma dózisteljesítmény országos átlagértéke nyílt téren 86 nGy/h). A probléma 

fokozottan jelentkezik, ha ezek az anyagokat építőanyagként hasznosítják. Az ipari léptékű felhasználás ma már 

kizárható (korábban ez is előfordult), de a magánfelhasználás nehezen korlátozható. Tipikus eset, mikor a 

radioaktív salakot hőszigetelő rétegként beépítik a lakóház födémjébe/aljzatába, aminek gamma sugárzása, 

illetve a belőle származó radon gáz folyamatosan terheli a bent lakókat. 
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2. fejezet - 2. Uránbányászat, uránérc 
feldolgozás technológiai 
vonatkozásai (szerző: Dr. Csővári 
Mihály) 

Termelési módszerek.  Az atomenergia termelése az utóbbi évtizedekben történt megtorpanása ellenére a 

következő évtizedekben megkerülhetetlennek látszik. Erre utalnak azok a közlemények, amelyek, amelyek 

szerint jelenleg működő 445 atomerőmű mellett 65 blokk építése van folyamatban. Magyarország 

energiatermelésében a jövőben is nagy szeret szánnak az atomerőműveknek, a következő évtizedben új 

atomerőműi blokkok építést kezdik meg. Nyilvánvaló, hogy az atomenergia növekvő termelése együtt jár az 

urántermelés várható bővítésével, ezért az uránérc bányászat és ércfeldolgozás a gazdasági tevékenység fontos 

része lesz azokban az országokban, amelyek rendelkeznek megfelelő geológia készletekkel 

Az uránérc bányászatban mind a külfejtéses módot mind a mélybányászatot alkalmazzák. Magyarországon csak 

mélybányászat volt, mivel felszín-közeli érctelepekkel nem rendelkeztek. A külszíni bányaművelés és a 

mélyszinti bányaművelés lényegében nem különbözik az egyéb ércek bányászatától (munkavédelmi 

szempontból azonban jelentős a különbség a radon gáz és a gamma-sugárzás miatt). Az urántermelés termelési 

módszerek szerinti megoszlását a 2.1 táblázatban közöljük (OECD-IAEA 2010). Látható, hogy mind nagyobb 

szerephez jut az in-situ fúrólyukas perkoláció és visszaszorul a mélybányászat. 

2.1. táblázat - Az urán világtermelésének %-os megoszlása termelési módszerek szerint 
 

Termelési 

módszer 
2005 2006 2007 2008 2009 

Külszíni 

bányászat 
28,1 24,2 24,4 27,3 25 

Földalatti 

bányászat 
39,4 39,8 36,5 32 28,9 

In-situ lúgzás 20 25 27,2 29,5 36,3 

Helyben való 

kioldás 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Melléktermékké

nt való kinyerés 
10,3 28,6 9,5 8,9 7,8 

Perkoláció 

(halmos kioldás) 
1,9 2,2 2,3 2,3 1,9 

Egyéb 

módszerek 
0,3 0,2 0,1 <0,1 0,1 

1. 2.1 Külszíni és mélyművelésű bányászat 

Bármelyik bányaművelési módot is alkalmazzák, általában az alábbi bányatermelvényekhez jutnak: 

• steril meddő, 

• bánya-meddő, 

• gyenge minőségű érc, 

• üzemi feldolgozásra alkalmas minőségű érc. 

Steril meddő alatt a külföldi szakirodalomban azt a meddőt értik, amelynek urántartalma közel áll a 

háttérértékhez (a magyar műszaki nyelvben kevésbé használatos). 
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Külszíni fejtés.  Külszíni fejtést alkalmaznak minden olyan esetben, amikor az érc felszíni kibúvásként jelenik 

meg vagy viszonylag felszín-közeli rétegekben található. Ezzel a művelési móddal rendszerint nagyobb 

termelékenység, jobb érckihozatal érhető el és könnyebben biztosíthatók a megfelelő munkafeltételek is. 

A külszíni bányászat ugyanakkor a táj látványos sérülését vonja maga után a nagy mennyiségű meddő 

szükségszerű kitermelése és a gyakran óriási méretű bányagödrök létrehozása miatt. Az ábrán egy argentin 

külszíni uránbánya látható (San Rafael). A bányagödrök mérete gyakran meghaladja a 100 millió m3-t is. A 

bányagödröket a rekultiváció során a különböző meddő kőzettel, termelési hulladékkal, használhatatlanná vált 

szennyezett berendezésekkel töltik fel. 

2.1. ábra - Külszíni fejtés Argentínában 

 

Mélyművelésű bányászat.  A külszíni bányaművelés előnyei a mélység növekedésével egyre csökkennek és 

esetenként már 50 m-től kezdve, más esetekben 200 m mélység után a készletek kitermeléséhez mélyművelésű 

bányát kell nyitni. 

Az urán döntő részét üledékes vagy teléres érctelepekből termelték ki. Mivel ezek az érctelepek rendszerint 

nagy kiterjedésűek, viszonylag könnyen mechanizálható bányaművelési módok alkalmazhatók a művelés 

során. A szállító járművek kapacitása kisebb a külszíni termelés esetében alkalmazott szállító eszközök 

kapacitásánál és rendszerint 3,5-12 tonna között változik. A nagyfokú gépesítés a bányabezárás során jelenthet 

többletmunkát, mivel igen sokféle, veszélyes anyagot (elsősorban szénhidrogén származékokat) tartalmazó 

berendezés eltávolítását vagy megfelelő tisztítását kell megoldani. Számolni kell felszín-süllyedéssel is. 

A földalatti bányászat nagy mennyiségű meddőkőzet kitermelésével járhat, amelyet a felszínen meddőhányókon 

helyeznek el (2.2 ábra). 

2.2. ábra - Meddőhányó (MECSEK-ÖKO Zrt) 
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Teléres típusú érctelepek leművelésére igen sok módszert fejlesztettek ki az uránbányászatban és az adott 

lelőhely körülményei döntik el az alkalmazandó fejtési módot. A bányaművelési technológia azonban 

rendszerint 3-4 m vastagságú szeletekben való fejtést és tömedékelést tételez fel. Az érc és a meddő viszonylag 

jól elkülöníthető ezért alacsony meddő kihozatallal lehet az ilyen ércelőfordulásokat kitermelni. A művelés 

gépesítése rendszerint kisebb fokú, mint az üledékes típusú ércek esetében. 

Környezetvédelmi szempontból a bányászati tevékenység által okozott károk felszámolása illetve a helyreállítás 

a következő feladatok megoldását jelenti: 

• külszínifejtési gödrök, tájsebek eltüntetése, 

• bányameddők rekultivációja, 

• földalatti bányaüregek veszélyes anyagoktól való megtisztítáa majd felhagyása tömedékeléssel vagy 

tömedékelés nélkül, 

• a felhagyott területek vízföldtani szempontokból környezetbe történő beillesztése, a bányaüregek elárasztása 

után a felszínre kerülő szennyezett vizek tisztításának megoldása. 

2. 2.2 Ércfeldolgozási módszerek 

Az urán érceiből való kinyerésével számos közlemény, könyvrészlet foglalkozik. Jelen összeállításban a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kiadványait vesszük elsősorban alapul, amelyek nemzetközileg elismert 

szakértők közreműködésével készültek. Így nagymértékben támaszkodunk a "Uranium Extraction Technology", 

(IAEA 1993), és más NAÜ publikációkra (IAEA 1992, IAEA 1993). 

A kitermelt érc urántartalmának kinyerése hidrometallurgiai módszerekkel történik, azaz az érc savas vagy 

alkalikus oldatokkal való kezelésével. A konkrét eljárás nagymértékben függ az uránt tartalmazó ásványok 

jellegétől, az érc minőségétől, az érc általános ásványi összetételétől, azonban az ipari méretben alkalmazott 

módszerek lényegében két csoportba sorolhatók: 

• az érc őrlésével egybekötött, klasszikus ércfeldolgozási módokra (ezt feldolgozási módot az angol nyelvű 

irodalom mill process-nek1 nevezi). Ezt a módszert a továbbiakbanklasszikus ércfeldolgozás címszó alatt 

tárgyaljuk), 

• halmos vagy perkolációs kilúgzásokra (heap leaching ), amelynél az ércet tőrés után, az őrlés mellőzésével 

dolgozzák fel, tehát a folyamat lényegesen kisebb energiafelhasználással valósul meg. 

                                                           
1Innen ered az angol mill elnevezés is. Az uránüzemeket az angol szakirodalom gyakran csak mill-nek nevezik). 
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2.1. 2.2.1 Klasszikus ércfeldolgozás 

A fenti módszerek közül a hagyományosnak tekinthető eljárások közös vonása, hogy azok az érc őrlésén 

alapulnak . A klasszikus eljárások általában az alábbi főbb lépésekből állnak: 

• ércelőkészítés (törés, megfelelő finomságra való őrlés, gyakran radiometrikus dúsítás), 

• feltárás (kénsavas vagy alkalikus feltárás), 

• urán kinyerése savas vagy alkalikus feltárási oldatokból (anioncserélő gyanták vagy extraháló szerek 

segítségével), 

• uránkoncentrátum lecsapása kémiai anyagokkal magas urántartalmú oldatokból, (ammónia, magnézium-oxid, 

nátrium-hidroxid, hidrogén-peroxid), 

• az uránkoncentrátum szűrése, 

• a koncentrátum szárítása és csomagolása, 

• hulladékok kezelése (zagykezelés, zagytározás, víztisztítás). 

2.3. ábra - Azt érc radiometrikus dúsítása és fizikai előkészítése 

 

2.1.1. 2.2.1.1 Ércelőkészítés, radiometrikus dúsítás 

Mivel az uránásványok a legtöbb esetben finom eloszlásban találhatók a kőzetben, ezeket a szemcséket a 

feltárás előtt szabaddá kell tenni töréssel és őrléssel. Az őrlési finomság függ az alkalmazott technológia 
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típusától, a savas eljárások esetén általában 0,5-0,314 mm alá őrlik az érctöretet. Alkalikus feltárásnál általában 

az őrlést -0.2 mm szemcseméretűre végzik, míg savas feltárásnál a mérethatár -0.6 -0.4 mm. A porképződés 

kizárására nedves őrlést használnak tehát az őrlőkből az őrlemény zagy formájában távozik. 

Egyes esetekben lehetőség van az érc fizikai dúsításra is, ha az érc eléggé kontrasztos, azaz az urán nem 

egyenletesen oszlik el a kőzetben. Leggyakrabban a radiometrikus dúsítást (osztályozást) alkalmazzák. Ilyen 

esetben e műveletre az érc törése után kerül sor, tehát a dúsítás a törés-őrlés közé ékelődik, amikor is az 

érctöretet méret szerint vibrátorokkal frakciókra bontják (pl. 200-150, 150-120, 120-75, 75-50, -50 mm-es 

frakció-tartományok), majd az 50 mm feletti mérettartományú frakciók kőzetdarabjait megfelelő sorba-állító 

berendezés segítségével darabonként sorba állítják, és szállítószalagon radiométerek felett vezetik át, amelyek 

érzékelik az adott ércdarab radioaktivitását. A mért értéktől függően a kiértékelő egység vagy 

koncentrátumnak (U-tartalom nagyobb, mint 0,1%), vagy meddőnek (U-tartalom kisebb, mint 120 g/t) tekinti a 

kőzetdarabot és a szállító szalag végén található végrehajtó mechanizmus vagy a koncentrátumgyűjtő bunker 

vagy a meddő bunker felé irányítja azt. 

Ez a dúsítási mód lehetővé teszi a kémiai feldolgozásra kerülő kőzettömeg jelentős csökkenését csak igen 

kismértékű uránveszteség mellett (pl. Magyarországon a kőzet 33 %-t választották ki meddőként radiometrikus 

osztályozással), ezzel együtt az ércfeltárásra felhasznált reagensek mennyiségének jelentős csökkentését érték 

el. A kiválasztott meddő uránban dúsabb része (amennyiben van ilyen) perkolációs feldolgozásra kerülhet a 

gyengeminőségű érccel együtt. A radiometrikus dúsítással egybekötött ércelőkészítés elvi sémáját a 2.3 ábrán 

mutatjuk be. 

Az ércelőkészítés tehát törésből, (radiometrikus osztályozásból) őrlésből az őrlő egységből távozó zagy 

sűrítéséből áll. A sűrítést rendszerint Dorr-rendszerű sűrítőkben végzik. A sűrítőkről távozó sűrített zagyban a 

szilárd-folyadék aránya 1:1, sűrűsége kb. 1,45 kg/dm3 vagy ezt meghaladó érték. 

2.1.2. 2.2.1.2 Ércfeltárás 

Az ércek fizikai ércelőkészítése során kapott sűrített zagyhoz feltáró reagenst, kénsavat vagy nátrium-karbonátot 

adnak az urán kioldása céljából. A reagens típusát és mennyiségét az érc összetételétől függően választják meg. 

A kémiai feltárás technológiai paramétereit (hőmérséklet, tartózkodási idő, őrlési finomság, reagens-

koncentráció, stb.) az érc ásványtani összetételének figyelembe vételével kell megállapítani. Amíg, pl. az oxidált 

ércek esetében elegendő gyengén savas körülmények biztosítása a feltáráson (pH~1.5-2), addig a nehezen 

feltárható ércek esetében (pl. brannerit uránásványt tartalmazó ércek esetében) a feltárás jó hatásfokkal csak 50-

100 g/l szabad kénsav koncentráció mellett végezhető el. Mint minden kémiai folyamatban, a hőmérsékletnek 

fontos szerepe van a feltárásnál is, atmoszférikus nyomáson végzett feltárásnál a hőmérséklet 60-70 °C, 

nagyobb hőmérséklet csak magasabb nyomáson tehát autoklávokban végzett feltárásnál biztosítható. 

Uránásványok oldódásának mechanizmusa (IAEA 1993b).  Az urán a természetben hat és négy vegyértékű 

formában található, leggyakrabban különböző oxidáltsági fokú oxidjai formájában (a két véglet: UO3 és UO2). A 

hat vegyértékű urán közvetlenül oldatba vihető szabad hidrogén-ionok jelenlétében: 

(2.1) 
 

 
(2.1) 

Az oldódáshoz szükséges hidrogén-ionokat általában kénsavval vagy alkalikus feltárásnál hidrogén-karbonáttal 

biztosítják. 

Ha az urán négy vegyértékű formában, azaz UO2 formában van jelen az ércben, mint pl. az uraninit ásványban, 

az urán oldódása gyakorlatilag elfogadható sebességgel csak oxidáló szer jelenlétében megy végbe. Savas 

körülmények között vas(III)-ionok segítségével, (a vas(II)-ionok a feldolgozott ércből és a technológiai 

berendezésekből, őrlő golyókból stb. kerülnek az oldatba), alkalikus lúgzásnál pedig oxigén segítségével megy 

végbe az oxidáció: Az oxidációhoz szükséges vas(III)-ionok megfelelő koncentrációja (1-2 g/l) oxidáló 

anyaggal, pl. piroluzittal, nátrium-perkloráttal, perkénsavval, stb. biztosítható úgy, hogy a redox-potenciál 

értékét kb. 510 mV-on tartják (telített kalomel elektródhoz képest): 

(2.2) 
 



 2. Uránbányászat, uránérc 

feldolgozás technológiai 

vonatkozásai (szerző: Dr. Csővári 

Mihály) 

 

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
(2.2) 

(2.3) 
 

 
(2.3) 

Mangán-dioxid (piroluzit) helyett nátrium-klorátot, Caró-féle savat is (H2SO5) használnak (Ring et al. 1985). 

Alkalikus feltárás esetén az oxidációt nyomás alatt levegővel vagy oxigén betáplálásával végzik: 

(2.4) 
 

 
(2.4) 

Az oldatba került uranil-ion az ugyancsak oldatban lévő szulfát-ionokkal (ezek a kénsavtól származnak) vagy 

karbonát-ionokkal (ezek alkalikus feltárás esetén kerülnek az oldatba) szulfátó komplexeket képez (a szulfát és 

karbonát anionok száma általában 2 vagy 3 lehet): 

(2.5) 
 

 
(2.5) 

(2.6) 
 

 
(2.6) 

A feltárási oldatokban az urán tehát nem uranil-ionok, hanem döntően negatív töltésű komplex anionok 

formájában van jelen: savas oldatokban szulfátó-komplexek, míg karbonátos oldatokban karbonátó-komplexek 

formájában. Ezzel magyarázható, hogy az urán oldatokból való kinyerésére szinte kizárólag anioncserélő 

anyagokat (ioncserélő gyantákat, extraháló szereket) használnak. 

Az uránércek döntő részét savas eljárással dolgozzák fel, és néhány kivételtől eltekintve kénsavat használnak a 

feltárásra. Alkalikus feltárásnál pedig nátrium-karbonátot (amelynek jelentős része azonban a feltárás során az 

ércben jelenlévő pirit hatására nátrium-hidrogénkarbonáttá alakul, így a feltárást lényegében a hidrogén-

karbonát disszociációja során képződő hidrogén ionok végzik). A nehezen feltáródó ásványokat tartalmazó 

ércek csak savas feltárással dolgozhatók fel, és általában magas szabadsav tartalom mellett. Ugyanakkor az érc 

magas karbonát-tartalma (CO2>5%) esetén célszerű lehet az alkalikus feltárás alkalmazása, mivel a reagens 

fogyás lényegesen alacsonyabb (~ 5 kg szóda/t), mint savas eljárás esetén (100-150 kg kénsav/t). A meddő 

ásványok oldódását részletesen a tárgyalja az IAEA kiadvány (IAEA 1980). 

Feltárás gyakorlata.  Az ércfeltárás megvalósulhat egyenáramú és ellenáramú műveletben. A nehezen 

feltáródó ércek esetében az egyenáramú eljárás nem alkalmazható. Bonyolultsága ellenére a megfelelő feltárási 

hatásfok (>95%) elérése céljából (elsősorban branneritet tartalmazó ércekre), ellenáramú feltárási eljárást 

alkalmazzák. Ezzel biztosítható, hogy a feltárás végén (Feltárás II fokozat) az oldat szabadsav tartalma 50-60 g/l 

legyen. Dél-afrikai kutatók megállapították, hogy a brannerite 60 °C mellett és magasabb szabadsav oldódik 

(Smits 1984), ezt a tényt a feltárási paraméterek tervezésénél figyelembe kell venni. 

Az egyenáramú és ellenáramú eljárás elve a 2.4 ábrán látható. Esetenként (pl. Kanada, magas urántartalmú 

ércek) ezt az elvet alkalmazva, a feltárási hatásfok növelése céljából még autoklávot is beiktatnak a feltáró 

rendszerbe. 

Az alkalikus feltárást általában nagyobb hőmérsékleten, nyomás alatt végzik, álló vagy fekvő hengeres 

autoklávokban, az elérhető uránkihozatal 80-85% között van. Ezért az urán kinyerési hatásfok kisebb: pl. 

Romániában autoklávos feltárást alkalmaznak és az átlagos feltárási hatásfok 81% volt (Bragadireanu et al 

2004). Savas technológiák esetében az uránkihozatal általában a gyengébb minőségű ércek (U~0,1-0,2%) 

esetében is meghaladja a 90%-ot, magasabb urántartalmú ércek esetében a 98%-ot is. Megjegyezzük, hogy 



 2. Uránbányászat, uránérc 

feldolgozás technológiai 

vonatkozásai (szerző: Dr. Csővári 

Mihály) 

 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

savas feltárás esetén is használhatnak autoklávokat a feltárásnál, ebben az esetben a feltárási idő néhány órára 

csökken. 

2.4. ábra - Ércfeltárási sémák 

 

Alkalikus feltárásnál a feltáró ágensek koncentrációja: 40-50 g/l Na2CO3 and 10 - 20 g/l NaHCO3, pH 9-10.5, 

hőmérséklet: 70-80 °C. A feltárási idő hosszú, gyakran eléri a 100 órát is (Bell 1979). 

A feltárási idő csökkentése és a magasabb uránkihozatal elérése érdekében a már említett autoklávos feltárást 

alkalmazzák gyakran, amelynél a hőmérséklet 120-140 °C. 

2.1.3. 2.2.1.3 Szilárd oldat elválasztás 

A feltárás után a feltárt uránt a feltárási oldatokból ki kell vonni. Ezt a műveletet általában megelőzi a feltárási 

oldat elválasztása a szilárd feltárási maradéktól vagy annak nagyobb szemcseméretű részétől (>0,1 mm) 

szűréssel vagy ülepítéssel és az elválasztott feltárási maradék mosásával. Ez a művelet ellenáramú mosást 

biztosító szilárd-folyadék elválasztó berendezésekben pl. spirális mosókkal történik. Ilyen előkészítéssel tiszta 

oldatot nyernek és a további uránkinyerés tiszta oldatból történhet szorpcióval vagy extrakcióval (lásd később). 

Ellenáramú mosást biztosító csigás osztályozó sorok alkalmazása esetén a feltárási maradéknak csak a durvább 

részét (>0,1 mm, homok) választják ki a feltárási zagyból, a finom iszap az oldattal együtt híg zagy formájában 

marad vissza. Ebben az esetben "gyanta-a-zagyban" (RIP) folyamat szerint vonják ki az oldott uránt. ennek a 

módszernek nagy előnye, hogy nem kell sorba kötött oldat-szilárd elválasztó egységeket (Dorr-sűrítők) 

alkalmazni, így egyszerűbb a technológiai rendszer. Ugyancsak előnye a RIP-folyamatnak, hogy könnyen 

feldolgozhatók magas agyag tartalmú ércek is, mivel nem kell az oldatot a magas agyagtartalmú feltárási 

maradéktól elválasztani. 

2.1.4. 2.2.1.4 Oldott urán kinyerése a feltárási oldatokból 

Az uránipar kialakulásának első időszakában az urán kinyerését a feltárási maradéktól elválasztott oldatból 

egyszerűen kémiai lecsapással végezték, jelenleg a sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb ioncserélő módszerrel 

végzik. 

Anioncserélő gyantával való uránkivonás.  1949. elején Rom&Haas Co. felfedezte, hogy az urán kénsavas 

oldatokban anionként van jelen, és könnyen kötődik meg kvaterner ammónium bázisúanioncserélő gyantán. 

Az anioncserélő gyanták első ipari alkalmazásra Dél-Afrikában került sor 1952-ben. Azóta az anioncserélő 

gyantákat széles körben alkalmazzák az urán vizes oldatokból való kinyerésére. A szelektívebb módszerek 
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kifejlesztését többek között az uránnak a már említett azon tulajdonsága tette lehetővé, hogy ez az elem igen 

hajlamos komplex anionok képzésére. Ugyanakkor egy sor fémion ilyen tulajdonságokkal nem rendelkezik, 

ezért az anioncserés elválasztás nagyfokú szelektivitást biztosít az urán tekintetében. 

Extrakciós kivonás.  Az urán kinyerésére 1955-től kezdve alkalmazzák az extrakciót, amikor is di-2-etil-hexil-

foszforsavval (DEHPA) végezték ezt a műveletet. Ez az extraháló szer azonban nem elég szelektív. 1957 óta a 

tercier aminok a leggyakoribb extraháló szerek az urán kivonásánál, amelyek igen szelektívek az uránra. 

Az extrakció egyik kellemetlen mellékfolyamata az u.n. harmadik fázis képződése, ami lényegében egy stabil 

emulzió formájában oldószert, extraháló szert és az extraháló szerbe került fémet tartalmaz. Ez a folyamat 

szerves anyag veszteséghez vezet. A harmadik fázisban lévő anyag nagy része a zagyterekre kerül, szerves 

anyaggal szennyezve a zagytéri vizeket (Ritsey 1979). A harmadik fázis elkerülése bizonyos adalékanyagok 

felhasználásával csökkenthető. 

2.5. ábra - Az oldott urán híg zagyból való kinyerésének elvi folyamata 

 

Anioncserélővel való uránkinyerés, majd az anioncserélő gyantáról való deszorpció (elúció) mechanizmusa: 

Szulfátos közegben:  Szorpció 

(2.7) 
 

 
(2.7) 
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Elúció 

(2.8) 
 

 
(2.8) 

Karbonátos közegben:  Szorpció 

(2.9) 
 

 
(2.9) 

Elúció 

(2.10) 
 

 
(2.10) 

ahol: R-Cl klorid formájú anioncserélő. 

Az anioncserélő gyanták kapacitása általában 1,5 g-ekvivalens/l, amelynek természetesen csak egy részét kötik 

le az urán-komplexek. Ezért a szorpcióról távozó telített ioncserélő gyanta kapacitása uránra csak 50-80 gU/l 

(egyébként ennek többszörösét érné el). Műveletileg a folyamatot rendszerint sorba kötött oszlopokkal végzik, 

amelyekben ellenáramban mozog a szorpcióra kerülő oldat (vagy híg zagy) és a gyanta. 

A savas technológiai folyamatból az anioncserélő gyantán megkötött uránt általában savas kémhatású klorid 

vagy nitrát (30-40 g/l), esetleg kénsav tartalmú oldatokkal eluálják, azaz viszik ismét vizes oldatba. Alkalikus 

feldolgozásból származó gyantát nátrium-karbonátot (5 g/l) tartalmazó nátrium-kloriddal (70-80 g/l) vagy 

nátrium-nitráttal eluálják. 

Műszakilag az ioncserélő folyamatot álló ágyas vagy u.n. mozgó ágyas rendszerekben valósíthatják meg, 

ellenáramban mozgatva az oldatot és az ioncserélőt. De megvalósítható kevert tartályokban is, amelyeket sorba 

kapcsolva biztosítják a megfelelő anyagátviteli lépcsőszámot. Igen gyakran az u.n. "Gyanta a zagyban" 

módszert alkalmazzák, amikor is levegővel vagy mechanikus keverővel kevertetett reaktorba adagolják az oldott 

uránt tartalmazó híg zagyot és az ioncserélő gyantát. A zagy:gyanta arány általában 3:1-4:1. Az ioncserélő 

gyanta felhasználása nagy mértékben függ a oldat vagy zagy koptató homokszemcsék mennyiségétől. A fajlagos 

ioncserélő gyanta-felhasználás 50-100 g/t. 

A zagyból való ioncserés uránkinyerés legfontosabb műveleti egységeit a 2.5. ábrán mutatjuk be. A feltárási 

zagyból a szilárd anyag durvább részét (+0,1 mm-es frakció, homok) csigás osztályozókon elválasztják az 

iszapot tartalmazó folyékony fázistól (híg zagytól) a kiválasztott homok ellenáramú mosásával egybekötve. A 

csigás osztályozókról távozó fejzagyot, amelynek szilárdanyag tartalma kb. 250-300 g/l, a szorpcióra irányítják, 

ez tartalmazza a kioldódott urán több mint 99%-át. A szorpciót levegővel kevertetett tartályokban (60-100 m3), 

pachukákban végzik anioncserélő gyantával, a zagy és a gyanta ellenáramban mozog a szorpciós tartályok 

között. A szorpciós rendszerből távozó, uránnal telített gyantát az elúciós oszlopokba juttatják és kloridot vagy 

nitrátot tartalmazó savas oldattal az uránt deszorbeálják, azaz ismét oldatba viszik. Az eluált gyanta visszajut a 

szorpcióra. 

Ha a feltárási oldat szilárdanyag tartalma elhanyagolható (pl. ha az oldatot szűréssel választották el a feltárási 

maradéktól), akkor anion cserélő gyanta helyett előnyösebb lehet anion-típusú extraháló szerek felhasználása az 

urán oldatból való kivonására. Az extrakciót az ioncseréhez hasonlóan ellenáramú rendszerekben, mixer-settler 

(keverő-ülepítő) egységekben végzik. 

2.1.5. 2.2.1.5 Meddőzagy kezelés 

Savas feltárás.  A szorpcióról távozó meddőzagy vagy az extrakcióról távozó meddő oldat általában 2-10 g/l 

szabad kénsavat tartalmaz. 
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A spirális osztályozókról távozó mosott meddő homokot ismét egyesítik a szorpciós uránkinyerésről távozó 

szorpciós meddőzaggyal vagy az extrakció után visszamaradt meddő oldattal és egyéb folyékony hulladékokkal, 

majd semlegesítik. (Megjegyezzük, hogy korábbi években a meddőzagyot néhány üzemben –amelyek lakott 

területtől távoli területeken létesültek, semlegesítés nélkül helyezték el, a megjelent publikációk szerint 

elsősorban az USA-ban és Ausztráliában). A semlegesítés célja elsősorban a felszínalatti vizek védelme 

azoktól az anyagoktól, amelyek az ércfeldolgozás során a folyékony fázisba kerülnek. A semlegesítés során 

leválik a szorpció vagy extrakció után még visszamarad urán, csökken az oldott anyag tartalom egy sor 

fémhidroxid leválása miatt, ugyancsak leválik a nehézfémek nagy része is. A meddő oldatok rádium 

koncentrációját a semlegesítés csak kisebb mértékben csökkenti, a meddő radioaktivitására lényegében nincs 

hatással. A semlegesítés egy lépésben és két lépésben végezhető: a két lépésben való semlegesítés célja a 

költségcsökkentés, mivel ebben az esetben a szabad kénsavat, a Fe(III) ionokat mészkő-őrleménnyel 

semlegesítik, illetve választják le (pH~3-3.5). A második fokozatban mésztejet kell alkalmazni, mivel a 

szennyező ionok egy része, csak pH>9 válik le, tehát a mészkőzagyos semlegesítés ezekre az ionokra hatástalan. 

Az egy lépésben való semlegesítés esetén a szabad savat is és a vas(III)-at is mésztejjel semlegesítik, illetve 

választják le. Fontos megjegyezni, hogy a mésztejes kezelést, semlegesítést pH>10 értékig kell elvégezni 

ahhoz, hogy a feltárási oldatokba került magnézium is leváljon. Ez a felszínalatti víz minőségvédelme 

érdekében különösen akkor nagyon fontos, amikor a meddőzagyot nem megfelelő mértékben szigetelt 

zagytereken helyezik el (pl. MECSEK-ÖKO Zrt). 

A semlegesítés során lejátszódó kémiai rekciók (2.11-2.14): 

• (2.11) 
 

 
(2.11) 

• (2.12) 
 

 
(2.12) 

• (2.13) 
 

 
(2.13) 

ahol: Me- Mn, Mg, Fe(II), (Cu, Ni, Zn) 

• (2.14) 
 

 
(2.14) 

Az urán (és néhány nehézfém) azonban coprecipitáció révén részben a Fe(III)-mal is leválik a meddő 

oldatokból, ezért a meddőzagy pH~7-8 értéknél is lecsökken az oldott urán koncentrációja 0,1 mg/l alá. A két 

lépésben való meddőzagy semlegesítés folyamatábráját a 2.6 ábrán láthatjuk. A savas feltárási sémákból 

származó meddőzagyok (meddőoldatok) semlegesítésével csökken a zagytereken elhelyezett oldatok oldott 

anyag tartalma és urántartalma. 

2.6. ábra - A meddőzagy kétfokozatú semlegesítése 
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Alkalikus feltárás.  Az alkalikus feltárásból származó oldatfázis fő komponensei: Na2CO3, NaHCO3 és a pirit 

oxidációjából képződő kénsav semlegesítéséből eredő Na2SO4. Az oldatok összetétele miatt egyszerű 

semlegesítéssel lényegében nem érhető el az oldatok tisztítása, ezért arra törekednek, hogy a meddő oldatokban 

minél kisebb koncentrációban maradjon vissza urán. Mivel a szódás feltárás során a feltárási oldatok gyakran 

tartalmaznak molibdént, ezért a meddő oldatok kezelése a molibdén kinyerésére irányult (Lodeve, 

Franciaország). Amennyiben a zagytározóról a többletvizet ki kell bocsátani, akkor a kibocsátásra kerülő 

oldatokat nátrium-szulfáttól tisztítják, közben megtörténik az oldatok urántól és rádiumtól való tisztítása is 

(Dolny Rozsinka, Csehország). 

2.1.6. 2.2.1.6 Uránkoncentrátum leválasztása 

Akár ioncserélő gyantával, akár extrakciós eljárással történik az urán kivonása a feltárási oldatokból, a 

folyamatok végén az elútumban vagy a reextraktumban az urán koncentrációja 10-20 g/l között van. Az 

elútumokból az uránt két semlegesítő lépésben választják le: első lépésben 3-3,5 pH-értéknél leválasztják a 

vas(III) és egyéb a szennyezők nagy részét CaO-dal, majd a második lépésben az uránt megfelelő lúgos 

kémhatású reagensekkel (ammónia, magnézium-oxid, mésztej, nátrium-hidroxid) vagy hidrogén-peroxiddal: 

• (2.15) 
 

 
(2.15) 

• (2.16) 
 

 
(2.16) 

• (2.17) 
 

 
(2.17) 

Alkalikus (szódás) elútumokból vagy feltárási oldatokból az urán nátrium-hidroxiddal választható le: 

• (2.18) 
 

 
(2.18) 

A koncentrátum víztelenítése történhet centrifugákkal vagy szűrőkkel. 

2.1.7. 2.2.1.7 Az uránkoncentrátum szárítása, izzítása 
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A víztelenített uránkoncentrátum szárításra vagy izzításra kerül. A szárítást urán-peroxid esetében 150-200 °C-

nál végzik, ammónium-diuranát esetében 120-400 °C-nál. Magyarországon a kalcium-diuranátot 500-550 °C-on 

szárították. 

Az izzítást sokszor az illékony szennyezők eltávolítása végett is végzik (pl. nátrium-klorid tartalom 

csökkentése). További cél lehet a koncentrátum stabil és nagy sűrűségű U3O8-dá történő átalakítása (különösen 

hosszabb szállítás esetén, kisebb térfogatban szállítható nagyobb tömegű urán). 

Ezek a műveletek környezetvédelmi szempontból nagy körültekintést igényelnek, mivel a szárító-izzító 

egységekből urán távozhat a légtérbe. A környezetszennyezés megakadályozására nagyon hatékony légtisztító 

rendszert kell üzemeltetni az uránkoncentrátum-szárító üzemrészekben. 

2.1.8. 2.2.1.8 Zagytározás 

A meddőzagy tárolására az első években nem fordítottak különösebb figyelmet: a zagyot kinyomatták a 

legközelebbi topográfilag legmegfelelőbb helyre, völgybe. Külszíni bányagödörbe való elhelyezés igen gyakori 

volt, különösen akkor, ha az adott bányagödör éppen uránérc bányászat eredményeként jött létre. 

Ez az elhelyezés biztonságos, ha a bányagödör szigeteléssel is rendelkezik (kanadai, francia, német) gyakorlat. 

Néhány földalatti bánya tömedékelésénél is felhasználták(ják) a homokot tartalmazó frakciót. 

A felszínalatti vízszennyezéssel összefüggő problémák miatt napjainkban kiemelt figyelmet fordítanak a 

hidrometallurgiai üzemekből távozó meddőzagyok elhelyezésére. 

Zagyterek kialakítása, üzemeltetése.  A zagyterek kialakítása rendkívül alapos műszaki és biztonság-elemzési 

munka elvégzését igényli. Egy sor gátszakadási tragikus eset, amely az utóbbi évtizedekben a világban 

bekövetkezett, bizonyítja a meddőtározók szerepét az ércfeldolgozási folyamat egészének biztonsága 

tekintetében. A nagy vízhangot kapott balesetek ugyan nem uránipari zagytározókkal következtek be, 

szerencsére. Uránérc feldolgozási maradékainak elhelyezésére, végleges tárolására szolgáló zagytározók baleset 

esetén lényegesen nagyobb környezeti katasztrófát jelentenének, mint akár a színes fémipari flotációs 

meddőzagyok akár a vörös iszap zagytározói. Ez a meddők radioaktivitásából adódik: a zagytározókra kikerült 

meddő az eredetileg feldolgozott érc radioaktivitásának 80-85%-t tartalmazza, így eseteges szétterülése 

mezőgazdasági területen lényegében elképzelhetetlen hosszú időre lehetetlenné tenné e terület mezőgazdasági 

művelését. 

A zagyterek üzemeltetésének különböző módjait részletesen taglalják az irodalomban (Robertson et al. 

1987,TAILSAFE 2002). Ezek alapján a gyakorlatban négy módszer terjedt el az uránbányászatban: 

• Víz alatti meddő elhelyezés; 

• Felszíni elhelyezés zagy formájában; 

• Fél-száraz meddő elhelyezési módszernek; 

• Száraz meddő elhelyezés (Pasztaszerű meddő elhelyezés). 

Víz alatti elhelyezés.  Kanadában gyakran alkalmazzák a víz alatti elhelyezést. A meddőt 40% körüli 

szilárdanyag tartalommal nyomatják ki a közeli tó víztükrébe. A víz alatti meddő elhelyezés különösen a piritet 

is tartalmazó meddők esetében előnyös, ilyen zagytárolási móddal megakadályozható a pirit oxidációja minden 

következményével együtt. A meddőzagyot ilyen elhelyezés esetén a zagyot a vízfelszínén úszó bárkán keresztül 

juttatják a tározóba. Ez lehetőséget ad a meddő egyenletesen elterítésére bárka helyzetének változtatásával. A 

bárkát a partról kötélen vontatják egyik helyről a másikra. Mivel a meddő szegregálódása minimális az így 

kialakított meddőréteg vízáteresztő képessége is alacsonyabb a más zagyelhelyezési módokkal kapott struktúrák 

vízáteresztő képességénél. Kanadában gyakori, hogy létező tavakba helyeznek el meddőzagyot, de a módszer 

alkalmazható mesterségesen épült gátak között kialakított tározók esetében is. 

Meddőelhelyezés híg zagy formájában.  Ebben az esetben a zagytér felületének nagy része ugyan vízzel 

fedett, azonban jelentős része, a gáttest közeli részen félig-meddig száraz állapotban van. A zagyot ilyen 

módszernél a zagytér körül kialakított körvezetékből juttatják a zagytérre, időről-időre a körvezeték más-más 

helyéről történik. A zagytér ilyen esetben a kitáplálási ponttól befelé alakul ki a felszín, a durvább rész a 

gáttesthez közeli részen, a finomabb pedig távolabb ülepedik ki a zagyból. Ilyen zagytér-felület széleróziója 
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jelentős lehet. A szivárgás mértéke jelentős lehet, ha a zagytér szigetelése hiányos. Gátstabilitás szempontjából a 

magas víztartalom előnytelen, mivel hozzájárulhat a gát sérüléséhez, ami katasztrófához is vezethet. A zagytérre 

nyomatott zagy szilárdanyag tartalma 40% alatt van. 

2.7. ábra - A meddő zagy formájában való elhelyezése a zagytéren (Magyarország, 

MECSEK-ÖKO Zrt I. zagytározó. 1993,.szabad víz a központi részen, homokos parti 

rész a gát-közeli részen, az iszap döntő része a víz alatti iszapmagban) 

 

Fél-száraz meddő-elhelyezési módszer.  Fél-száraz módszernek tekintik azt a módszert, amikor a meddőt 

rétegesen helyezik el, (50-150 mm) nem folyamatosan, hanem szakaszosan helyezik ki sűrített zagy formában. 

A következő réteg építése csak akkor kezdődik, amikor az előző meddőréted már megszikkadt. Ezt a módszert 

nagyon gyakran alkalmazzák jelenleg is. A meddő kisebb mértékben ugyancsak szegregálódik. 

Száraz meddő-elhelyezési módszer (Pasztaszerű meddő-elhelyezés).  E módszer esetében a kihelyezett 

meddő nem tekinthető zagynak, mivel víztartalma túl alacsony. A víztelenítés függ az eredeti zagy 

tulajdonságaitól és a használt víztelenítő berendezéstől. 

A száraz meddőt vagy légszárítással készítik elő, vagy külön berendezésben magában a hidrómetallurgiai 

üzemben végzik a mechanikai víztelenítést. A “száraznak” tekintett meddő víztartalma maximum 20%. Az 

ilyen meddő szállítása természetesen nehezebb, mint a zagyformájúé. Néhány uránüzemben szalagszűrőket 

alkalmaznak, a szállítás megkönnyítése végett ezt az anyagot kisé felzagyolják és így végeredményben fél-

száraz állapotban juttatják szivattyúk segítségével a zagytározókba. Az egykori szlovén üzemben (Zirovski vrh) 

szalagszűrőn történt a meddő víztelenítése és a zagytérre a szállítást gépkocsikkal végezték. Franciaországban a 

Bessine-i üzemben a szalagszűrőn víztelenített meddőt szállítószalagokon juttatták az ideiglenes tározó tére, 

ahonnan vasúton szállították a végleges meddőtározóba az 5 km-re lévő külszíni bányagödörbe. Indiában a 

meddőzagy durva részét (a semlegesített meddőzagy hidrociklonozásának aljzagyát) bányatömedékelésre 

használták (OECD-IAEA 1999), míg a hidrociklon fejzagyát a külszíni zagytározóban helyezték el. 

Svédországban a meddőzagy durvább szemcseméretű részét (80%>0.8 mm) 17% víztartalommal a tározó helyre 

szállították gépkocsikkal, majd rétegekben tömörítették. 

2.2. 2.2.2 Halmos (perkolációs) uránérc kilúgzás 

Halmos kilúgzás alatt azt az uránkinyerési folyamatot értik, amelynél a bányából kikerülő ércet közvetlenül, 

vagy megfelelő méretre való törés után, oldatgyűjtő rendszerrel ellátott medencékben prizmák vagy halmok 

formájában helyezik el és azokon az uránásvánnyal reagáló oldatot cirkuláltatnak. A lúgzó oldatot a halmok 
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tetejére juttatják, ahonnan az oldat az kőzeten átszivárogva az oldatgyűjtő térben gyűlik össze, miközben az érc 

urán tartalmának egy részét kioldja. Ezután az uránt az urántartalmú oldatból rendszerint anioncserélő gyantával 

vonják ki, majd az uránmentesített oldat - esetleg reagens hozzáadása után - visszakerül ismét a prizma tetejére. 

A halmos kilúgzás szinonimájaként gyakran használják a perkoláció kifejezést is, bár az irodalomban a 

perkoláció alatt általában nagyméretű tartályokban elhelyezett érctöreten való oldat-átszivárogtatást értik. Az 

angol nyelvű irodalomban heap leacing-nek nevezik ezt az ércfeldolgozási módot. 

A perkolációs kilúgzás a hidrometallurgia egyik legrégebbi eljárása, eredetileg rézércek feldolgozására 

fejlesztették ki. Az urániparban elsőként Portugáliában alkalmazták ezt a módszert az 50-es évek elején, 

azonban magyar kutatók is beszámoltak perkolációs uránkinyerési kísérletekről már 1958-ban. A legkorábbi 

perkolációs uránérc feldolgozásra Portugáliában került sor az 1950-es évek elején (Cameron 1980). Ugyancsak 

az 50-es években végzett kutatások alapján dolgozták ki a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál is a perkolációs 

kilúgzási eljárást az alacsony minőségű ércek feldolgozására. Egyes országok (pl. Argentína) kizárólag ezt a 

módszert alkalmazták uránkinyerésre. 

Kilúgzó ágensként leggyakrabban kénsavat használnak, de esetenként, pl. a magyar urániparban - 

gazdaságossági megfontolásokból - szódát használtak. 

E kilúgzási folyamatokban jelentős szerepe lehet a mikrobiológiai folyamatoknak is (különösen szulfidos ércek 

esetében), amelyek hatásmechanizmusával számos tudományos munka foglalkozik. 

A perkolációs módszert ugyan alacsony minőségű ércek hasznosítására fejlesztették ki, azonban alkalmazásának 

környezetvédelmi szerepe is van, mivel segítségével feldolgoztak olyan radiometrikus dúsítási meddőket is, 

amelyek urántartalma egyébként közvetlenül a környezetbe jutott volna. 

2.8. ábra - A perkolációs ércfeldolgozás általános sémája (Hutchison, Ellison után, 1992) 

 

A perkolációs eljárás elvi sémája a 2.8 ábrán látható. Argentinai perkolációs üzem látható a 2.9 ábrán. 

2.9. ábra - Perkolációs dombok Argentínában (San Rafael). Az érc töreten kénsavas 

oldatot perkoláltatnak kb. egy éven keresztül, majd vízzel mossák a kimosott meddőt, 

végleges tároló helyre szállítják, a medencébe új érctöret kerül. A felvételen a 

koncentrátum üzemrész is látható 
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A módszer abban áll, hogy előre elkészített szigetelt és a szivárgó oldatok összegyűjtésére alkalmas drenázzsal 

ellátott területre elhelyezik az urántartalmú töretet, 5-10 m magas halmokat alakítva ki. A halmok tetejére ezután 

kénsavat (15-50 g/l) vagy szódát (20-25 g/l) tartalmazó oldatot nyomatnak, amely átszivárog a töreten és 

fokozatosan kioldja az uránt. Az urántartalmú oldat a drenázsba kerül és onnan a szorpciós uránkinyerő 

oszlopokra jut. Az uránmentesített oldatot ezután visszanyomatják a perkolációs dombokra, szükség esetén a 

reagens koncentrációt korrigálják. 

Az uránnal telített gyantát az előző fejezetben már leírtak szerint eluálják és az elútumot uránkoncentrátummá 

dolgozzák fel. 

Technikailag a perkolációt alapvetően kétféle módon lehet megvalósítani: 

• A kilúgzó medencék ismételt felhasználásával; ebben az esetben a töretet elhelyezik a szigetelt műveleti 

medencébe, ahol megtörténik a töret kilúgzása, majd vízzel való átmosása, ezt követően pedig (kb. 18 hónap 

múlva) a végleges tároló térre való átszállítása (pl. Argentína, 2.9 ábra). 

• Folyamatosan bővülő perkolációs terület kialakításával, amelynél a kilúgzott töret helyben marad a 

rekultivációig. Ilyen esetben időről-időre szükség szerint újabb tereket hoznak létre, amelyek egymáshoz 

kapcsolódnak (pl. Magyarország). A medencék kialakításának folyamata a 2.10. ábrán, a perkolációs dombok 

elhelyezkedése a 2.11 ábrán látható. Folyamatosan bővülő perkolációs tér módszernél tehát minden medence 

csak az eredetileg elhelyezett érc feldolgozására szolgál és minden újabb ércporció számára új medencét 

képeznek ki. Magyarországon ezt a perkolációs feldolgozási módszert alkalmazták. 

A perkolációs ércfeldolgozás várhatóan a jövőben egyre nagyobb szerephez jut, mivel egyrészt nagy 

tapasztalatok gyűltek össze a rézércek és az aranyércek perkolációs feldolgozása során, továbbá mert gyakran 

találhatók olyan készletek, amelyre klasszikus üzemet építeni nem lenne gazdaságos. Ugyanakkor azonban a 

viszonylag kis költséggel létesíthető perkolációs ércfeldolgozás már kifizetődő lehet. 

2.3. 2.2.3 Földalatti, in-situ uránkioldás 

A fentiekben tárgyalt urántermelési módszerek jellemzője, hogy a felszínre hozott, kibányászott aprított vagy 

őrölt kőzetből történik az urán kivonása. Ez a termelési mód természetesen óriási tömegű bányameddő és kémiai 

ércfeldolgozási meddő képződésével jár, amelynek hosszú távú környezetvédelmi következményei nem 

elhanyagolhatóak. Az 1960-as évek végén merült fel, hogy a hagyományos uránbányászat helyett nem 

alkalmazható-e un. fúrólyukas perkoláció (angol nevén in-situ leaching, ISL, solution mining, leach mining). 

Ennek során az uránt közvetlenül a lelőhelyen lévő kőzetből oldják ki megfelelő reagenst tartalmazó oldat 

fúrólyukon keresztül a hordozó kőzetbe való juttatásával. Ugyancsak fúrólyukon keresztül a felszínre hozzák az 

urántartalmú oldatot, amelyből az uránt a szokásos módon kinyerik. Ilyen megoldás megvalósítása egy sor 

előnnyel jár, mind közvetlen gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból. 

2.10. ábra - Perkolációs medencék kialakítása 
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2.11. ábra - Perkolációs prizmák összefüggő elhelyezkedése (Perkoláció-II) 

 

A kilúgzó reagensek természetesen azonosak a klasszikus ércfeltárásnál alkalmazott reagensekkel (kénsavas 

oldat, nátrium-karbonát, oxidálószerként oxigén, hidrogén-peroxid). A módszert igen gyorsan kezdték 

alkalmazni, gyakran az adott terület vízföldtani tulajdonságainak kellő ismerete nélkül is. Ennek 

következményeként több esetben (pl. Csehország) rendkívüli mértékben elszennyeződött rétegvizek alakultak 

ki. Napjainkban természetesen a fúrólyukas perkoláció alkalmazását igen alapos geológiai-vízföldtani 

vizsgálatok előzik meg. 

Az fúrólyukas perkoláció alkalmazásának több kritériuma is van: egyrészt nyilvánvalóan csak megfelelő 

porozitású kőzetekből való uránkinyerésre használható, másrészt a kőzet jól szigetelt képződmények között kell, 

hogy helyezkedjen el. Ellenkező esetben vagy nagyfokú szennyeződés alakulhat ki a talajvízben vagy igen nagy 

mennyiségű plusz vizet kell kiszivattyúzni megfelelő depressziós tölcsér fenntartása végett. 

Mindazonáltal jelenleg az urántermelés 35-40%-a származik ISL területekről, Ausztrália, Kazahsztán, 

Üzbegisztán, USA, Kanada, Oroszország termel ilyen módszerrel uránt. Reagensként kénsavat vagy nátrium-

karbonátot és oxidálószert alkalmaznak, de esetenként egyszerű szódavizes (CO2-vel telített víz) kioldásról is 

van információ (nagyon oxidált száraz területeken). Európában a legnagyobb kiterjedésű ISL terület 

Csehországban (Hamr) található, ahol 4,9 millió t kénsavat juttattak a földalatti uránérc tartalmú kőzetbe. A 

területen jelenleg is jelentős mennyiségű kénsavat tartalmaz az érces kőzet, a terület rekultivációja folyamatban 

van (OECD-IAEA 2002a). 

Természetesen el kell oszlatni egy gyakori tévhitet: ez a módszer is reagenseket igényel és ugyancsak kell 

számolni hulladék képződésével is. E hulladékok pl. az Ausztrál Honeymoon projekt esetén nem jelentenek 

különösebb gondot, mivel az érctestben található pórus víz oldott anyag tartalma eleve 18-20 g/l, tehát ilyen 

közegbe a szennyezett hulladékoldat különösebb környezeti probléma nélkül visszasajtolható. Ha azonban az 

adott víztartó rétegből ivóvizet vagy mezőgazdasági célra is felhasználásra kerülő vizet termelnek ki, a termelés 

befejező fázisában nagyon körültekintő vízminőség-helyreállító munkát kell végezni (Smith-Range Project, 
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Wayoming) a talajréteg vizes átmosásával. A módszer előnye többek között az, hogy művelésbe vonhatók a 

bányászati módszerekkel való feldolgozásra gazdaságtalan érckészletek is. 

Magyarországon nem volt földalatti perkoláció: egy kísérleti területet ugyan létesítettek Dinnyeberki 

környékén. Azonban a hordozó kőzet agyagos volta miatt az uránkioldás rendkívül lassú volt. Ezért a területet 

alkalmatlannak találták ipari művelésre. 

2.12. ábra - Fúrólyukas perkoláció elvi sémája 
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3. fejezet - 3. Uránbányászat 
környezetszennyező objektumai 
(szerző: Dr. Várhegyi András) 

Az urán bányászata viszonylag "fiatal" iparág, azonban a kezdetektől eltelt kb. 100 évben a kitermelt messziség 

nagyságrendekkel nőtt. Az urán iránti keresletet Hahn és Strassman nagy jelentőségű tudományos felfedezése, 

az urán hasadásának, a láncreakció megvalósíthatóságának felismerése alapozta meg. Az uránnak ez a 

magfizikai tulajdonsága tette keresetté e fémet előbb katonai megfontolásokból, az 1960-as évektől pedig 

energiatermelés céljából is. Mindezek következtében az urán termelése és felhasználása az 1950-es évek elején 

elérte a 10.000 tonnát, majd a ’60-as években a 40–50 ezer tonnát évenként. A ’80-as évektől kezdődően, a 

hidegháború enyhülésével, és különösen a Csernobili atomerőmű katasztrófát követően az urán iránti kereslet 

csökkent, ami az urán világpiaci árában is tükröződött. Napjainkban a nukleáris energiatermelés iránti igény újra 

fokozódott, az uránpiacon átmeneti hiány alakult ki, a világpiaci ár újra 100 USD fölé került. Az urán világpiaci 

árának alakulását a 3.1 ábra szemlélteti. 

3.1. ábra - Az urán világpiaci árának alakulása (USD, 1970–2010) 

 

Az urán iránti igények kielégítésére új iparág, az uránipar jött létre, amelynek környezeti kockázatát az iparág 

kialakulásának idején nem ismerték eléggé annak ellenére, hogy a radioaktív sugárzások élő szervezetre 

gyakorolt hatása az 1920-as évektől többé-kevésbé ismert volt. A rádium tartalmú világító festékek gyártásával, 

az orvosi célú alkalmazásokkal kapcsolatos egészségügyi problémák kezelésére hozták létre 1928-ban a mai 

ICRP (International Commission on Radiation Protection, Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság) elődjét. Az 

uránércek feldolgozása is egészségügyi, környezetvédelmi problémákkal járt, a feldolgozási maradékok által 

képviselt kockázat csak jóval az ipari méretű termelés beindítása után, az 1960-as évektől vált nyilvánvalóvá. 

Lényegében ettől az időszaktól kezdve foglalkoznak (hazánkban is) az uránbányászat és –ércfeldolgozás 

környezeti ártalmaival. 

Magyarországon az uránércek felkutatása az 1950-es években szovjet érdekeltségből eredményre vezetett a 

Nyugat-Mecsek térségében, 1957-től indult az uránbányászat. A bányászat mintegy 40 éves időszaka alatt 

összesen 5 mélybánya (I-V. számú bányaüzemek) létesült. 1964-ig a kitermelt uránércet vasúton szállították a 

Szovjetunióba, majd 1964-ben megkezdte működését az ércdúsító üzem. 

1. 3.1 Bányászati technológiák 
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Az érctestek kialakulása (ércgenetika) szempontjából az uránfeldúsulások két nagy csoportra oszthatók: 

üledékes ércekre (ezek vastagsága a 10 cm–10 m nagyságrendbe esik, és leggyakrabban (de nem mindig) a 

vízszinteshez közel álló rétegekben fordul elő. A másik a teléres típusú ércesedés, több tíz cm – több 10 m 

közötti vastagság-tartományban fordul elő, a vízszintestől leggyakrabban erősen eltérő vagy közel vertikális 

irányítottságú telepkifejlődésben. Az érc geológiai kifejlődéséhez, települési viszonyaihoz, mélységéhez, 

geometriai méreteihez igazítják a kitermelésének bányászati módszereit. 

A bányászat hagyományos módszerei közé soroljuk a mélybányászatot és a külszíni fejtést, míg jelenleg egyre 

inkább az ISL (in situ leaching, helyszíni kioldás) technológia alkalmazása kerül előtérbe. A mélybányászat 

függőleges aknákon keresztül hozza felszínre az ércet, a külszíni fejtés során pedig az érctelepet fedő 

meddőkőzet eltávolítása után a fejtés szabad légtérben történik. Az ISL technológia pedig fúrólyukakon 

keresztül, vegyi reagensek alkalmazásával, oldat formájában hozza felszínre az uránt. Mindegyik bányászati 

forma sajátságos környezetvédelmi problémákat vet fel. 

A hagyományos bányászati módszerek alapvető sajátossága, hogy a hasznosítható nyersanyagokon kívül 

gazdaságosan nem hasznosítható, azaz meddő kőzeteket is kitermel, ami leggyakrabban meddőhányók 

formájában a környezetbe kerül. Uránbányászat esetén keletkezik inaktív (radionuklidokat a természeteshez 

közeli koncentrációban tartalmazó) meddő és anomális radioaktivitású meddő (vagyis olyan, alacsony 

koncentrációjú, de mégis anomális radioaktivitású "gyenge minőségű" uránérc, amelynek ipari feldolgozása 

nem gazdaságos); így általában ez is a meddőhányóra kerül. 

A bányászati tevékenységgel egyidejűleg jelentős mennyiségű felszín alatti víz kiemelését is folyamatosan 

végezni kell, ami szintén a környezetet terheli (bányavíz). 

A külszíni fejtést mind az üledékes, mind a teléres ércelőfordulás bányászatánál alkalmazzák abban az esetben, 

ha annak költsége alacsonyabb, mint a mélybányászaté (értelemszerűen: kisebb mélységű érctestek lefejtésére). 

A külszíni bányaműveléssel – a mélybányászattal összehasonlítva – rendszerint nagyobb termelékenység, jobb 

kihozatal érhető el, és könnyebben biztosíthatók a megfelelő munkafeltételek is. Ugyanakkor ez e művelési 

forma a táj jelentős sérülését eredményezi, mivel rendszerint nagy mennyiségű meddőt (az érctestet fedő 

rétegeket) kell kitermelni, és gyakran óriási méretű bányagödrök jönnek létre. Hazánk uránbányászatában 

külfejtési módszert nem alkalmaztak. 

Nagyságrendileg 100 m mélységet meghaladó ércelőfordulások kitermelésére mélyművelésű bánya létesítése 

gazdaságosabb a külszíni fejtésnél. Ilyenkor a felszínről induló aknákon keresztül történik a kitermelt kőzet 

felszínre hozása, a dolgozók lejutása a munkahelyekre és a megfelelő szellőztetéshez a levegő lejuttatása. Az 

akna lehet vertikális vagy lejtős, bányaüzemenként legalább két akna kialakítása (szállítóakna, légakna) 

feltétlenül szükséges (bányatörvény előírja) a menekülés és az áthúzó szellőztetés biztosítása okán. Az aknák 

mélyítése, továbbá a művelés során keletkező meddő kőzet elhelyezése tipikusan az aknákhoz viszonylag közeli 

meddőhányókon történik. 

2. 3.2 Ércfeldolgozás 

A kitermelt érc urántartalmának kinyerése vizes oldatokon keresztül, azaz hidrometallurgiai módszerekkel 

történik. A konkrét eljárás nagymértékben függ az uránt tartalmazó ásványok jellegétől, az érc minőségétől 

(urántartalom), az érc általános ásványi összetételétől. Az ipari méretekben alkalmazott módszerek az alábbi 

csoportokba sorolhatók: 

• Az érc megőrlését kövező klasszikus vegyi ércfeldolgozás (angol terminológiával: mill process) 

• Az érc kültéri felhalmozását követő perkolációs kilúgzás (heap leaching) 

• Fúrólyukakon keresztül végzett kitermelés, kilúgzás (in situ leaching) 

Az érc feldolgozása az ércosztályozással kezdődik. Már a bányából kijövő csilléket is minősítik radioaktivitásuk 

alapján: gamma sugárzásmérés alapján a határértéket el nem érő radioaktivitású kőzetet tartalmazó egységek 

közvetlenül a meddőhányóra irányítják. Az ércnek minősülő kőzetet (ami közé a bányaműveletek során meddő 

is keveredhetett, vagyis az érc "felhígult") az ércosztályozóban radioaktivitásuk (gamma-sugárzásuk) alapján 

tovább csoportosítják: a meddőnek minősülő visszakerül a meddőhányóra, a "jó" minőségű érc vegyi dúsításra, 

míg a "gyenge" minőségű nyílttéri kitermelésre (perkoláció) kerül. 
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A klasszikus vegyi ércfeldolgozás első lépéseként az uránt ásványaikból savas vagy alkalikus karakterű 

oldatokkal kioldják. A gyakorlatban ezt előbbi esetben ezt kénsav, utóbbinál pedig hidrogén karbonát 

adagolásával valósítják meg. Az urán a természetben hat és négy vegyértékű oxidált formában található: UO3 

illetve UO2. A hat vegyértékű urán közvetlenül oldatba vihető, a négy vegyértékű formát ehhez oxidálni kell. Ez 

további reagensek, oxidálószer és katalizátor bevitelével valósítható meg a gyakorlatban, savas technológia 

esetén pl. mangánérc (piroluzit) adagolásával. 

3. 3.3 Az uránbányászat során képződött 
környezetszennyező objektumok 

Az uránbányászat által okozott környezetvédelmi problémák abban különböznek az egyéb (pl. érc-, szén-, 

kőbányászat) bányászatétól, hogy a környezet radioaktív terhelésével, szennyezésével is jár. A nyugat-mecseki 

uránbányászat és a kapcsolódó ércfeldolgozás (ércdúsító üzem) által létrehozott legfontosabb 

környezetszennyező objektumok illetve objektum-csoportok az alábbiak: 

• Földalatti bányaüregek 

• Vertikális aknák (légaknák, szállítóaknák) és táróbejáratok 

• Bányaüzemi és egyéb ipari területek 

• Érc- és bányameddő szállítási útvonalak, zagyvezetékek 

• Meddőhányók 

• Külszíni perkolációs meddők 

• Zagytározók 

Ezek mindegyike eltérő, egyedi módon terheli környezetét, rekultivációjuk módja is különböző. 

3.1. 3.3.1 Bányaüzemi területek és légaknák 

A földalatti bányaüregek például a bányabezárást követően, a vízkiemelés beszüntetését követően fokozatosan 

feltelnek vízzel, és az ott (esetlegesen) visszamaradt szennyezéseket, feltárt és le nem termelt ércesedéseket 

oldva elszennyeződhetnek. A mindenkori vízszint feletti üregrendszer légterében pedig igen magas 

radonkoncentráció alakulhat ki, amely a felszínre áramolva jelentős munkahelyi vagy lakóhelyi sugárterhelést 

okozhat. 

A bánya üzemelésének időszakában a földalatti bányatérségeket szellőztetni kell. A szellőztetés célja a friss 

levegő biztosítása a földalatti munkahelyeken, ezzel egyidejűleg az elhasznált levegő eltávolítása, kibocsátása a 

légkörbe. Az uránbányákban a fejtések, földalatti robbantások során keletkező nitrózus gázok, por, az 

érctestekből kilépő radon eltávolítása mellett a munkahelyek hűtése is fontos feladat. A mecseki mélyebb 

bányákban, 1000 m-t is meghaladó mélységben a primer kőzethőmérséklet elérhette, meghaladhatta az 50 °C-ot. 

Az alkalmazott áthúzó szellőztetés kibocsátási pontjai tipikusan a bányaüzemi légaknák. A Mecseki 

Ércbányászati Vállalat (MÉV) IV. számú bányaüzemi légaknáját mutatja a 3.2. ábra. 

3.2. ábra - A MÉV IV. számú légaknája 
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A MÉV légaknáinak emisszióját, környezetterhelését, üzemelésük időszakában, a 3.1. táblázatban foglaltuk 

össze: 

3.1. táblázat - A MÉV egykori légaknáinak radiológiai paraméterei 
 

222Rn emisszió 1,5·103 Bq/év 

Porkibocsátás (Unat 226Rn) 2·109 Bq/év 

Az aknától 100 m távolságban:   
222Rn koncentráció 10-1503 Bq/m3 

Gamma dózisteljesítmény 150-250 nGy/h 

A monitoring adatok szerint a légaknából kilépő aktivitás jelentősen felhígul, az aknától távolabb (100 m) a 

radiológiai paraméterek alig haladják meg a természetes háttér értékét. A légaknák környezetében viszonylag 

nagyobb távolságokra (több 100 m, uralkodó szélirányban néhány km) megfigyelhető jelenség továbbá, hogy a 

növényzeten, talajban a 210Pb aktivitáskoncentrációja anomális, tipikusan nagyságrenddel meghaladja az 

egyensúlyi értéket. Ennek oka a radon bomlástermékek fokozott kihullása a levegőből, amelynek a 210Pb hosszú 

élettartamú (T= 22,3 év) komponense. 

3.2. 3.3.2 Meddőhányók 

A meddőhányókra ugyan – elnevezésük is erre utal – a műrevalósági határ alatti érc- (urán) tartalmú kőzetek 

kerülnek, ezek radioaktivitása jellemzően anomális, többszörösen meghaladja a háttér értéket. Kivételt képezne 

ez alól az olyan meddőhányók, ahol csak inaktív kőzet elhelyezése történt, ilyenek például az aknamélyítési 

meddők. Tipikusan azonban az inaktív bányameddő és a műrevalósági határ alatti, ércosztályozási meddő 

keverten kerül a meddőhányókra. A MÉV legnagyobb, központi III. számú meddőhányójának légi felvételét, 

valamint a meddő még fedetlen felületén mért gamma dózisteljesítmény izovonalas térképét mutatja a 3.3. ábra. 

3.3. ábra - A MÉV III. számú központi meddőhányója és gamma dózisteljesítmény 

térképe (áthalmozás után, fedés előtt) 
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A MÉV meddőhányóinak legfontosabb mennyiségi és radiológiai paramétereit, környezetterhelését, még a 

rekultivációt megelőző időszakban, a 3.2. táblázaban foglaltuk össze: 

3.2. táblázat - A MÉV egykori meddőhányóinak radiológiai paraméterei: 
 

Alapterület 900000 m2 

Összes mennyiség 25 millió tonna 

Átlagos Unat koncentráció 50 g/t 

Átlagos 226Rn koncentráció 0,7 Bq/g 

Felszíni 226Rn exhaláció   

Fluxus 0,1-0,5 Bq/m2s 

Összesen: 6·1012 Bq/év 

Gamma dózisteljesítmény 0,5-1,2 µGy/h 

A meddőhányótól 100 m távolságban:   
222Rn koncentráció 10-50 Bq/m3 

Gamma dózisteljesítmény 150-250 nGy/h 

A táblázat adataiból látható, hogy a meddőhányókon mérhető radiológiai paraméterek kb. egy nagyságrenddel 

haladják meg a természetes háttér értékeket. Az objektumtól távolabb (100 m) viszont már közel háttérszintű 

értékeket mérhetünk. 

3.3. 3.3.3 Külszíni urántermelés ("perkoláció") területei 

A "gyenge" minőségű ércet (tipikusan 100–300 g/t urántartalom között) a MÉV-nél ún. perkolációs 

technológiával dolgozták fel. A cm-es nagyságú darabokra összetört ércet a külszínen felhalmozták, szódás 

(NaHCO3) oldattal kezelték. A perkolációs halmok alatt elhelyezett fólián összegyűlt oldatból vonták ki az uránt 

a helyszínen elhelyezett ioncserélő gyanta oszlopokon. A termelés befejezésével a meddőt először tiszta vízzel 

kezelték, hogy a vegyi szennyezettségét csökkentsék, mindazonáltal a visszamaradt perkolációs meddőhányók 

mind kémiai, mind radiológiai szempontból potenciális szennyező források. A MÉV II. számú perkolációs 

területét, meddőhányóit mutatja a 3.4. ábra., a rekultivációt megelőzően. 
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3.4. ábra - A MÉV egykori II. számú perkolációs területe 

 

A MÉV perkolációs meddőinek legfontosabb mennyiségi és radiológiai paramétereit, környezetterhelését, még a 

rekultivációt megelőző időszakban, a 3.3. táblázatban foglaltuk össze: 

3.3. táblázat - A MÉV egykori perkolációs területeinek radiológiai jellemzői 
 

Alapterület 470000 m2 

Összes mennyiség 3,4 millió tonna 

Átlagos Unat koncentráció 60-70 g/t 

Átlagos 226Rn koncentráció 1,5-2 Bq/g 

Felszíni 226Rn exhaláció   

Fluxus 0,5-1 Bq/m2s 

Összesen: 1,2·1013 Bq/év 

Gamma dózisteljesítmény 0,8-1,5 µGy/h 

A meddőhányótól 100 m távolságban:   
222Rn koncentráció 10-50 Bq/m3 

Gamma dózisteljesítmény 150-250 nGy/h 

Az adatokból megállapítható, hogy a perkolációs meddők radioaktív paraméterei a „normál” meddőhányókénál 

valamivel magasabbak, legalább egy nagyságrenddel meghaladva a természetes háttér értékeket. Az objektumtól 

távolabb (100 m) viszont itt is közel háttérszintű értékeket mérhetünk. 

3.4. Ércdúsító üzem (ÉDÜ) 

Az érc vegyi feldolgozása, az urán kinyerése az ércből, majd U koncentrátum (angolul: yellow cake, „sárga 

por”) előállítása ércdúsító üzemben történik. A MÉV-nél az urán feldolgozása az alábbi legfontosabb 

lés 

2SO4

végeredményeként közel 60 % U-tartalmú koncentrátum, és radioaktív, vegyileg szennyezett gyártási maradék, 

zagy keletkezett, amelyet csővezetéken juttattak ki a zagytározókra. 

A MÉV Ércdúsító üzemét és a közvetlen szomszédságában kialakított I. számú perkolációs területet mutatja a 

3.5. ábra. A terület radiológiai szennyezettségét (rekultiváció előtt) illusztrálja a terület gamma 

dózisteljesítmény térképe. A jelentősebb radioaktív anomáliák az érc felszíni tárolásához, mechanikai 

feldolgozásához, a vegyi technológia központi épületéhez és az egykori hulladék depóhoz kapcsolódnak. A talaj 

radioaktív szennyezése mellett olaj-, sav- és nehézfém-szennyezések is kialakultak, a talajvíz is szennyeződött 

(urán, sav, olaj). 



 3. Uránbányászat 

környezetszennyező objektumai 

(szerző: Dr. Várhegyi András) 

 

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.5. ábra - A MÉV egykori ércdúsító üzeme és I. számú perkolációs területe (balra). A 

terület radioaktív talajszennyezését illusztráló gamma dózisteljesítmény térképe 

(jobbra) 

 

A MÉV ércdúsító üzemi terület legfontosabb radiológiai paramétereit, környezetterhelését, a rekultivációt 

megelőző időszakban a 3.4. táblázatban foglaltuk össze: 

3.4. táblázat - A MÉV egykori ércdúsító üzemének radiológiai paraméterei 
 

Alapterülert 400000 m2 
222Rn emisszió 2·1012 Bq/év 

Radioaktív porkibocsátás (Unat + 226Rn) 2·109 Bq/év 

Gamma dózisteljesítmény 0,2-3 µGy/h 

Az akerítéstől 100 m távolságban:   
222Rn koncentráció 10-303 Bq/m3 

Gamma dózisteljesítmény 140-180 nGy/h 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy a talaj radioaktív szennyezettségét jelző gamma dózisteljesítmény 

paraméter igen szélsőséges értéktartományban ingadozik, a háttérszint-közeli értékektől (szennyezés-mentes 

területrészeken) egészen a primer ércet jellemző, µGy/h-ás nagyságrendű értéktartományig. A területtől 

távolabb (100 m) viszont már gyakorlatilag a háttérsugárzás értékeit mérhetjük. 

3.5. Zagytározók 

A zagytározókon elhelyezett urándúsítási maradék, zagy radioaktivitása alig marad el a kiindulási érc őrlemény 

aktivitásától, hiszen az urán bomlási sorozata mindössze egyetlen elemének, az uránnak a kivonása történt meg 

a folyamat során, az összes többi radionuklid, köztük a fő gamma-sugárzók (214Bi, 124Pb) és a 222Rn-ná bomló 
226Ra, a zagyban maradt. Ehhez járul a technológiai folyamat során adagolt összes kémiai komponens, a kénsav 

és sósav mésztejjel közömbösített maradéka, a katalizátorként adagolt mangánérc stb. Mennyiségét tekintve 

pedig gyakorlatilag a teljes feldolgozott uránérc anyaga jelen van (az érc átlagos urántartalma kb. 0,1 %), plusz 

a technológia során hozzáadott oldatok és adalékanyagok. A MÉV zagytározóinak légi fotója látható a 3.6. 

ábrán. 

3.6. ábra - A MÉV egykori zagytározóinak látképe 
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A MÉV zagytározóinak legfontosabb mennyiségi és radiológiai paramétereit, környezetterhelését, még a 

rekultivációt megelőző időszakban, a 3.5. táblázatban foglaltuk össze: 

3.5. táblázat - A MÉV egykori perkolációs területeinek radiológiai jellemzői 
 

Alapterület 1630000 m2 

Összes mennyiség   

Szilárd fázis: 20,4 millió tonna 

Oldatban: 32 millió m3 

Unat koncentráció   

Szilárd fázis: 70 g/t 

Oldatban: 0,1 mg/dm3 

Átlagos 226Rn koncentráció   

Szilárd fázis: 13 Bq6g 

Oldatban: 5Bq/dm3 

Felszíni 226Rn exhaláció   

Fluxus 4 Bq/m2s 

Összesen: 2,5·1014 Bq/év 

Gamma dózisteljesítmény 2,5-3,5 µGy/h 

A objektumtól 100 m távolságban:   
222Rn koncentráció 10-100 Bq/m3 

Gamma dózisteljesítmény 200-300 nGy/h 

Az ércdúsító üzemelésének időszakában a zagytározó felületén nyílt vízfelület, "tó" található, amelynek vizét 

visszaforgatják az üzembe. A rekultiváció során, első lépésként a zagytó vizének a lecsapolása történik meg, 

szabaddá válik a rendkívül anomális radioaktivitású zagyfelület, amelynek fokozatos kiszáradásával a radioaktív 

emisszió tovább fokozódik (kiporzás, radon exhaláció). A zagytározók szilárd felületén a radioaktív szintek 

mintegy 2 nagyságrenddel haladják meg a természetes háttérsugárzás értéktartományát; a tározóktól eltávolodva 

(100 m) viszont a háttérnél csak kissé magasabb értékeket mérhetünk. 
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4. fejezet - 4. Uránipari objektumok 
rekultivációjának technológiai 
kérdései (szerző: Dr. Csővári Mihály) 

A szennyezések jellege.  Az uránbányászat rekultivációval kapcsolatos problémái részben azonosak más ércek 

bányászata és kémiai feldolgozása során jelentkező problémákkal, részben különböznek azoktól. A különbség 

elsősorban a bányatermelvény radioaktivitása miatt jelentkezik. A rekultiváció sokrétű feladatainak csak kis 

részét tudjuk érinteni, de a tárgyalt módszerek áttekintést adnak a munkák jellegéről. 

Az uránbányászat rekultivációja radiológiai szempontból azért fontos, mivel az ércfeldolgozási maradékok 

radioaktivitása alig kisebb az eredeti érc radioaktivitásánál, lévén, hogy feldolgozás során csak az urán döntő 

részét vonják ki, és a bomlástermékek nagy része a feldolgozási meddőben marad. E meddők rádium 

tartalmuknál fogva radon-222 gázt emittálnak a környezetbe, amely sugár-egészségügyi hatásai miatt igen 

ártalmas anyag. Több egyéb kockázat mellett az urániparban képződő hulladékokat, elsősorban az 

ércfeldolgozási meddőket, a radon gáz légtérbe jutásának mérséklése céljából izolálni kell a légtértől, ami csak 

hatékony rekultivációval érhető e. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a rekultiváció nemcsak a meddők felszínén 

mérhető radiológia hatások csökkentése céljából fontosak, hanem azért is, hogy az illetéktelen személyeket 

figyelmeztessék a veszélyes anyagra, ami a fedőréteg alatt található. Ezzel csökkenteni lehet a radioaktív anyag 

emberi beavatkozással történő széthordását, ami a múltban gyakorta előfordult a felhagyott zagytározókkal. 

A környezeti hatásokat az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk alapján két fő csoportra oszthatjuk: radiológiai 

és nem-radiológiai hatásokra. 

Ennek megfelelően környezetvédelmi feladatok egyrészt a radiológiai hatások, másrészt a nem-radiológiai 

hatások mérséklésére vagy határesetben megszüntetésére irányulnak. A következőkben a környezeti károk 

mérséklésére alkalmazott módszereket tekintjük át. A káros hatások mérséklési lehetőségeit a 4.1 ábra 

szemlélteti. Az uránbányászat környezetre gyakorolt hatásait mérsékelni lehet megfelelő kárelhárítási 

intézkedésekkel. 

4.1. ábra - Az uránérc feldolgozás káros környezeti hatásai mérséklésének módjai 

 

A 4.1. ábrán összefoglalt hulladékkezelési módok részletesebb kifejtését a következő fejezetekben végezzük el. 

Szilárd hulladékok esetében elsősorban a környezettől való teljes vagy részleges szigeteléssel lehet mérsékelni 

azok radiológiai és vízszennyezési hatásait. Ebben a tekintetben a feladat az, hogy: 

• egyrészt csökkenteni kell a radioaktív hulladékokat magukba foglaló objektumokból kiáramló radioaktív és 

nem radioaktív komponensek mennyiségét, 



 4. Uránipari objektumok 

rekultivációjának technológiai 

kérdései (szerző: Dr. Csővári 

Mihály) 

 

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• másrészt kárelhárítást kell végezni a már a környezetbe jutott szennyezők egészségkárosító hatásának 

mérséklése céljából. Ez utóbbiak közül az egyik legfontosabb az objektumok közelében elszennyeződött 

felszínalatti víz minőségének helyreállítása 

Ebbe a kategóriába tehető a kármentesítési munkák során összegyűjtött szennyezett talaj és az épületek, ipari 

létesítmények lebontásánál képződő törmelék is. A folyékony hulladékok esetében általában célirányos 

vízkezelési eljárások alkalmazása jelenti a megoldást akár bányavizekről akár a meddőkről szivárgó vizekről 

van szó. 

Az uránipari remediációról magyar nyelvű összefoglaló anyagot 1994-ben publikáltak (Csővári, M., Lendvainé-

Koleszár Zs. 1994). 

1. 4.1 Szilárd hulladékok kezelése 

A szilárd hulladékok közül a zagytározókon elhelyezett ércfeldolgozási meddőzagy jelenti a legnagyobb 

problémát egyrészt a meddő radioaktivitása miatt másrészt a meddőben és a zagy oldatfázisában található 

kémiai anyagok miatt. Ebben a fejezetben elsősorban e hulladékok (zagytéri meddők, bányászati meddők) 

kezelését tárgyaljuk, és mindenek előtt a radiológiai hatások mérséklésével foglalkozunk. A kémiai 

szennyezőktől eredő vízkezelési módszereket a későbbiekben tárgyaljuk. 

1.1. 4.1.1 Radiológiai hatások mérséklése 

A rekultiváció során a radiológiai hatások mérséklésesének mértékét megengedett határértékek formájában 

általában a Környezetvédelmi Engedély írja elő a nemzetközi ajánlások figyelembe vételével. Ezekben szerepel 

az egyes objektumokon és azok közelében megengedett gamma-dózis intenzitás szint, a radon aktivitás 

koncentrációjának megengedett értéke, a talajok szennyezettségére megengedett értékek, stb. 

Az előírt határértékek teljesítéséhez általában elkerülhetetlen a szennyező forrásokon (meddőhányók, 

zagytározók) és azok közelében érvényesülő gamma-sugárzás és a levegő útján terjedő radioaktív por és radon 

gáz valamint ennek alfa-aktív bomlástermékei kiáramlásának jelentős mérséklése. 

1.1.1. 4.1.1.1 Gamma-sugárzás intenzitásának csökkentése 

Gamma-sugárzás csak a radioaktív meddő közvetlen közelében észlelhető, mivel a sugárzás levegőben 

viszonylag gyorsan elnyelődik. Problémaként a gamma-sugárzás tehát elsősorban a meddők tárolási helyén, a 

meddődombokon jelentkezik, kivéve azt az esetet, amikor a radioaktív anyagot általában tudatlanságból 

széthordják (a múltban erre gyakran sor került). Természetesen a bányatermelvény tárolási helyei, a feldolgozó 

üzemekben az érc vagy meddő egy része szétszóródott a talajon. Ezért az uránbányászat által használt 

területeken igen sok esetben a háttérnél lényegesen magasabb gamma-dózis intenzitás mérhető. Ilyen esetekben 

célszerűnek látszik a szennyezett föld eltávolítása és kijelölt gyűjtő helyre való átszállítása. 

A levegőben elnyelt gamma-dózis intenzitás a meddő rádium tartalmától függ (4.1) és fedetlen zagyterek esetére 

az alábbi közelítő képlet szerint számítható ki (IAEA 1992): 

(4.1) 
 

 
(4.1) 

ahol: 

• D-a levegőben elnyelt gamma-dózisintenzitás 1 m-re a fedetlen zagytér felett, µGy/h 

• CRa- a meddő rádium tartalma aktivitás-koncentrációban kifejezve, Bq/g 

Példa.  Számítsuk ki, hogy milyen gamma-dózis intenzitás várható olyan zagytér felszínén (a felszíntől 1m-re), 

amelynek szilárd anyaga 10 Bq/g rádiumot tartalmaz. 

Megoldás.  D= 0,48·CRa =0,48·10=4,8 µGy/h 
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Természetesen a zagytereken lévő meddő rádium tartalma alapvetően a feldolgozott érc minőségétől függ. A 

példában a 10 Bq/g rádium kb. 0,08-0.1 % urántartalmú érc meddőjének rádium tartalma; a múltban képződött 

meddők nagy része világviszonylatban is 0,1-0,5 % uránt tartalmazó ércből származik, tehát nagyságrendben 

közel áll a példában vett értékhez. 

A példában kiszámított gamma-dózisintenzitás 20-30 szorosa a háttérértéknek, tehát azt csökkenteni kell, még 

akkor is, ha a területet korlátozott hasznosításra szánják. 

Az anyag és a nagyenergiájú gamma-sugárzás kölcsönhatása során a sugárzás intenzitása exponenciálisan 

csökken a sugárzást elnyelő anyag rétegvastagságának és tömegabszorpciós együtthatójának függvényében. 

Az elnyelés mértéke ugyan több tényező függvénye (pl. a sugárzás energiája), azonban közelítően az alábbi 

egyenlettel írható le (4.2): 

(4.2) 
 

 
(4.2) 

ahol: 

• I0- a sugárzás eredeti intenzitása, 

• µ-tömegabszorpciós együttható, 

• h- az elnyelő anyag rétegvastagsága, 

• I- az anyagon áthaladt sugárzás intenzitása. 

Mint látható a gamma-sugárzás intenzitása adott elnyelő anyag (adott µ) esetén az anyag rétegvastagságától 

függ. Mivel µ a sugárzás energiáján kívül elsősorban a rendszám függvénye, ezért minél nagyobb rendszámú 

elemet tartalmaz az árnyékoló anyag, annál nagyobb annak sugárzásintenzitás-csökkentő hatása. Ezért 

használnak, pl. a röntgenkészülékeknél ólomból készült védő eszközöket (az ólom nagy rendszámú elem) és 

ezért alkalmaznak a radiológiai méréseknél is ólom árnyékolást. Természetesen az uránércek bányászata és 

feldolgozása során képződő óriási anyagmennyiségű szilárd hulladékok lefedésénél nem jöhetnek szóba 

különleges anyagok. Ezekben az esetekben csak a legolcsóbb anyagok, a természetes föld és esetenként a víz 

jöhet számításba. 

A föld, különböző abszorpciós együtthatójú anyagok keverékének tekinthető. Bár anyagi összetétel ismeretében 

kiszámítható a jellemző átlagos abszorpciós tényező értéke, azonban a gyakorlatban tapasztalati, kísérleti 

adatokból indulnak ki a fedőréteg szükséges vastagságának megállapításánál. 

Tapasztalatok alapján általában mondható, hogy az uránsortól eredő gamma-sugárzás intenzitása kb. a felére 

csökken, ha az 10 cm-es földrétegen hatol át, a következő 10 cm ugyancsak a felére csökkenti (tehát az eredeti 

¼-re) a sugárzás intenzitását. Ezért a gamma-sugárzás által okozott sugárzás-intenzitás háttérértékhez közeli 

értékre való csökkentéséhez néhányszor 10 cm-es földréteg takaró elégséges, azonban a várható eróziós hatások 

miatt ennél vastagabb takaróra van szükség. 

A takaró réteg vastagságát a fentieken túl még a tervezett növénytakaró által igényelt víztározó kapacitás is 

befolyásolja. Ennek és az eróziós hatásoknak a rétegvastagság megállapításában gyakran nagyobb szerepe van, 

mint a magának sugárzás mérséklésének. 

1.1.2. 4.1.1.2 Radon gáz exhalációjának csökkentése 

A radon gáz a rádiumot tartalmazó meddőből, annak felületéből lép ki a környezetbe, így érthető, hogy a 

környezet radonnal való szennyeződése a meddőt magába foglaló geometriai test, (rendszerint domb) felület-

egységéből időegység alatt kilépő radon gáz mennyiségétől, azaz fluxusától, más néven exhalációjától függ. A 

fluxus dimenziója a Bq/m2s, ami az egységnyi felületből egységnyi idő alatt kiáramló radon aktivitás 

koncentrációját adja meg. Mivel a radon szülőeleme a rádium, ugyancsak érthető, hogy - természetes 

körülmények között, tehát uránnal vagy tóriummal nem szennyezett területen is a radon-fluxus értéke a talaj 

rádium tartalmától függ. Magyarországon, ahol a talajok átlagos rádium tartalma viszonylag alacsony (pl. a 
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franciaországi viszonyokhoz képest, ahol a felszín-közeli geológiai képződmények, gránitok, rádium tartalma 

magasabb) a radon-exhaláció értéke 20-40 mBq/m2s érték között változik. 

A radon zagytározókból meddőhányókból való kiáramlására általában az USA törvényhozása által az 

amerikai objektumokra előírt 0,74 Bq/m2s fluxus értéket tekintik nemzetközileg is elfogadott határértéknek. A 

zagytereken általában 5-20 Bq/m2s az exhaláció számszerű értéke1. 

Mivel a radon nemesgáz, a radon koncentrációjának csökkentésére kémiai megkötő anyagok nem jöhetnek 

szóba, ezért a radon gáz kibocsátásának csökkentése csak diffúzió-gátlás révén oldható meg, figyelemmel arra, 

hogy a diffúzió időtartama alatt a meddőből kiáramló radon egy része a takaró rétegben elbomlik. Mivel 

vízrétegen való áthaladás során, a többi, vízzel reakcióba nem lépő gáz diffúziójához hasonlóan, a radon 

diffúziója igen lassú, ezért legcélszerűbb lenne a meddők víz alatti elhelyezése. Sajnos, ilyen lehetőség csak 

egyes esetekben (pl. Kanadában) áll fenn, ezért csak földdel való lefedés jöhet szóba. A föld (homok, az agyag, 

a lösz stb.) porózusos anyagnak tekintendő, amelyen a radon-diffúziójára ra nagyságrendekkel nagyobb érték 

adódik ugyan, de a gyakorlatban mégis elfogadható mértékű. 

A radon porózuson anyagokon való áthaladására kidolgozott számítási módszerek mindegyikében a diffúziós 

állandó ismerete elengedhetetlen. A diffúziós állandó zagytéri meddőkben kialakuló értékének számítására 

Kanadában végeztek átfogó vizsgálatokat egy sor zagytéri anyag vizsgálatával. (Rogers and Kirsten,1987). Az 

ábrán közöljük a radon diffúziójára általuk kapott görbéket és a szerzők által a diffúziós állandó kiszámítására 

javasolt képletet (4.2 ábra, 4.3 egyenlet). 

4.2. ábra - 

 

(4.3) 
 

 
(4.3) 

                                                           
1Az érték nagymértékben függ a feldolgozott érc minőségétől 
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ahol: 

• Dt- a zagyterekről kiáramló radon diffúziós állandója, cm2/s, 

• m-a tárolt meddő vízzel való telítettség mértékét jelenti (0-1 értékhatárok között), 

• p- a tárolt meddő porozitása. 

A fenti tapasztalati képletből is és a közölt kísérleti adatokból is látható, hogy a diffúziós állandó értékét 

elsősorban a réteg relatív nedvességtartalma (m) határozza meg, a porozitásnak (p) kisebb szerepe van. 

Hasonló összefüggést vezettek le (4.4) a nagymértékben tömörített anyagra is (porozitás <0,34) (Nuclear 

Regulatory Commission 1984): 

(4.4) 
 

 
(4.4) 

Radon-fluxus a fedetlen meddőből (IAEA 1993).  A fenti képletekből is és a közölt kísérleti adatokból is 

látható, hogy a diffúziós állandó értékét elsősorban a réteg relatív nedvességtartalma (m) határozza meg, kisebb 

mértékben annak porozitása. Másfelől a radon-fluxus értékére (konkrétan a zagytározók esetére!) az alábbi 

közelítő képletet vezették le (4.5): 

(4.5) 
 

 
(4.5) 

ahol: 

• R- a meddő rádium tartalma, Bq/kg; 

• ρ-a meddő testsűrűsége, kg/m3; 

• E- a radon emanációs tényezője (dimenzió nélküli szám); 

• λ- a radon bomlási állandója, 2,1·10-6 1/s; 

• D- a radon diffúziós állandója, m2/s. 

A közelítő képlet olyan zagytározók esetében használható, amelyeknek vastagsága meghaladja a néhány métert. 

Ilyen esetben a zagyréteg vastagságával nem kell számolni, mivel a rétegen átdiffundáló radon egy bizonyos 

rétegvastagságnál vastagabb rétegből áramló radon elbomlik, mielőtt az a felszínre érne. 

Mint látható, fedetlen zagytározók felületén mérhető radon-fluxus értéke a meddő rádium tartalmától, 

térfogatsűrűségétől és a radon gáz emanációs koefficiensétől függ. 

Példa.  Számítsuk ki a fedetlen zagytér felületén mérhető radon-fluxus értékét az alábbi esetre. A meddő rádium 

tartalma 10 Bq/g, a tárolt szilárd meddő testsűrűsége 1600 kg/m3, a radon emanációs koefficiense 0,15 és a 

radon diffúziós állandója az adott viszonyok mellett 8·10-7 m2/s. 

Megoldás.  A számítást a fenti képlettel végezzük el. 

Ft=R·ρ·E·(λD)1/2=1·104 Bq/kg ·1,6·103 kg/m 3·0,15·(2,1·10-6s-1·8·10-7 m2/s)1/2= =2,4·106·1,29·10-6 =3,09 Bq/m2s 

Tehát a fedetlen zagytér felszínén kb. 3,1 Bq/m2s radon-fluxussal kell számolni. 

Fedőrétegek hatása a radon-fluxusra.  Mivel a fedetlen zagytereken az előírtnál magasabb radon-fluxus 

mérhető (a megengedett radon-fluxus értéke általában a nemzetközi gyakorlatban 0,74 Bq/m2s), a radon-fluxust 

csökkenteni kell. A csökkentés inert anyaggal, földdel való lefedéssel biztosítható. 
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Radon-fluxus az egyrétegű, homogén lefedés esetén 

A zagyterek felszínén kialakuló radon-fluxus értéke homogén földréteg esetén az alábbi közelítő képlettel 

számítható ki (4.6): 

(4.6) 
 

 
(4.6) 

ahol: 

• Fc- a lefedett zagytér felületén mérhető radon-fluxus értéke, Bq/m2s; 

• Ft- fedetlen zagytér felületén mérhető radon-fluxus értéke, Bq/m2s; 

• xc- a takaró réteg vastagsága, m; 

• Dc- az adott rétegben kialakuló radon-fluxus értéke, m2/s. 

A radon-fluxus értéke tehát a takaró rétegben kialakuló radon diffúziós állandótól és a takaró réteg vastagságától 

függ. 

Számítási példa.  Számítsuk ki, hogy egy zagyteret lefedve, milyen értékű radon-fluxusra lehet számítani az 

alábbi feltételek esetén. 

A fedetlen zagytér felszínén mérhető radon-fluxus 3,1 Bq/m2s, a takaró réteg vastagsága 1 m, a radon diffúziós 

állandója a takaró rétegben (pl. lösz) 4·10-7 m2/s. 

Megoldás.  A számítást a fenti képlet segítségével végezzük el. 

Fc=Ft exp (- (λDc)1/2·xc)=3,1exp(-(2,1·10-6/4·10-7)1/2·1)=3,1exp(-5,251/2·1)=3,1exp(-2,29)=3,1·0,101 = 0,313 

Bq/m2s 

Tehát a lefedett zagytér felszínén mérhető radon-fluxus várhatóan 0,31 Bq/m2s lesz, tehát a hatóságok által 

megengedett maximális érték alatt marad. 

A réteg vastagságának növelésével a fluxus értéke tovább csökkenthető, pl. 2 m vastag réteg esetén: 

Fc=Ft exp (- (λDc)1/2·xc)=3,1exp(-(2,1·10-6/4·10-7)1/2·2)=3,1exp(-5,251/2·2)=3,1exp(-4,58)=3,1·0,0102 = 0,031 

Bq/m2s 

azaz a fedőréteg vastagságának növelésével a zagyterek felszínéről kiáramló radon mennyisége igen jelentősen 

csökkenthető. 

Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy az agyag megrepedezhet és a rétegen jelentős mennyiségű víz 

szivároghat a zagytér belsejébe. Lényegében a beszivárgás csökkentésére fejlesztették tovább a fedési 

gyakorlatot és határozta meg az USA környezetvédelmi hivatala azt a standard fedőréteget, amelyben különböző 

funkciójú rétegek találhatók. 

1.2. 4.1.2 Takaró rétegek és azok jellemzői 

Az első időszakban az uránbányászati meddők kezelésénél lényegében csak a radiológiai jellegeket vették 

figyelembe. Csakhamar azonban kiderült, hogy a meddők, különösen a zagytéri meddők (mill tailings) jelentős 

mértékű felszíni és felszínalatti vízszennyezést is okozhatnak. Ezért a radon-hatás mérséklése mellett 

elengedhetetlen, hogy a rekultiváció során tekintettel legyenek a meddők által okozható vízminőség romlásra 

illetve annak lehetőség szerinti kiküszöbölését is biztosítsák a rekultiváció során. Történetesen a radon-gát 

kialakítása során felhasználásra ajánlott természetes anyagok (agyag, bentonit, bentonittal dúsított lösz, stb.) 

egyben alacsony vízáteresztő képességgel rendelkeznek, tehát a két probléma megoldása egyazon anyaggal 

megoldható. A beszivárgás csökkentése azonban különböző fizikai és hidraulikai tulajdonságú réteg-elemekből 

álló fedőréteg kialakítását indokolja. 



 4. Uránipari objektumok 

rekultivációjának technológiai 

kérdései (szerző: Dr. Csővári 

Mihály) 

 

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.2.1. 4.1.2.1 Takaró rétegek fő típusai 

A fentiek szerint a radiológiai hatások mérséklése legegyszerűbben a hulladékok lefedésével érhető el. A 

meddők azonban nemcsak a légköri terjedés révén jelentenek környezeti problémát, hanem a bennük található 

anyagok szivárgó vizek által történő kioldása és a talajvízbe, felszíni vízbe való kijutása révén is. A radon 

mellett tehát feladat a vízbeszivárgás, az infiltráció lehető legkisebb értékre való csökkentése. A fedőrétegnek az 

említetteken túlmenően egyéb funkcióknak is meg kell felelniük, így: 

• el kell látniuk az erózió védelmet, 

• a növényzet számára megfelelő tápanyag ellátást kell biztosítaniuk, 

• az átszivárgó víz elvezetésére célszerűen drenázzsal kell rendelkezniük, 

• biztosítaniuk kell a radon gát integritását a fagyvédett földalatti helyet kereső állatoktól, ami biológiai gáttal 

érhető el. 

E célkitűzések elérésére gazdasági okokból az esetek túlnyomó részében a steril, nem szennyezett földel való 

fedést alkalmazzák. A gyakorlatban a több fedőréteg típust alkalmaznak: legegyszerűbb az un. egy rétegű, de 

vastagabb fedés (elérheti a 3-4m vastagságot is. Leggyakrabban azonban a réteges lefedést alkalmazzák, 

amelynek néhány példája a vízszivárgási értékekkel együtt a 4.3 ábrán látható. 

4.3. ábra - Réteges lefedés (IAEA 1992) 

 

(az ábrán az e opcióban nem low, hanem high jelző értendő) 

A fenti ábrán látható, hogyan lehet a szivárgási sebességet befolyásolni a fedőréteg összetevőinek 

változtatásával (5). A közölt szivárgási értékek a fedőréteg elemeinek kiszáradása következtében bekövetkező 
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repedések miatt növekedhet. A zagytéri meddő permeabilitása k=6.5·10-7 m/s, a vízforgalmi adatok a csapaék 

%-ban vannak megadva. (a) –puszta meddő, (b)-fűvel benőtt állapot, (c)-kő/kavics fedés, (d)-fű és alacsony 

permeabilitású talaj, (e)-fű és nagy permeabilitású talaj, (f)- több rétegű fedés laterális drénnel, (g)- több rétegű 

fedés műanyag szigetelővel kiegészítve. 

Összetettebbek a többrétegű fedési opciók, amelyek mind vízháztartási szempontból mind pedig radon-gát 

szempontjából előnyösebbek, de természetesen költségesebb létesítmények. Mint látható, a fedetlen zagytározón 

átszivárgó víz a csapadék 17,4%-át teszi ki (a-opció). Lényeges szivárgás-csökkenés csak agyagszigetelés 

beépítése esetén következik be (f-opció), ebben az esetben a szivárgás mértéke 6,6%-ra csökkent az adott 

példában szereplő rétegrend és anyagjellemzők mellett. További jelentősebb szivárgás csökkenés (<1%) 

szigetelő műanyag (HDP-fólia) beépítésével érhető el (g-opció). 

A legegyszerűbb megoldáson kívül, a rétegek között szerepelnie kell tehát agyagrétegnek (vagy bentonittal 

dúsított lösznek, min. 30 cm) a radon-gát funkció és a vízáteresztő-képesség minimalizálása céljából. 

Ugyancsak majd minden esetben homokból álló drént is (min. 30 cm) beépítenek a növényi gyökérzónán 

átszivárgó víz részleges kivezetésére. A kivezetett víz részaránya elérheti a 20-30%-ot is, szerepe tehát jelentős 

a fedőréteg vízháztartása szempontjából. 

Ideális fedési rétegsort mutat be az 4.4. ábra, amelynek alkalmazása esetén az átszivárgó víz sebessége néhány 

mm/év értéket tesz ki csupán és tartalmaz, un. bio-gátat is a rágcsálók ellen, ami elsősorban a radongát védelme 

szempontjából fontos. 

4.4. ábra - Multi funkciójú réteges fedési opció (Caldwell and Reith, 1993a) 

 

4.5. ábra - Fedőréteg vízháztartása (Caldwell and Reith, 1993a) 
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Erózió védelem.  A víz és a szél az elsődleges eróziót okozó tényezők. Az erózió védelem szempontjából a 

legfontosabb a takaró réteg rendszer. Meglehetősen sok megoldást dolgoztak ki a feladat megoldására. Gyakran 

alkalmazzák a kőtöretet, a mély gyökérzetű növények meghonosítását a védendő területen, a gátfületek 

védelmére alkalmazzák a padkarendszert, amely megtöri a víz áramlását, meggátolva az eróziós árkok 

kialakulását. A 4.6 ábrán bemutatott megoldás valamint a 4.7 ábrán kaviccsal vagy kőtörmelékkel való fedés 

hatékony erózióvédelmet biztosít (Rifle, Colorado). A nemzetközi gyakorlatban a kialakított fedőrétegnek 

minimum 200 évig kell biztosítania a fedőréteg integritását. 

4.6. ábra - Rekultivált zagytérfelület erózió védelme (növényzet+kavics, Monticello, 

USA) 

 

4.7. ábra - Rézsű és a teljes felszín letakarása osztályozott kaviccsal (Monticello, Rifle, 

USA) vagy darabos kőtörmelékkel 
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Vízminőség-védelem.  A szilárd hulladékokból a csapadékvíz kisebb-nagyobb mértékben kioldja a 

kőzetalkotókat és azokkal együtt a radioaktív komponensek egy részét is. Amennyiben a meddő kémiai kezelés 

maradéka, akkor a meddő oldott komponenseket is tartalmaz, amelyek vízzel ugyancsak kimosódnak és a 

szivárgó vízzel a talajba kerülhetnek, szennyezve a talajvizet. A meddőkön átszivárgó víz különösen akkor okoz 

környezeti problémát, ha a meddő piritet vagy egyéb szulfidásványt tartalmaz, amelyből a csapadékvízben 

oldott oxigén hatására kénsav képződik az alábbi egyenlet szert: 

(4.7) 
 

 
(4.7) 

Ennek megakadályozására, és a vízi úton terjedő szennyezők visszatartása céljából, a meddőket a lehetőséghez 

képest jó vízzáró réteggel is le kell fedni, ami egyben biztosítja levegővel való érintkezés mérséklését is. 

A fedet meddők vízháztartás számítása meglehetősen bonyolult feladat és ezt általában speciális programok 

segítségével végzik (pl. HELP-modellel vagy légtér/talaj vízháztartás modell csomagok). Mindazonáltal 

elmondható, hogy általában a 10-9 m/s szivárgási tényezőjű anyag (agyag vagy bentonittal dúsított lösz) 

beépítésére törekednek, amelyet min. 30-60 cm vastagságban javasolnak alkalmazni. Ilyen esetben általában 

biztosítható, hogy a fedőn az átszivárgó víz mennyisége 40-60 mm/év közelében maradjon. Vízzáró réteg nélkül 

a szivárgás értéke a mi éghajlati viszonyaink mellett elérheti az évi 120-150 mm-t is. 

Az előző ábrákból látható, hogy felszínre kerülő csapadék egy része a felületről elfolyik, másik része a talajba 

kerül, amelynek egy részét a növényzet elpárologtatja. A beépített drenázs ugyancsak elvezeti a víz egy részét, 

és csak az ezután megmaradó víz szivárog a meddőbe (a 4.6 ábrán a 6-os számmal jelölt rész). Ennek 

mennyiségét alapvetően a szigetelő (vízzáró) réteg vízáteresztő képességi tényezője (k) határozza meg (k< 1E-9 

m/s). A vízáteresztő képesség csökkentése céljából gyakran alkalmaznak önállóan vagy agyagszigeteléssel 

együtt geo-membránt is, ennek azonban hosszú távú élettartama nem ismert. 

A növénytakarónak igen nagy szerepe van a párolgás elősegítésében, ezzel együtt az átszivárgó víz 

mennyiségének a csökkentésében. 

Az utóbbi időszakban ismét felvetődött a drenázs elhagyásának lehetősége. A HELP-modellel végzett 

számítások azt mutatják, hogy ilyen esetben a növénytakaróval kell elvonni az egyébként drenázzsal elvezetett 

víz nagy részét is, ami úgy érhető el, hogy vastagabb víztározó réteget és mélyebb gyökérzónájú növénytakarót 

alakítanak ki. 

Takaró réteg tervezésének további szempontjai.  A fentiekben láttuk, hogy a mind a radiológiai szennyezők 

mind az egyéb kémiai szennyezők kiáramlásának mérséklése a meddők lefedésével oldható meg. A meddők a 

takaró réteggel való lefedése bizonyos védelmet nyújt az emberi szándékos behatolás ellen is, amennyiben 

részben hozzáférhetetlenné teszi a meddő széthordását tudatlanságból vagy felületességből ilyen vagy olyan 

célra. 

Mivel a meddők radioaktivitása több százezer évig fennmarad, gondoskodni kell a fedőréteg hosszú idejű 

stabilitásáról. A nemzetközi ajánlások szerint a hosszú idejű stabilitást minimum 200 évre biztosítani kell. Ez 

mindenekelőtt a takaró réteg eróziójának lehető legkisebb értékre való csökkentését jelenti megfelelő feőréteg 
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kialakításával. Ennek biztosítására a legfelső rétegre gyakran kőtörmeléket, vagy az USA-ban rendszerint 

kavicsot helyeznek el, ha erre lehetőség kínálkozik. Ez látható a 4.7 ábrán, amely Colorado folyó medréből 

származó kaviccsal fedett zagytározót ábrázol (Rifl-i tározó cella, USA). 

1.2.2. 4.1.2.2 Uránipari meddők rekultivációja 

Az uránbányászattal összefüggésben három meddő típust kell megkülönböztetni: 

• bánya meddők, (mine wastes) 

• alacsony minőségű ércek feldolgozásából képződő perkolációs meddők, (heap leaching residues) 

• hidrometallurgiai ércfeldolgozásból képződő zagytározói meddők (mill tailings). 

Bányameddők rekultivációja.  A meddők e kategóriája alacsony urántartalmú (U~0.01-0,05%), azonban 

lényegesen háttérfeletti. Gyakran jelentős pirittartalommal rendelkeznek, tehát nettó savtermelő potenciállal 

rendelkeznek. Radiológiai paramétereik alapján elegendő az 1 m vastagságú földréteggel való lefedés. A 

gyakorlatban, ha erre lehetőség van, akkor átszállítják a meddőket korábban megnyitott bánya gödörbe, vagy 

zagytéri meddő felszínére helyezik el. Ez utóbbi megoldást alkalmazták pl. a francia Escarpier-i zagytározó 

rekultivációjánál is. 

4.8. ábra - Az ecarpieri (Franciaország) zagytározó rézsűje fedőrétegének kialakítása 

 

Úttest-alapokban való felhasználásukat gátolja a háttérértékeknél magasabb radioaktivitásuk. 

Perkolációs meddők rekultivációja.  A perkolációs meddők rekultivációja történhet helyben is, különösen 

akkor, ha a kilúgzott anyag eredeti helyén maradt. Azonban rendszerint már az üzemelés során a kilúgzás 

befejezésével (~2 év) a meddőket végleges tároló helyre szállítják, ahol kémiai kezelésben részesülnek 

(mészköves, mészhidrátos kezelés) további uránkioldódás és az oldott urán (10-30 mg/l) migrációjának 

csökkentése céljából. 

Ugyancsak gyakori, hogy e meddőket a rekultiválandó zagytározói meddőre szállítják át, amivel csökken a 

takarandó teljes felszín területe, ami a rekultiváció steril föld igényét is csökkenti. Ezt a magoldást választották a 

már említett franciaországi Ecarpier-i zagytér esetében. Ha a meddők felszínén szabad víz található, akkor azt 

kezeléssel urán-mentesíteni és rádium-mentesíteni kell kibocsátás előtt. 

Átszállítás esetén az eredeti tároló hely illetve a perkolációs medencék alatti terület rekultivációja természetesen 

felmerülhet a szennyezettségtől függően. Természetes törekvés a meddők együttes elhelyezése akár jelentős 
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átszállítási költséget is vállalva, mivel az utógondozás ilyen esetben egyszerűsödhet: a gondozandó objektumok 

száma csökken. Így nemcsak a zagytározók jelenthetnek központi gyűjtő helyet a hulladékok számára, hanem 

pl. a meddőhányók is. 

Zagytéri meddők rekultivációja.  A meddők rekultivációja történhet helyben vagy környezetvédelmi 

szempontból biztonságosabb helyre való átszállítással és kapszulába zárással. Az átszállítás meglehetősen 

költséges megoldás, több millió vagy több tízmillió tonna zagy átszállítása merülhet fel, ami műszaki 

szempontból sem egyszerű feladat. mindazonáltal ilyen megoldásokkal találkozunk, elsősorban az USA-ban, 

ahol UMTRA program keretében (Uranium mill Tailings Action) 10 államban található 24 zagytározón tárolt 

meddőt szállítottak át központilag kijelölt és megfelelően kialakított lerakóba. A leggyakoribb azonban a 

helyben történő rekultiváció, az alábbiakban mi ezzel a megoldással foglalkozunk. 

Az erózió különösen a rekultiváció kezdeti időszakában jelent gondot, nemcsak a helytelen tervezés miatt, 

hanem a gyér vagy még meg nem telepedett növényzet miatt is. Vannak zagytározók, amelyek rekultivált 

felszínét gabonával vetik be és meghatározott sűrűséggel kavicsot is szétszórnak a felületen az erózió 

mérséklése céljából. Gyakori a kőtörmelékkel való rézsű lefedés is, amit a Monticello-i zagytározó esetében is 

alkalmaztak. A Rifl-i meddő elhelyezési területen a meddőt kapszulába zárták és kaviccsal fedték le. A 

zagytározók és a meddőhányók lejtői különösen ki vannak téve a hirtelen lezúduló esők okozta eróziónak. Ilyen 

helyzetek elkerülése céljából a lejtős gátfelszínen vízáramlás csökkentő szakaszokat kell beiktatni. 

A 4.8. ábrán egy francia zagytározó tervezésénél alkalmazott megoldást mutatunk be. A zagytározó tetejére 

szállították át az alacsonyabb rádium tartalmú perkolációs meddőt, majd erre a meddőre hordták át a még 

alacsonyabb rádium tartalmú bánya meddőt. Ezzel a módszerrel jelentősen csökkenteni lehet a felszínen 

kialakuló radon fluxust, mivel a magas rádium tartalmú ércfeldolgozási meddőt leárnyékolja a felette 

elhelyezkedő lényegesen kisebb rádium tartalmú perkolációs meddő illetve bánya meddő. Az átszállítás során a 

lejtők meredekségét csökkentették és a vízerózió mértékének csökkentése végett a gát lejtős részén a 

fedőrétegen ellentétes dőlési irányú (-10%, ez néhány m széles) vápákat alakítottak ki. 

A 4.8. ábrán egy francia zagytározó tervezésénél alkalmazott megoldást mutatunk be. A zagytározó tetejére 

szállították át az alacsonyabb rádium tartalmú perkolációs meddőt, majd erre a meddőre hordták át a még 

alacsonyabb rádium tartalmú bánya meddőt. Ezzel a módszerrel jelentősen csökkenteni lehet a felszínen 

kialakuló radon fluxust, mivel a magas rádium tartalmú ércfeldolgozási meddőt leárnyékolja a felette 

elhelyezkedő lényegesen kisebb rádium tartalmú perkolációs meddő illetve bánya meddő. Az átszállítás során a 

lejtők meredekségét csökkentették és a vízerózió mértékének csökkentése végett a gát lejtős részén a 

fedőrétegen ellentétes dőlési irányú (-10%, ez néhány m széles) vápákat alakítottak ki. 

Kavicsréteggel, kőtörmelékkel való lefedés esetén természetesen az utógondozás kisebb feladatot jelent, eróziós 

károk kiküszöbölődnek. 

2. 4.2 Folyékony hulladékok kezelése, víztisztítás 

2.1. 4.2.1 Rádium kivonása szennyezett vizekből 

A természetes vizek 0,04-0,06 Bq/l körüli koncentrációban tartalmaznak rádiumot, tehát ez a 

rádiumkoncentráció tekinthető háttérértéknek. Ipari szennyezett vizekben Magyarországon a kibocsátható 

maximális rádiumkoncentráció 1,1 Bq/l. Ez az érték országonként változik, és esetenként függ a befogadóba 

való kijutás esetén várható hígulás mértékétől is. Mindenesetre az uránipari szennyezett vizek egy részében 

(elsősorban a zagytéri vizekben de gyakran a bányavizekben is) rádiumkoncentráció meghaladja ezt az 

értéket, ezért a kibocsátásra kerülő vizet rádium-mentesíteni kell. 

Fontos megemlíteni, hogy a talajvizekben a rádium tartalom alacsony még akkor is, ha azok a magas rádium 

tartalmú zagytéri vizektől erednek. Ennek az a magyarázata, hogy a rádiumot a talajalkotó ásványai megkötik, 

elsősorban kalciummal való ioncsere révén: 

(4.8) 
 

 
(4.8) 
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vagy egyszerűen a talajban található egyéb ásványok. Így a szennyezett talajvíznek a talajrétegeken való 

átszűrődése egyben annak rádium tartalma igen jelentős mértékű csökkenésével jár együtt. 

Rádium-mentesítésre elsősorban zagytéri vizek, esetenként bányavizek és bánya meddők alól elszivárgó vizek 

kerülhetnek. 

A módszerek áttekintése előtt meg kell jegyezni, hogy a rádium még a gyakorlatban adódó extrém magas 

koncentrációk esetén sincs jelen az oldatban olyan koncentrációban, hogy azt valamilyen kémiai reakció 

segítségével mint tiszta rádium vegyületet távolíthatnánk el a vízből. Pl. még 1000 Bq/l aktivitás koncentráció 

esetén is (ilyen magas aktivitás-koncentrációk a gyakorlatban nem fordulnak elő) a rádium tömegegységekben, 

mondjuk mikrogramm/l egységekben kifejezett koncentrációja csupán2,78·10-2µg/l2 , tehát nehezen oldódó 

vegyületei oldhatósága alatti koncentráció3. 

Éppen ezért a rádiummentesítést a szokásos kémiai víztisztítási módszerektől eltérő módon és elvek alapján kell 

megoldani. Ezek a módszerek az ioncsere, a szorbció és az együtt-leválás (co-precipitáció) elveinek 

alkalmazásával oldhatók meg az alábbi módszerekkel: 

• aktív mangán-dioxiddal vagy mangán- (III-IV)-hidroxiddal, 

• bárium-kloriddal (bárium-szulfáttal való co-precipitáció). 

Az említett módszerek közül ipari méretben a bárium-klorid alkalmazásán alapuló rádium-mentesítési módszer 

terjedt el, ezért itt ezt a módszert ismertetjük. 

A rádium bárium-kloriddal való kivonása azon alapul, hogy a bárium-kloridot ipari szennyezett vízbe juttatva az 

a vízben lévő szulfátionokkal reagálva igen nehezen oldódó bárium-szulfát formájában kiválik a vízből 

(oldhatósága 2 mg/l 18 °C-nál). Mivel a rádium-ionok kristálytani tulajdonságai és kémiai tulajdonságai igen 

hasonlóak a bárium tulajdonságaihoz (szulfátja ugyancsak oldhatatlan), ezért a rádium könnyen beépül a 

bárium-szulfát kristályrácsba és így az oldhatatlan bárium-szulfáttal együtt kiválik az oldatból (4.9, 4.10). 

(4.9) 
 

 
(4.9) 

(4.10) 
 

 
(4.10) 

Ismeretes, hogy Maria Curie is ezzel a módszerrel választotta ki a rádiumot az uránszurokércből, tehát az általa 

alkalmazott rádium-kiválasztási módszer még száz év után is szinte az egyedüli iparilag alkalmazott módszer a 

rádium oldatokból való kivonására. A fenti módszerrel általában 0,3 Bq/l maradék aktivitás koncentrációig 

tisztítható a rádiummal szennyezett víz. 

2.2. 4.2.2 Szennyezett vizek uránmentesítése 

Az uránipari szennyezett vizek természetesen oldott uránnal is szennyezettek. Különböző országokban a 

kibocsátott vízben az urán megengedett koncentrációjára különböző értékeket szabnak meg a hatóságok. Ezek 

az értékek 15-20 mikró gramm/l értéktől (USA, Románia) 2,5 mg/l értékig változnak (Kanada), 

Magyarországon 2 mgU/l a kibocsátható maximális uránkoncentráció. A különböző értékek közötti nagy 

különbség oka elsősorban az, hogy a kibocsátási értékek is hely-specifikusak, a befogadó vízhozamát is 

figyelembe veszik valamint azt, hogy az adott befogadóból történik-e ivóvíz céljára vízkivétel vagy sem. 

Mindazonáltal elég nagy ellentmondás van a különböző országok által megszabott határértékek között. 

Bármilyen értéket is szab meg az illetékes hatóság a kibocsátásra, az uránipari eredetű vizek általában 1 mg/l 

feletti koncentrációban tartalmaznak uránt, és ezeket a vizeket általában tisztítani kell. 

                                                           
21g rádium aktivitás-koncentrációja 3,6·1010 Bq 
3A rádium legoldhatatlanabb vegyülete a rádium-szulfát, amelynek oldhatósága 20 °C-nál 2,1 mg/l. 
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Az urán, a rádiummal ellentétben olyan kémiai koncentrációban fordul elő az uránipari szennyezett vizekben, 

hogy az oldhatatlan vegyületek formájában is kiválasztható, tehát eltávolítható az vízből. Így a szennyezett 

vizek tisztítására kémiai lecsapáson (általában együtt leváláson) és ioncserés eljárásokon alapuló módszereket 

alkalmaznak (IAEA, 1992a). 

2.2.1. 4.2.2.1 Kémiai lecsapáson alapuló módszerek 

Mivel az urán a természetes vizekben általában karbonát-komplexek4 formájában van jelen, amelyek lúggal 

nehezen bonthatók meg, ezért az urán teljesebb leválasztása céljából az urán komplexeit savval, pl, sósavval 

előzetesen meg kell bontani (4.11). 

(4.11) 
 

 
(4.11) 

Ezután már az urán könnyen csapadékba vihető. pl. mésztejjel (4.12): 

(4.12) 
 

 
(4.12) 

Mésztejjel leválnak egyéb kationok is, pl. a vas(III)-ionok is, gyakran külön is adagolnak a vízbe vas(III)-

kloridot hordozó fázisként. A csapadékot sűrítik, majd víztelenítik, esetleg cement hozzáadásával stabilizálják, 

majd hulladéktározóban helyezik el (Németország, Schlema-Aue, Helmsdorf). 

2.2.2. 4.2.2.3 Ioncsere segítségével történő uránkivonás 

Az urán a természetes vizekben általában anion komplexei formájában van jelen, ezért anioncserélő gyantákkal 

kivonható a vízből (4.13): 

(4.13) 
 

 
(4.13) 

ahol: R-Cl a klorid formájú anioncserélő gyantát jelenti. 

Az ioncserélő gyantán megkötődött urán ismét oldatba vihető elúcióval nagyobb klorid tartalmú oldattal való 

kezeléssel. 

Az oldatba került uránt kémiai reagensekkel, lúgos kémhatású anyagokkal vagy hidrogén-peroxiddal 

csapadékba vihető, és így lényegében uránkoncentrátumhoz jutnak, amely értékesíthető és nem kell 

hulladékként kezelni. 

Első lépésben az elútumhoz sósavat kell adni a karbonát-komplexek megbontása céljából (4.14): 

(4.14) 
 

 
(4.14) 

majd az oldatból az uránt le lehet választani, pl. hidrogén-peroxiddal (4.15; Mecsek-ÖKO Zrt-nél ezt az eljárást 

használják, más esetekben ammóniával választják le az uránt): 

(4.15) 
 

 
(4.15) 

                                                           
4Az urán hat vegyértékű formában uranil-ionként vagy ennek komplexei formájában van jelen a vízben 
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2.2.3. 4.2.2.4 Nem-radioaktív kémiai szennyezéstől eredő hatások mérséklése 

Az 1 ábrán láthatjuk, hogy a radiológiai szennyezés által okozott hatások mellett ott szerepel a nem-radiológiai 

szennyezés- okozta hatás is. Jellegét tekintve ez a hatás azonos bármely egyéb kémiai üzem által okozott 

hatással, és azt a tényt takarja, hogy az uránércek feldolgozása során különböző kémiai komponensek is 

kikerülnek a környezetbe. E komponensek egy része a feldolgozás során alkalmazott anyagoktól ered, más része 

az ércből kerül a technológiai oldatokba az urán kioldása során. 

Az általános kémiai szennyezőket két nagyobb csoportra oszthatjuk: 

• Nehézfémek és toxikus fémek 

• Egyéb szervetlen kémiai szennyezők 

Leggyakrabban az arzén jelenik meg a szennyezett vizekben. Az arzén elsősorban a piritben és egyéb szulfid 

ásványokban van jelen, és ezek megbontásával kerül a technológiai oldatokba vagy a meddők alól szivárgó 

vizekbe, ahol általában arzenát-ionok formájában van jelen. 

Az arzén koncentrációja mg/l nagyságrendű, egyes esetekben azonban eléri a 100 mg/l értéket is (pl. egyes 

németországi zagytéri vizek). 

Az arzén a vízből vas-(III)-ionokkal vihető csapadékba semleges vagy lúgos pH-tartományban, ugyanis az arzén 

a vas-(III)-mal oldhatatlan csapadékot képez (4.16): 

(4.16) 
 

 
(4.16) 

Az arzén vízből való megkötésére kifejlesztettek speciális szerves anyagokat, amelyek más nehézfémek mellett 

az arzént is csapadékba viszik. 

Egyes esetekben a nikkel jelent problémát, pl. a kanadai zagytározók és meddőhányók esetében. A nikkel a 

halakra jelent veszélyt még 10 µg/l koncentráció esetén is. Ezért e vizeket tisztítani kell a nikkeltől. Erre a célra 

a kémiai lecsapás vagy a még hatékonyabb fordított ozmózis jöhet szóba az alacsony koncentráció miatt. 

Magnézium-szulfát eltávolítása a szennyezett vizekből.  A kénsavval történő ércfeltárási folyamatok 

tárgyalásánál láttuk, hogy a technológiai oldatokba makró komponensként magnézium, kalcium, vas(II) és 

vas(III), alumínium, oldott urán, rádium, (az ércből), mangán (az oxidálószerként használt piroluzitból), nátrium 

és klorid vagy nitrát (az eluáló szerből), szulfát (a feltárásra használt kénsavból) kerülhet. Ezeknek a 

komponenseknek a teljes koncentrációja több tényező, elsősorban az érc összetételének, a technológiai 

vízforgalomnak függvénye, azonban elérheti a 20-40 g/l értéket is a technológiai oldatokban. E komponensek 

közül a magnézium a vas, a mangán, az alumínium az urán kivonása után visszamaradó technológiai oldatok 

mésztejes semlegesítésével oldhatósági viszonyaiknak megfelelő alacsony koncentrációra csökkenthetők, 

amennyiben a mésztejes kezelést megfelelően magas pH-érték mellett végezték (pH>10,5). 

Ha a mésztejes kezelésnél a pH-értéket 10,5-11 értéken tartották, akkor a meddő oldat oldott anyag tartalma 

gipszre telített és csak a nátriummal egyenértékű kloridot, és kisebb mennyiségű egyéb kloridot tartalmaz. Ilyen 

összetételű oldatok további kémiai kezelése nem indokolt, azokat ilyen összetétel mellett kell a befogadóba 

kijuttatni. Ilyen oldatok oldott anyag tartalma általában 4-6 g/l lehet. 

Mivel a pH-értéket igen gyakran csak 7 körüli értéken tartották, ezért a fenti komponensek közül, a magnézium 

döntő része nem vált le a semlegesítési folyamatban, hanem oldatban maradt és a zagyterekre került. Ilyen 

estben a zagytereken található vagy azokról elszivárgott oldat oldott anyag tartalma elérheti a 20-30 g/l értéket 

is. Az urán általában nem jelentős, mivel annak döntő része leválik pH=7 –nél (a rádium a zagytéri oldatokban 

jelen van, azonban a talajon átszivárgott vizekből a talaj megköti, így azok rádiumot alig tartalmaznak). 

A fentieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy savas technológiát alkalmazó üzemekben csak olyan esetekben 

jelentkezik vízkezelési probléma, amikor az uránkinyerő rendszerből távozó meddő zagyot vagy oldatot nem 

semlegesítették kellő mértékben. Ilyen esetekben alapvetően a magnézium magasabb koncentrációjával kell 

számolni és a vízkezelés ennek csökkentésére irányul. 
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A magnézium kivonása vízből legegyszerűbben mésztejes semlegesítéssel oldható meg, tehát be kell fejezni azt 

a műveletet, amelyet az ércfeldolgozás során nem végeztek el. 

A mésztejes oldott anyag- csökkentés fő reakció egyenlete az alábbi (4.17): 

(4.17) 
 

 
(4.17) 

Az oldott anyag csökkenés tehát azért következik be, mert egyrészt a magnézium magnézium-hidroxid 

formájában, a szulfát pedig gipsz formájában leválik a vízből. A víztisztítás ilyen esetben tehát abból áll, hogy a 

magas sótartalmú vizet, amelynek sótartalma elsősorban magnézium-szulfáttól ered, mésztejjel kezelik. A 

képződő csapadékot kiülepítik, a víztől elválasztják. Így a víztisztítás eredményeként tisztított vizet kapnak, 

amely befogadóba engedhető. Természetesen a víztisztítási csapadékot külön lerakóban kell elhelyezni vagy 

esetleg magnézium-vegyületekké, és gipszre feldolgozni. 

A mennyiben további tisztítás szükséges, akkor azt fizikai módszerek alkalmazásával célszerű folytatni (pl. 

fordított ozmózis). Ilyen mértékű víztisztítást azonban általában nem alkalmaznak. 

Nátrium-vegyületek kivonása .  Lúgos eljárások esetén a visszamaradó technológiai oldatok általában szódát, 

nátrium-hidrogénkarbonátot és nátrium-szulfátot tartalmaznak néhány g/l koncentrációban, és rendszerint 

néhány mg/l koncentrációban uránt, 1-2 Bq/l koncentrációban rádiumot. 

A talajvíz különösen az in-situ kilúgzásnál szennyeződhet el nagy mennyiségben. E módszernél ugyanis az ércet 

is tartalmazó összlet átitatódik az alkalmazott reagensekkel és a kioldódott uránnal. A termelés befejezése után 

ilyen területeket általában tiszta vízzel vagy tisztított vízzel át kell mosni a vízminőség helyreállítása céljából 

(4.9 ábra). A kitermelt vizet ilyen esetben fordított ozmózis berendezésen engedik át, a kapott tiszta vizet 

(permeát) a talaj átmosására használják fel, a koncentrátumból (retentátból) pedig bepárlással választják ki a 

szennyező anyagokat (szódát, nátrum-szulfátot, stb.) Esetenként a retentátot egyszerűen csak egyébként is 

szennyezett vizet tartalmazó mély geológiai rétegekbe sajtolják (Texas, USA). A szennyező anyag 

koncentrálására elektrodializis is használható (Csehország), koncentrátumokból bepárlással a értékes szilárd 

nátrium-szulfát nyerhető melléktermékként. 

Kisebb víztisztítási igény esetén a vizet desztillációval tisztítják (USA, indiánok- lakta vidékeken). 

4.9. ábra - ISL által elszennyezett terület vízminőségének helyreállítása 
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3. 4. 3 Ipari létesítmények sugármentesítése 

A korábban használt épületek dekontaminálásával esetenként elérhető a sugárvédelmi normák betartása (γ-

sugárszint, radon-222 aktivitás koncentráció), de gyakran adott objektum belátható időn belül hasznos 

létesítményként nem használható, ezért nincs értelme a dekontaminációnak. Ezért az uránipari létesítmények 

nagy részét a világon mindenütt felszámolják, lebontják, területüket rekultiválják. 

Ennek egyik példája az amerikai Monticello-i volt uránüzem területének rekultivációja. A rekultivált területet 

vízrendezéssel együtt a 4.10. ábrán láthatjuk. A szennyezett földet, épületbontási törmeléket külön tárolóban 

helyezték el, a talajfelszínről a szennyezett talajréteget kármentesítés során felszedik, a területre nem 

szennyezett un. steril földet terítenek. 

4.10. ábra - Rekultivált uránüzemi terület (Monticello, USA) 

 

A terület további hasznosítása a radiológiai és egyéb feltételektől függ. Természetesen értékesebb műszaki 

berendezések (malmok, törők, vibrátorok, stb.) dekontaminálás után értékesítésre kerülhetnek. 

4. 4.4 In-situ talajvíz-tisztítás. Permeábilis reaktív 
gátak alkalmazása 

A szerves kémiai gyakorlatban régóta ismertek a fémek és a halogénezett szénhidrogének közötti reakciók. 

Victor Grignard 1912-ben a magnézium szerves vegyületek szintézisében való felhasználásáért részesült 

Nobel-díjban. Glen Reynolds kanadai Waterloo Egyetem PhD-s kutatója észlelte először, hogy acél és 

alumínium alkilkloriddal (CHBr3) való érintkezése az alkilklorid bomlásához vezet. lényegében e munka alapján 

indultak el a 1980-as évek végén az intenzív kutatások a szennyezett talajvizek fémekkel, így a fém vassal 

(amelyet zéró vegyértékű vasnak, Fe(0), illet a szakmai irodalom) való kezelésére. 

4.11. ábra - A reaktív gátak működési elve 
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Ezeknek a kutatásoknak az eredménye lett a fémvas alapú reaktív gátak széleskörű alkalmazása a halogénezett 

szerves anyagokkal szennyezett talajvizek tisztításánál. A kutatások során egyben megállapítást nyert az is, hogy 

a fémvas alapú reaktív gátak kiválóan alkalmasak uránnal, krómmal, arzénnel, molibdénnel és egy sor más 

fémmel szennyezett vizek tisztítására is. A témakörben megjelent számos publikáció közül néhányat ajánlunk az 

olvasó figyelmébe (Röhl, et al. 2005; Morrison and Spangler, 1992; Tratnyek,1996; Johnson, et al, 1996) 

A reaktív gátak olyan műszaki létesítmények, amelyekben az áramló víz irányába megfelelő kémiai anyagot 

helyeznek el. A kémiai anyag reakcióba lép a szennyező anyagokkal, és azokat elbontja vagy más kémiai 

állapotra hozza, amelyek az adott körülmények között a gátban akkumulálódnak vagy elbomlanak. 

Természetesen a gátnak permeábilisnak kell lennie, hogy a víz átszivároghasson a rendszeren keresztül. Ilyen 

permeábilis reaktív (PRB) gát sémája látható a 4.11 ábrán. 

4.1. 4.4.2 Alapreakciók 

A talajba helyezett fémvas oxigén és víz jelenlétében oxidálódik, korrodálódik (4.18): 

(4.18) 
 

 

(4.18) 

A korróziós termék tovább oxidálódhat Fe3+-ionokká és hidroxidot képez a természetes pH-viszonyok mellett 

4.19, 4.20): 

(4.19) 
 

 
(4.19) 

(4.20) 
 

 
(4.20) 
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A fenti folyamatokkal párhuzamosan végbe mennek a vízben jelenlévő egyes szennyezőkkel is a redukciós 

folyamatok és amennyiben az alacsonyabb vegyértékű fémion oldhatósága kisebb az oxidált formánál az illető 

fémek csapadékba kerülnek, tehát immobilissá vállnak. A reakcióban képződött nagyfelületű és közismerten 

kiváló szorpciós tulajdonságokkal rendelkező vas(III)-hidroxidon (4.20) a mikroszennyezők megkötődhetnek. A 

két folyamat és még további nem kellően tisztázott folyamatok együttes eredményeként csökken az adott 

komponensek koncentrációja a vízben. 

Urán leválasztása .  Tapasztalati adatok mutatják, hogy az urán vízből igen jó hatásfokkal leválasztható fém 

vas hatására. Bár a leválasztás mechanizmusa még nem teljesen tisztázott, általában azt tartják, hogy a 

leválasztás döntően a vas redukáló hatása miatt megy végbe az alábbi egyenlet alapján (4.21): 

(4.21) 
 

 
(4.21) 

(s- index a szilárd fázist jelenti) 

Az urán tehát redukálódik és U(IV)-oxidok, hidroxidok (amelyek oldhatósága sokkal kisebb, mint a vízben 

eredetileg jelenlévő U(VI)-ionoké) formájában kiválik a vízből. 

Króm leválasztása.  A króm a talajvízben rendszerint Cr(VI) formájában van jelen. Leválasztása ugyancsak 

redukciós folyamattal magyarázható (4.22, 4.23): 

(4.22) 
 

 
(4.22) 

(4.23) 
 

 
(4.23) 

A redukált króm króm(III)-hidroxid formájában a vas(III)-mal együtt kiválik a kezelt vízből. 

Más toxikus elemeket és nehézfémeket (pl. As, Mo, Pb, stb.) ugyancsak redukciós/és vagy szorpciós folyamatok 

révén lehet a vízből eltávolítani fémvas alapú reaktív gáttal. Az arzén kivonását a folyamat során képződő vas 

(III)-hidroxid is nagymértékben elősegíti. 

Klórozott szénhidrogének megbontása fémvassal.  A fémvas az alkil-kloridot szénhidrogénre és klorid-ionra 

bontja, közben vas(II)-ionok kerülnek az oldatba és a szénhidrogének képződése közben (ezek általában 

mikroorganizmusok hatására lebomlanak a reaktív gátban illetve az azt befogadó talajban (4.24): 

(4.24) 
 

 
(4.24) 

A vízben megjelenhetnek vas(II)-ionok, a pH kis mértékben növekszik. Ennek következtében természetes vízből 

CaCO3 és Mg(OH)2 válhat ki. 

4.2. 4.4.3 Permeábilis reaktív gátak típusai 

A gátakat rendszerint akkor alkalmazzák, amikor a szennyezett talajvizet tartalmazó réteg alatt 5-6 m 

mélységben szigetelő agyagréteg vagy egyéb gyenge vízvezető tulajdonságú kőzet található. Ilyen esetben a 

reaktív gátat a vízzáró rétegbe süllyesztik. Mivel a reaktív gát létesítésének költsége viszonylag magas, gyakran 

terelő falak létesítésével irányítják a vizet a reaktív gát felé, amelynek hossza így rövidülhet. 

4.12. ábra - Tölcsér-kapu elrendezésű reaktív gát elvi vázlata 
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A reaktív gátak elhelyezésének egy lehetséges módját mutatja be az 4.12 ábra, amikor is a szennyezett talajvizet 

impermeábilis terelő fallal terelik a reaktív anyagot tartalmazó reaktorok felé(tölcsér-kapu rendszer 

kialakítása). 

Ilyen terelőfalas permeábilis reaktív gát létesült pl. Monticelloban (UTAH, USA) az uránnal és vanádiummal 

szennyezett talajvíz tisztítására korábbi uránérc feldolgozó üzem területének kármentesítése során (4.13 ábra). 

A reaktív gátakba 0,2-2 mm szemcseméretű vastörmeléket helyeznek el. Az reaktív gátak nagy előnye, hogy a 

szennyezett víz kiemelése nélkül végezhető el a talajvíz tisztítása. A statisztikai adatok szerint a legtöbb PRB az 

USA-ban épült, ahol elsősorban klórozott szénhidrogénekkel (trikloretilén TCE, perkloretilén, PCE, stb.) 

szennyezett talajvíz tisztítására terjedtek el, de néhány PRB uránnal és krómmal szennyezett talajvizek 

tisztítására is létesült. 

4.13. ábra - Permeábilis reaktív gát Monticelloban (USA) 

 

Összességében minden bizonnyal a reaktív gátak alkalmazása egyre szélesebb körűvé válik a mikró szennyezők 

eltávolítására. Elterjedésüket azonban bizonyos mértékben gátolja, hogy nincs elegendő tapasztalat 

élettartamukra vonatkozóan. 
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5. fejezet - 5. A rekultiváció 
sugárvédelmi vonatkozásai (szerző: 
Dr. Várhegyi András) 

A hagyományos bányászati technológiák által okozott környezeti károk (bányakárok) helyreállítását 

(bánya)rekultivációnak nevezzük (az angol szaknyelvben a remediation, restoration, rehabilitation kifejezések 

használatosak). Ez magában foglalja a keletkezett tájsebek (fejtési gödrök, meddőhányók) „eltüntetését” 

visszatömedékeléssel és/vagy takarással, a földalatti bányaüregek szennyező, veszélyes anyagoktól való 

megtisztítását majd felhagyását (tömedékeléssel vagy tömedékelés nélkül; a felszínre nyíló aknákat, vágatokat 

mindenképpen tömedékelni kell), végül a hidrogeológiai viszonyok helyreállítását, a szennyezett vizek 

tisztítását. 

A rekultiváció a bányászati tevékenység által megváltoztatott környezeti állapot helyreállítását is jelenti. 

Magyarországon a bányatörvény kötelezi a bányavállalkozót a rekultivációra, jelenleg ennek forrása, felelőse 

törvényileg biztosított. Némiképpen bonyolultabb a helyzet régebbi, a jelenlegi szabályozás előtti bányakárok 

helyreállítása esetén; ilyenkor, ha a az egykori tulajdonos vagy annak jogutódja nem lelhető fel, az állam végzi 

el a szükséges helyreállítást. Szintén az állam áll helyt az egykori/jelenlegi állami tulajdonú bányák 

rekultivációjáért (ez utóbbira példák a mecseki uránbányászati vagy a mátrai réz/színesfém-bányászat 

környezeti kárai helyreállításának állami beruházási programjai). 

1. 5.1. A rekultiváció célkitűzése 

A rekultiváció célkitűzését illetve végeredményét tekintve lehet részleges vagy teljes körű. Az utóbbi az eredeti 

természeti környezet teljes körű helyreállítását jelenti mind vizuális, mind funkcionális tekintetben; itt 

alapkövetelmény, hogy a területen semmilyen mesterséges, bányászati/pari eredetű szennyezőanyag nem 

maradhat vissza, pl. a radioaktív paraméterek tekintetében az eredeti háttérsugárzási szintek helyreállítása 

történik meg. Ebben az esetben, a rekultivációt követően a terület semmiféle korlátozás alá nem esik, azt a 

jövőbeli tulajdonos tetszése szerinti célra újra hasznosíthatja. 

A teljes körű rekultiváció a legtöbb esetben nem valósítható meg, vagy a megvalósítás túlzottan magas 

költségekkel járna. Például, egy több millió tonna kőzetet tartalmazó meddőhányó visszatömedékelése az 

eredeti bányaüregekbe vagy már nem lehetséges (a bányaüregek már összeomlottak), vagy a költségek irreálisan 

magasak. Ilyenkor a rekultiváció csak részlegesen történik meg. Ennek alapvető követelménye, hogy a 

környezet terhelése csak olyan mértékben maradhat fenn, ami összhangban áll a mindenkor hatályos 

környezetvédelmi, sugárvédelmi szabályozással, az aktuális határértékekkel. Nem (feltétlenül) történik meg 

továbbá a szennyező anyagok teljes körű eltávolítása a területről, hanem a rekultiváció ezek megfelelő 

környezeti izolációja útján valósul meg. Utóbbira tipikus példák a bányászati meddőhányók vagy 

ércfeldolgozási zagytározók rekultivációja, amelynek során a környezeti izolációt megfelelő tulajdonságokkal 

rendelkező (vastagság, szerkezet stb.) fedőréteg biztosítja. 

A részleges rekultiváció megvalósítása után a terület újrahasznosítása csak bizonyos feltételekkel, 

korlátozásokkal lehetséges. Ilyen korlátozás tipikusan a felület megbontásának tilalma (pl. letakart 

meddőhányók esetén), a lakóhelyek létesítésének tilalma, bizonyos "érzékeny" tevékenységek végzésének 

korlátozása (pl. élelmiszertermelés, egészségügyi- és gyermekintézmények stb.). Ipari és kereskedelmi 

tevékenység folytatható, a meglévő vagy felújított infrastruktúra használatával. Biztosítani kell a korlátozások 

hosszú távú érvényesítését, a "társadalmi emlékezet" fenntartását. Ez történhet pl. a korlátozások megtartásáért 

felelős tulajdonos, vagy a korlátozások tulajdoni lapra történő bejegyzése útján. 

Általában a bányavállalkozó rekultiváció tekintetében a korlátozott területhasználat kritériumainak teljesítésére 

kötelezhető, de törekedni kell minél több bányászati objektum, részterület teljes körű (korlátlanul hasznosítható) 

helyreállítására. A radioaktív sugárzások tekintetében ezt a törekvést az ALARA elv (az angol "As Low As 

Reasonably Achievable" kifejezés rövidítése) fogalmazza meg. Ennek értelmében, a sugárzási szintek 

csökkentése olyan mértékig történik meg, ameddig az ésszerűen megtehető. Az ésszerűség kritériuma költség-

haszon elemzéssel adható meg: a helyreállítás költségei, illetve a többlet ionizáló sugárzásból adódó 

egészségügyi költségek összege minimális kell legyen; ugyanakkor a mindenkori lakossági dóziskorlátoknak 

teljesülniük kell. 
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2. 5.2. Sugárvédelmi szabályozás Magyarországon 

Magyarországon a sugárvédelmi kérdéseket alapvetően az egészségügyi miniszter 16/2000 (VI. 8) számú 

rendelete szabályozza, amely a 1996 CXVI számú Magyar Atomtörvény egyik végrehajtási utasítása. A rendelet 

összhangban van az ICRP legújabb ajánlásaival (ICRP-60 és ICRP-65 a radon vonatkozásában), és az EU 

országok (beleértve Németországot is) szabályozási gyakorlatával. 

A legfontosabb szabály a népesség két különböző csoportjára vonatkozó dózishatárérték: A népesség kritikus 

csoportjára a mesterséges sugárforrásoktól származó effektív dózis nem haladhatja meg az 5 mSv-et 5 egymás 

után következő évben, és ezen belül egyetlen évben sem lépheti túl a 2 mSv-et. Az ionizáló sugárzásokkal 

dolgozókra a foglalkozási effektív dózishatárérték 100 mSv 5 egymás utáni év alatt, és egyetlen évben sem 

lépheti túl az 50 mSt-et. Következésképpen, hosszabb időszakra vonatkozóan a követelmények: 1 mSv/év a 

normál” lakosságra és 20 mSv/év a sugárveszélyes munkahelyen foglalkoztatottakra. Ezeket az értékeket kell 

alapul venni a hosszú távú tervezésnél (beleértve az uránbányászati rekultivációt is). Fontos hangsúlyozni, hogy 

ezek a dózishatárértékek a természetes sugárzási háttér fölött értendők. A sugárvédelmi kérdések felsőbb 

hatósága az Országos "Fréderic Joliot-Curie" Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézet (OSSKI). Az 

OSSKI által végzett legújabb (2002) felmérés szerint Magyarországon a népesség átlagos effektív dózisterhelése 

a háttérsugárzástól 3,1 mSv/év. E felmérést megelőzően a “hivatalos” hátteret 2,4 mSv/évnek tekintették; a 

növekményt pedig az épületek javuló szigeteléséből adódó magasabb beltéri radonkoncentrációnak 

tulajdonítják. 

A legtöbb ország gyakorlatához hasonlóan, a radonnal kapcsolatos kérdéseket ettől eltérően szabályozzák. A 

munkahelyi radonkoncentrációra 1000 Bq/m3 (éves átlagban) beavatkozási határértéket írtak elő. Ebben a 

tekintetben nincsen megkülönböztetés a "normál" és "sugárveszélyes" munkahelyek között (2000 óra éves 

munkaidőt feltételezve ez a koncentráció kb. 6 mSv/év dolgozói sugárterhelésnek felel meg). 

3. 5.3. A rekultiváció sugárvédelmi 
követelményrendszere 

A hazánkban jelenleg hatályos sugárvédelmi követelményeket az egészségügyi miniszter 16/2000 (VI.8.) számú 

rendelete (a CXVI 1996 Atomtörvény végrehajtási utasítása) fogalmazza meg. Ennek alapján, hosszú távon, az 

1 mSv/év lakossági effektív dóziskorlátnak kell teljesülnie, az összes besugárzási komponens összegére 

vonatkozóan. Ez a követelmény az alábbiakban fogalmazható meg: 

(5.1) 
 

 
(5.1) 

ahol Hy a külső foton (gamma-) sugárzás, HRn a radon és rövid élettartamú bomlástermékeinek belégzéséből, Hα 

a levegőben lévő szállópor és aeroszol hosszú élettartamú alfa-radioaktivitásából Hin pedig a tápláléklánc (étel, 

ital) útján lenyelt ("ingestion") radioaktivitástól eredő effektív dózisösszetevő. A számításoknál 2000 órás 

expozíciós idő (éves munkaidő konzervatív becslése) és 1,2 m3s/h légzési teljesítmény (könnyű fizikai 

munkavégzésre becsült érték) veendő figyelembe. 

A rekultiváció követelménye csak az egykori bányászat és a kapcsolódó feldolgozási műveletek által okozott 

környezeti károkra terjed ki. Az érintett területen előfordulhatnak (uránbányászat esetén tipikusan elő is 

fordulnak) természetes eredetű radioaktív, NORM (ld. fentebb) anomáliák (pl. természetes érckibúvások, magas 

lakótéri radon). Mivel ezek jelenléte nem köthető az egykori bányászati, ipari tevékenységhez, ezért kezelésük a 

rekultiváció feladatkörén kívül eső, általános közegészségügyi feladat. 

A természetes háttérsugárzás értékeit pontosan meg kell határozni, mert a korlátozások az ehhez adódó 

bányászati/ipari eredetű (többlet) dózisjárulékra vonatkoznak. A rekultivációs program Környezetvédelmi 

Engedélye rögzíti ezeket a háttér értékeket (amelyek megegyeznek a teljes körű rekultiváció, a korlátlan 

hasznosíthatóság radiológiai kritériumával). Néhány alapvető fontosságú radiológiai paraméternek a mecseki 

uránbányászati rekultivációnál megállapított háttér értéke az 5.1. táblázatban található: 

5.1. táblázat - Mecseki rekultivációnál megállapított háttérsugárzási szintek 
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Radioaktív jellemző Déli terület (ÉDÜ, 

zagytározók) 
Északi terület (bányák, 

perkolációs terek) 
Összes terület (2007. évi 

felülvizsgálat után) 
222Rn koncentrácó (kültér) 8 Bq/m3 12 Bq/m3 12 Bq/m3 
222Rn koncentrácó (beltér) 100 Bq/m3 150 Bq/m3 -* 

Gamma dózisteljesítmény 180 nGy/h 250 nGy/h 250 nGy/h 

Talaj fajlagos aktivitása** 150 Bq/kg 180 Bq/kg 180 Bq/kg 

Megjegyzések:* az ICRP-65 ajánlásai veendők figyelembe; ** 226Ra ekvivalensben kifejezve 

A rekultivált uránbányászati és ércfeldolgozási meddőhányókra (bányameddő, perkolációs meddő, zagytározó) 

az 1 mSv/év dóziskritériumból levezethetőek az egyes radioaktív paraméterekre vonatkozó határértékek, ld. az 

5.2. táblázatban: 

5.2. táblázat - Uránbányászati meddőkre vonatkozó radiológiai határértékek 
 

Felszíni 222Rn exhalációs sebessége 0,74 Bq/m2s 

Levegő 222Rn koncentráció kültéren Háttér + 20 Bq/m3 

Gamma dózisteljesítmény Háttér + 200 mGy/h 

Talaj 226Ra-ekv. fajlagos aktivitása   

– a felső 15 cm rétegben Háttér + 180 Bq/kg 

– a következő 15 cm rétegekben Háttér + 550 Bq/kg 

Fentiekhez járul a felszín megbontásának a tilalma, hiszen az előírt paramétereket a meddőhányóra felhordott 

fedőtakaró integritása biztosítja. A MECSEK-ÖKO Zrt. rekultivált, központi III. számú meddőhányójának 

látképét mutatja az 5.1. ábra, tetején a vízkezelési iszap és radioaktívan szennyezett talaj elhelyezésére szolgáló 

hulladéktárolóval. 

5.1. ábra - Az egykori MÉV rekultivált központi meddőhányója 

 

Általános gyakorlat, hogy a bányaüzemek felszámolásakor a továbbra is életképes részlegek, műhelyek stb. 

folytatják gazdasági tevékenységüket az egykori bányaüzem területén, a bányavállalkozás jogutódjától 

megvásárolva vagy bérelve telephelyüket. Ilyenkor az egykori üzemudvar rekultivációját legalább a korlátozott 

területhasználat kritérium-rendszere szerint el kell végezni (nem maradhat sugárveszélyes munkahely). Az 1 

mSv/éves effektív dózishatárértékből levezethető radiológiai követelményeket az ilyen típusú telephelyekre 

nézve az 5.3. táblázat összesíti: 
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5.3. táblázat - Korlátozottan hasznosítható területek radiológiai követelményei: 
 

Beltér 
222Rn koncentrácó (éves átlagban)* 1000 Bq/m3 

Gamma dózisteljesítmény Háttér + 200nGy/h 

Kötött felületi α szennyezettség 0,5 Bq/cm2 

Kültér 

Felszíni 222Rn exhalációs sebessége 0,74 Bq/m2s 

Levegő 222Rn koncentráció kültéren Háttér +30 Bq/m3 

Gamma dózisteljesítmény Háttér + 200 nGy/h 

Talaj 226Ra-ekv. fajlagos aktivitása Háttér + 180 Bq/kg 

*: A 16/2000 EüM rendelet alapján az 1 mSv éves korlát átléphető 

Biztosítani kell továbbá, hogy a felszíntől számított 1 m-es mélységig nem maradhat vissza radioaktív 

talajszennyezés. A MÉV egykori I. számú bányaüzemének rekultivált területét (ahol számos vállalkozás 

folytatja tevékenységét) mutatja az 5.2. ábra ábra. 

5.2. ábra - Az egykori MÉV I. számú bányaüzemének rekultivált telephelye 

 

A rekultiváció (az egykori üzemek leszerelése, az épületek bontása) során nagy mennyiségű hulladék keletkezik, 

amelyek egy része, elsősorban a fémhulladékok újrahasznosíthatók. A MÉV rekultivációs gyakorlatában a 

keletkező fémhulladékok átmenti deponálására betonmedencét létesítettek, ahol el lehetett végezni a hulladék 

nagynyomású vízsugárral történő lemosását anélkül, hogy a környezet elszennyeznénk (a mosóvíz kezelésre, a 

lemosott radioaktív üledék megfelelő hulladéktárolóba került). A dekontaminálás után a felületeken 

visszamaradt, kötött radioaktív szennyeződést felületi α-szennyezettség mérésekkel ellenőrizték (5.3. ábra), 

aminek alapján a hulladékdarabokat 3 csoportba osztották (5.4. táblázat): 

5.4. táblázat - Hulladékok osztályozása felületi radioaktív szennyezettségük szerint 
 

Inaktív, korlátozás nélkül újrahasznosítható α-szennyezettség < 0,05 Bq/cm2 

Kohászati, bányászati újrahasznosításra 0,05 – 0,5 Bq/cm2 között 

Radioaktív hulladékként kezelendő 0,5 Bq/cm2fölött 

5.3. ábra - Fémhulladékok radiometriai ellenőrzése 



 5. A rekultiváció sugárvédelmi 

vonatkozásai (szerző: Dr. Várhegyi 

András) 

 

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A rekultivációs, bontási munkálatok során keletkező építési törmelék 200 Bq/kg 226Ra-ekvivalens fajlagos 

aktivitás alatt "normál" hulladékként elhelyezhető. 200 Bq/kg fölött radioaktívan szennyezett hulladéknak kell 

tekinteni (elhelyezése praktikusan valamelyik korábbi meddőhányón történhet). 

A rekultiváció során törekedni kell arra, hogy minél több területet korlátozás nélkül lehessen újrahasznosítani, 

ami egyenértékű azzal a követelménnyel, hogy az eredeti, az ipari-bányászati tevékenység megkezdése előtti 

sugárzási szinteket (háttér) kell helyreállítani, és a területen 2 m-es talajmélységig semmiféle radioaktív 

szennyezés nem maradhat vissza. Az ilyen területek visszakerülhetnek az önkormányzatok kezelésébe, 

korlátozás nélkül értékesíthetők, újrahasznosíthatók. 

A mecseki rekultivációra a tevékenység környezetvédelmi engedélyében megadott határértékek a vizek 

radioaktív tartalmára (5.5. táblázat): 

5.5. táblázat - Mecseki rekultivációnál megállapított háttérsugárzási szintek 
 

  Vízkibocsátás a felszíni 

vízfolyásba (Pécsi víz) 
Talaj-/rétegvízre megengedett 

koncentráció (ivóvíz korlát) 

Unat (természetes urán) koncentráció 2 mg/dm3 0,4 mg/dm3 
226Ra aktivitáskoncentráció 1,1 Bq/dm3 0,63 Bq/dm3 



   

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. fejezet - 6. Esettanulmányok az 
uránipari rekultiváció gyakorlatából 
(szerző: Dr. Csővári Mihály) 

1. 6.1 Bevezetés 

Magyarországon uránbányászati tevékenység a Mecsek Hegységben folyt. A geológiai kutatások 1953-ban 

kezdődtek. A lelőhely felfedezése Puharszkij és Csuprova orosz geofizikusok nevéhez fűződik, akik jelentős 

aktivitást észleletek a Jakab-hegy D-i előterében permkori összletben. Az ezt követő kutatások eredményeként 

1955-ben megkezdődött az I.sz. bányaüzem szállító aknájának (106 m mély) és a II. sz. bányaüzem aknájának 

(149 m) mélyítése is, amelyek 1956 őszén illetve 1958-ban készültek el. 

A későbbiekben még további három bányaüzem létesült, az utolsó V. sz. bányaüzem szállító aknája (1118 m) 

1978-ban készült el. 

A bányászati tevékenység és ércfeldolgozási 1997-ben szűnt meg, elsősorban gazdaságossági okok miatt. A 

tevékenységgel érintett terület rekultivációja kisebb mértékben a '90-es évek elejétől folyt, de lényegi munka 

csak a rekultivációra kormány határozat alapjánrendelkezésre bocsátott pénzügyi források után 1998-ban indult 

meg. 

6.1. ábra - I. bányaüzemi aknatorony (MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

6.1. táblázat - Sugárvédelmi követelmények a rekultiváció során 
 

Háttér értékek Egység Érték 

Szabadtéri Rn-koncentráció Bq/m3 12 

Radon koncentráció zárt térben Bq/m3 150 

Gamma-dózis intenzitás nGy/h 250 

Talaj fajlagos aktivitása (Rn) Bq/kg 180 
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Háttér értékek Egység Érték 

Bányameddők, perk. meddő, 

zagytéri meddők 
    

Radon exhaláció Bq/m2s 0,74 

Radon koncentráció a levegőben Bq/m3 Háttér + 20 

Gamma-dózis intenzitás nGy/h Háttér + 200 

Talaj fajlagos aktivitása (Rn) Bq/kg   

Felső 15 cm   Háttér + 180 

Következő 15 cm   Háttér + 50 

Felszíni létesítmények, épületek, 

közv. körny. 
    

Épületen belül     

Radon koncentráció a levegőben Bq/m3 Háttér + 30 

Gamma-dózis intenzitás nGy/h Háttér + 200 

Kötött alfa-aktivitás Bq/cm2 0,5 

Kibocsátási határértékek     

Urán mg/l 2 

Rádium Bq/l 1,1 

Az első fázisban elkészült a Környezeti Hatástanulmány, majd kiadásra került a Környezetvédelmi 

Engedély. Ezek alapján összeállították a Beruházási Programot, megindult az egyes objektumok részletes 

rekultivációs terveinek kidolgozása, majd a tényleges munka az érintett területeken. 

A bányatermelvény feldolgozása.  A kitermelt 47 millió t körüli mennyiségű kőzet csillékbe rakva került a 

felszínre, ahol a csillemérő állomáson a kőzetet urántartalom szerint minőségi osztályokba sorolták. A 100 gU/t 

minőségű kőzetet bánya meddőnek minősítették és meddőhányóra irányították. A 100-300 (230) gU/t minőségű 

kőzet alacsony urántartalmú ércként kezelték és perkolációs feldolgozásra irányították, a nagyobb urántartalmú 

kőzetet ipari minőségű ércként kezelték, de a kémiai feldolgozás előtt radiometrikus dúsításnak vetették alá. 

A radiometrikus dúsítás után kapott kőzetet, 18,8 Mt-t, amelynek átlagos urántartalma 0,1 % körül volt, 

hidrometellurgiai feldolgozásnak vetették alá. Ennek folyamán, egy sor művelet után, kinyertek 18,1 kt uránt 

sárga por (kalcium-diuranát) formájában. 

6.2. ábra - A bányatermelvény feldolgozásának általános folyamata (MECSEK-ÖKO 

Zrt) 



 6. Esettanulmányok az uránipari 

rekultiváció gyakorlatából (szerző: 

Dr. Csővári Mihály) 

 

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A feldolgozás után visszamaradt un. meddőzagyot mésztejes semlegesítés után zagytározóra juttatták. A 

zagytározókra került meddőzagy 20,4 Mt szilárdanyagot tartalmazott a feldolgozás során hozzáadott 

különböző segédanyagokkal együtt. A felhasznált legfontosabb segédanyagokat az 6.2 táblázatban összesítettük. 

A kénsav az urán kioldását, a piroluzit a magasabb urán-kihozatali hatásfok elérését biztosító oxidációt, az 

égetett mész pedig a folyamatból távozó savas meddőzagy semlegesítését volt hivatott biztosítani. A sósav és az 

ipari só az ioncserés folyamtoknál az urán elúciójához került felhasználásra. 

6.2. táblázat - Anyagfelhasználás az ércfeldolgozásnál 
 

Egység Kénsav Piroluzit Sósav Égetett 

mész 
Ipari só Víz* Vill. 

energia 
Őrlőgoly

ó felh. 
Anion 

cserélő 

kt 1939 623 100 480 83 32 m3       

kg/t 102,8 30 5,3 25,4 4,4 1,7 m3/t ~30 

kWh/t 
~1 kg/t 0,06 kg/t 

* Gyakorlatilag bányavíz 
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6.3. ábra - Az uránérc feldolgozás elvi folyamatábrája a legfontosabb fizikai és kémiai 

műveletekkel. 

 

A szilárdanyaggal együtt 32 millió m3-nyi technológiai oldat (magnézium-szulfáttal és nátrium-kloriddal 

szennyezett) is kikerült, amelyből kb. 20 millió m3-nyi a talajba szivárgott, nagymértékű talajvízszennyezést 

okozva a két zagytér környezetében. 

Az alábbiakban a fentiekben vázolt tevékenységek során létrejött környezeti károk felszámolásának gyakorlati 

módjait mutatjuk be. Ennek keretében ismertetjük a: bánya meddők, perkolációs meddők, zagytározók és az 

ipari létesítmények felszámolása után visszamarad területek helyreállításához kapcsolódó rekultivációs 

munkákat, valamint a vízminőség-védelem terén tett intézkedéseket. 

Az ércfeldolgozás legfontosabb fizikai és kémiai műveleteit a 6.3 ábrán mutatjuk be. 
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2. 6.2 Bányabezárás 

A bányabezárás első lépéseként letermelték a fejtési üregek környezetében található magas urántartalmú kőzetet. 

Ennek az volt az elsődleges célja, hogy a majdani vízelárasztás során lehetőleg minél kisebb urántartalmú kőzet 

kerüljön közvetlen érintkezésbe az elárasztó bányavízzel, ezzel csökkentve a víz jövőbeni szennyezettségét. Ez a 

módszer természetesen a bányák működésének utolsó fázisában egyben a bányatermelvény magasabb 

minőségében is megnyilvánult: a bányászat időtartama alatt kitermelt érc urántartalma ~0,08% volt, míg a 

bezárást megelőző években a minőség 0,123% fölé is emelkedett. 

A bányászati munkák befejezése után a bányákból eltávolították a szerves anyaggal (elsősorban dieselolajjal) 

szennyezett kőzetet. E munka során mintegy 3500 m3-nyi kőzet került a felszínre, amelyet külön e célra 

kialakított helyen, prizmákba rakva biológiai úton kezeltek. 

Fontos szempont volt az aknákkal harántolt vízadó rétegek egymástól való elválasztása. Ez különösen az V. 

légakna esetében a vízföldtani körülmények miatt volt fontos. Ezzel a mélyebb szintek esetlegesen szennyezett 

vizei karsztba való bejutásának kockázatát csökkentették, illetve kizárták. Ezért a két összlet érintkezési síkja 

környezetében cement-injektálást végeztek és záró réteggel kialakításával zárták el egymástól a két víztározó 

réteget. 

A szerves szennyezéstől megtisztított bányaüregekből természetesen a csilléket és egyéb könnyebben 

mozdítható eszközöket a felszínre hozták, az aknákat, a részben a létesítésük során képződött meddővel, 

másrészt darabos mészkővel tömedékelték be majd berobbantották. Az aknákat a korábbi termelő helyekkel 

összekötő vágatokat az aknák közelében zárógáttal választották el a tömedék stabilitásának biztosítása céljából. 

A bányaudvarok és a megszüntetett aknatornyok környezetét a szükséges mértékben kármentesítették, a 

szennyezett talajt a központi hulladéklerakóba (III. meddőre) szállították. Jelenleg a mélybányák vízzel való 

természetes elárasztása folyik, várhatóan a III. üzemi térség 2015-ben, a II-IV-V üzemi térség 2019-ben telik fel 

vízzel. Ezt követően e térségekből a víz a korábban ércszállításra használt táron keresztül jut a felszínre és 

szennyezettségétől függően tisztításra kerül. 

3. 6.3 Meddőhányók rekultivációja 

A bányászat során mintegy 47 millió t kőzetet hoztak a felszínre. Ebből a mennyiségből a bánya meddő az 

összesen létesített 9 db meddőhányó valamelyikére, döntően a II. vagy a III. sz. meddőhányóra került. A III. sz. 

meddőhányón helyezték le az Ércdúsító üzemben működő radiometrikus osztályozás során kiválasztott 

meddőnek azt a részét, amelyet a perkolációnál nem dolgozták fel. A rekultiváció során az uránnal szennyezett 

hulladékok elhelyezésére ki kellett jelölni központi hulladék tárolót. Kezdettől fogva a III. sz. meddőhányó 

központi hulladéklerakóként is működött elsősorban azon körülmény folytán, hogy a hányó az I. bányaüzem 

üregrendszere felett helyezkedik el, és ezért a meddőhányón átszivárgó szennyezett víz jelentős része a 

bányaüregekben gyűlik össze. Mivel a I. sz. bányaüzemből a bányavíz kiemelésre kerül (hatósági előírás 

alapján, védendő a tortyogói vízbázis), ezért ez a meddőhányó vízföldtani szempontból viszonylag védettebb 

más meddőhányókkal összevetve. Ez a magyarázata annak, hogy a rekultiváció során képződött hulladékok 

túlnyomó részét a III. sz. meddőhányóra szállították. E meddőhányóra szállították át a perkolációs feldolgozás 

maradékát, meddőjét is mintegy 7,2 millió t-át. Ugyancsak ide került néhány kisebb meddőhányó, valamint az 

épületek bontása során előállt törmelék is, beleértve a hidrometellurgiai üzem felszámolása során kapott 

valamennyi nem értékesített anyag és berendezés is. Így a meddőhányón a bányászati időszakban elhelyezett 

eredeti 12,2 millió t bánya meddő mellett a rekultiváció során további 7,5 millió t hulladék került. A 

hulladékokban a meddőhányón összesen mintegy 1400 t urán is található. A 6.4. ábrán a III. sz. meddőhányó 

látható a bánya működésének időszakában. 

6.4. ábra - A III.sz. meddőhányó, 1987 (MECSEK-ÖKO Zrt) 
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6.5. ábra - Rekultivált III. sz. meddőhányó víztisztítási csapadék tárolóval, 2009 

(MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

A meddőhányók hosszú távú fizikai integritását, stabilizálását megfelelő lejtőszög kialakításával, a meddő egy 

részének áthalmozásával érték el. A meddőket 1 m vastag föld réteggel szigetelték a légtértől, csökkentve a γ-

dózis intenzitást és a radon exhalációját is. 

Elvégezték a vízrendezést, amelynek során a felszíni nem szennyezett vízfolyásokat elválasztották a meddők 

alól kifolyó szennyezett szivárgó vizektől. Ez utóbbi vizek a víztisztító üzembe kerülnek illetve egy esetben a 

Frici –taró környéki meddők alól elfolyó vizet helyben tisztítják ioncserélő oszlopokon. A meddőhányókon az 

eróziót növényesítés is mérsékli. 

A rekultivált III. sz. meddőhányó a 6.5. ábrán látható. A III. sz. meddőhányón alakították ki a víztisztítás során 

képződő alacsony urántartalmú, döntően gipszet és Mg(OH)2-t tartalmazó víztisztítási csapadéktároló helyét is. 

A fotón fehér foltként ez a tároló rész látható. 

6.6. ábra - A rekultivált Perkoláció-II valamint a I.és III. sz. meddőhányó,2009 

(MECSEK-ÖKO Zrt) 
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4. 6.4 Perkolációs ércfeldolgozási terület 
rekultivációja 

Perkolációs módszerrel 7.2 millió t alacsony minőségű ércet dolgoztak fel két különálló területen. Az 

ércosztályozó közvetlen közelében 2,2 millió t került feldolgozásra, míg az I. sz. bányaüzemhez közeli területen 

további közel 5 millió t. 

A feldolgozott kőzet átlagos urántartalma 136 g/t volt. A perkolációs technológia lényegét az előzőekben 

ismertettük. Magyarországon a perkoláció sajátossága abban állt, hogy kilúgzó ágensként szódát használtak. A 

műanyag fóliával szigetelt területen elhelyezett töretet 20-25 g/l Na2CO3 tartalmú oldattal kezelték. A kezelés 

során az uránnak kb 55-60 %-a oldódott ki, amelyet a recirkuláltatott oldatokból ioncserével vonták ki. 

A Perkoláció-I területen kialakított domb-együttes a 6.7. ábrán látható. Egyes dombokat az oldattároló 

medencerészekkel együtt a 6.8. ábrán láthatjuk. 

6.7. ábra - Perkoláció-I területen létesített perkolációs domb-együttes (MECSEK-ÖKO 

Zrt) 
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6.8. ábra - Perkolációs dombok oldat tároló medencékkel,1997 

 

A Perkoláció-II területen feldolgozott mintegy 4,9 millió tonna alacsony minőségű érc prizmái három külön álló 

területen helyezkedtek el (6.9. ábra) 

6.9. ábra - Alacsony minőségű ércek feldolgozása perkolációval, Perkoláció-II terület 

(MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

Az uránbányászat megszüntetésével a perkolációs medencék is felszámolásra kerültek. A perkolációs területek 

rekultivációjának fontosabb műveletei az alábbiak voltak: 

• állapotfelvétel, 

• szabad víz eltávolítása, 

• a meddő átmosása bányavízzel, 
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• a meddő átszállítása a központi hulladéktározóba (III. sz. meddőhányó), 

• a terület szennyezettségének ellenőrzése, 

• felszíni kármentesítés a szennyezett talaj felszedésével és hulladéktárolóba való átszállításával. 

4.1. 6.4.1 Állapotfelmérés 

Az állapotfelmérés alapján megállapították, hogy a: 

• meddő U-tartalma 57-70 g/t, Ra-tartalma 1,5-2 Bq/g, 

• a szabad víz és a pórusvíz U-tartalma 10-20 mg/l, rádium aktivitás-koncentrációja 1-2 Bq/l, 

• a szabad víz térfogata 310 ezer m3, 

• a szabad víz oldott anyag tartalma 10-15 g/l (Na2SO4, NaHCO3, NaCl) 

• meddő γ-dózis intenzitása 0,8-1,2 µGy/h, 

• a meddő Rn-fluxus értéke 0,8-1,2 Bq/m2s. 

A felmérésből levont legfontosabb következtetések: 

• a szabadvíz urántartalma és rádiumtartalma egyaránt magas, közvetlenül nem bocsátható ki, ezért tisztítani 

kell; 

• a meddő γ-dózisintenzitása és radonfluxusa ugyancsak határérték feletti, ezért a meddőt inaktív anyaggal le 

kell fedni. 

4.2. 6.4.2 Szabad víz kezelése 

A területekről a szabad vizet az akkor még működő Ércdúsító Üzembe juttatták, ahol azt a zagytéri vízzel együtt 

kezelték mésszel (U-leválasztás, oldott anyagtartalom csökkentés) és bárium-kloriddal (Ra-leválasztás). 

A szabadvíz leürítése után a perkolációs dombokra bányavizet juttattak az oldott urán kimosása céljából. A 

mosás során kapott vizet ugyancsak az Ércdúsító Üzem technológiai rendszerében kezelték tovább a szennyezők 

kivonása céljából. 

4.3. 6.4.3 A meddő átszállítása végleges tároló helyre 

Az így kezelt perkolációs meddőben mintegy 390 t urán maradt vissza. Az ivóvízbázis védelme érdekében a 

meddő nem kerülhetett át a zagytározóra (a nemzetközi gyakorlattal ellentétben), és helyben sem volt 

rekultiválható, hanem a III. sz. meddőhányóra kellett átszállítani. 

4.4. 6.4.4 Radiológiai állapotfelvétel a perkolációs területeken a 
meddő átszállítása után 

A γ-dózis térképet a 6.10 ábra mutatja pl. a P-I területre. Látható hogy egyes helyeken magas szennyezettség 

található. Ezek a lokális helyek elsősorban a szivattyúházak, ioncserélő oszlopok és csővezetékek közelében 

alakultak ki, nyilvánvalóan az üzemelés során bekövetkezett oldatkiömlések miatt. 

Ennek következtében a területről ki kellett termelni a felső 10-20 cm-es réteget is. Helyenként a szennyező 

anyag mélyebbre hatolt le, ezért a kármentesítés során, különösen a Perkoláció-I terület és a korábbi 

Ércosztályozó közötti területen (amelyen ércet is tároltak a 60-as években) nagyobb mélységből is el kellett 

távolítani a földet. Ilyen módon a felszíni γ-dózis értékek a határérték alá csökkentek. Azonban helyenként 

talajvízszennyezést észleltek. A P-I terület talajvíz szennyezettség-térképét a 6.9. ábrán láthatjuk. Ilyen helyeken 

post-remediációs munkák keretében kell talajvíz-tisztítást végezni. 
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6.10. ábra - A perkolációs meddő elszállítása utáni γ-dózis-intenzitás térképe 

(MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

6.11. ábra - Talajvíz szennyezettsége a Perkoláció-I területen (MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

5. 6.5 A Zagytározók rekultivációja 
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A remedáció legkritikusabb és legnagyobb költségigényű feladata a világon mindenütt a zagytározók hosszú 

távú stabilitásának biztosítása és környezeti hatásainak elfogadható szintre való csökkentése. Egy sor katasztrófa 

a zagytározókkal bizonyítja, hogy ezek az objektumok nagy veszélyt jelenthetnek a környező lakosságra a 

bennük tárolt anyagok tulajdonságai révén. Az uránipari zagytározók különös figyelmet kell fordítani 

radioaktivitásuknál fogva is. A megfelelő hosszú távú stabilitás biztosítása és a közel 40 éves üzemelés során 

képződött 20,4 Mt szilárdanyagot tartalmazó feldolgozási maradék és a maradékhoz kapcsolódó ~9 millió m3-

nyi technológiai víz biztonságba való helyezése költséges feladat: az uránbányászati objektumok 

rekultivációjára fordított teljes költség kb. 40%-t a zagytározók rekultivációjára költötte a MECSEK-ÖKO Zrt. 

A zagytarozással közvetlenül érintett terület mintegy 153 ha. A zagytározók rekultivációjának sok kérdésével 

részletesen foglalkozik több közlemény is (Bánik et al. 2005, Csővari et al. 2005, Milona et al. 2007). 

Az ércfeldolgozásnál képződött meddőzagy tározására két zagytározó létesült. Ezek légi felvétele (1997) a 6.12 

ábrán látható. 

6.12. ábra - A Mecsek-ÖkO két zagytározója, 1997 (MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

A zagytározók rekultivációjának legfontosabb fázisai a következők voltak: 

• a zagytározók talajmechanikai tulajdonságainak vizsgálata (n, e, τ, k, w, stb.), 

• a szabad víz kémiai kezelés utáni eltávolítása, 

• a lágy iszapmag stabilizálása, 

• szivárgó rendszer felújítása és kiegészítése, 

• felületrendezés, 

• a zagytér lefedése a radon kiáramlás és a vízbeszivárgás csökkentése céljából. 

5.1. 6.5.1 Talajmechanikai vizsgálatok 

A talajmechanikai vizsgálatok többek között a következő paraméterek meghatározására terjedtek ki: 

• sűrűség (ρ), 

• víztartalom (w), 

• hézagtényező (e), 
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• szemcseméret, 

• nyírószilárdság (τ), 

• szivárgási tényező, k-tényező (m/s). 

A mérések azt mutatták, hogy a zagytározók anyaga inhomogén és feltételesen három zónára osztható: 

• homokos parti zónára, 

• átmeneti finom homokos iszap-beépüléses zónára, 

• alacsony nyíró szilárdságú iszapmagból álló zónára. 

5.2. 6.5.2 Szabad víz eltávolítása 

Működés alatt a zagytereken szabad víz formájában összegyűlt víz 0,4-1 millió m3 között változott. A termelés 

leszálló ágában az évenként feldolgozott érc tömege fokozatosan csökkent és csökkent természetesen a szabad 

víz térfogata is a zagytereken. Mindazonáltal a zagyfelszín szikkadásának elősegítése céljából minél előbb meg 

kellett szabadulni a zagytereken, mindenekelőtt az I. sz. zagytéren található mintegy 200 ezer m3-nyi szabad 

víztől. Mivel a víz rádiumtartalma 5-20 Bq/l között változott (kibocsátási határérték 1.1 Bq/l), a vizet a befogadó 

Pécsi-vízbe való kibocsátás előtt rádium-mentesíteni kellett. Csökkenteni kellett a víz oldott anyag tartalmát is, 

mivel ez lényegesen meghaladta a kibocsátási határértéket. 

A két műveletet együtt hajtották végre úgy, hogy a zagyterekről az Ércdúsító Üzem technológiai rendszerébe 

visszajuttatott zagytéri vízhez bárium-klorid oldatot adagoltak (5 mgBa/l fajlagos mennyiségben) és mésztejet is 

adagoltak pH>10 értékig a magnézium leválasztása céljából. A bárium-kloriddal való rádiummentesítés 

hatékony, ilyen módon a rádium aktivitás koncentrációja 0,3 Bq/l alá csökkenthető. A kémiai kezelésen átesett 

szabad víz a befogadó Pécsi-vízbe került. 

A rádium bárium-kloriddal való kivonása azon alapul, hogy a bárium-kloridot ipari szennyezett vízbe juttatva az 

a vízben lévő szulfátionokkal reagálva igen nehezen oldódó bárium-szulfát formájában kiválik a vízből 

(oldhatósága 2 mg/l 18 °C-nál). Mivel a rádium-ionok kristálytani tulajdonságai és kémiai tulajdonságai igen 

hasonlóak a bárium tulajdonságaihoz (szulfátja ugyancsak oldhatatlan), ezért a rádium könnyen beépül a 

bárium-szulfát kristályrácsba és így az oldhatatlan bárium-szulfáttal együtt kiválik az oldatból. 

(6.1) 
 

 
(6.1) 

(6.2) 
 

 
(6.2) 

Ismeretes, hogy Maria Curie is ezzel a módszerrel választotta ki a rádiumot az uránszurokércből, tehát az általa 

alkalmazott rádium-kiválasztási módszer még jelenleg is szinte az egyedüli iparilag alkalmazott módszer a 

rádium oldatokból való kivonására. 

Iparilag a víz rádium-mentesítését úgy végzik, hogy elkészítenek kb. 100 gBa/l koncentrációjú oldatot kristályos 

bárium-klorid oldásával (BaCl2.6H2O). Ebből az oldatból kb. 0,1 l-nyi mennyiségű oldatot adagolnak m3-enként 

a rádium-mentesítendő vízhez állandó keverés mellett. A kivált bárium-szulfát magával ragadja co-precipitáció 

révén a rádiumot is, és így a rádium nagy része csapadékba kerül. A kivált bárium-szulfát csapadékot ülepítik, 

esetenként vas-(III)-hidroxiddal együtt, (amelyet vas –(III)-kloridból állítanak elő magában a tisztítandó vízben). 

A kivált és sűrített csapadékot elválasztják a víztől és hulladéktárolóba helyezik, a tisztított víz pedig a 

befogadóba kerülhet. 

A fenti módszerrel általában 0,3 Bq/l maradék aktivitás koncentrációig tisztítható a rádiummal szennyezett víz. 

Meg kell jegyezni, hogy a rádium kisebb mértékben a kalcium-szulfáttal is leválik, azonban a leválás mértéke 

általában nem elegendő a rádium-mentesítés végrehajtásához. 
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A zagytéri víz rádium-mentesítését sorba kötött folyamatos üzemmódban üzemelő keverős tartályokban 

hajtották végre úgy, hogy az első keverős tartályba adagolták folyamatosan a 100 g/l báriumot tartalmazó 

bárium-klorid oldatot. Ugyancsak ebbe a tartályba adagoltak mésztejet is a magnézium leválasztása céljából. A 

sűrítő fejtermékét (a rádiummentesített és csökkentett sótartalmú oldatot) a befogadó Pécsi-vízbe vezették, az 

aljzagyot pedig (Ra, Mg(OH)2, gipsz) visszajuttatták a zagytérre. 

5.3. 6.5.3 Az iszapmag stabilizálása 

A zagytározó szabad vizének leengedése után (ezt hatósági engedély alapján szakaszosan bocsátották a 

befogadóba) az iszap felület is szikkadni kezdett. Természetes körülmények között azonban a megfelelő 

mértékű víztelenítés hosszú időt vesz igénybe. A megfigyelésekből egyértelműen adódott, hogy a belső 

iszapzónát mesterségesen kell vízteleníteni, mert a területrendezéssel és a fedéssel együtt járó 

szállítóeszközöktől eredő terhelést a zóna nem képes elviselni. A felület teherbíró képességére leggyakrabban 

alkalmazott fizikai mérőszám az iszap nyírószilárdsága (τ) -5 kN/m2 értékről legalább τ=10-15 kN/m2 

kell növelni a nyíró feszültséget, amit általában felületi terhelés hatására bekövetkező víztelenítéssel érnek el. 

6.13. ábra - Zagytározó iszapmagjának víztelenítése mély-drének elhelyezésével és 

fokozatos terheléssel (MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

6.14. ábra - Nyelőkút létesítése a konszolidációs víz összegyűjtése céljából (MECSEK-

ÖKO Zrt) 

 

A felületi stabilitás és a nyíró szilárdság növelésére az iszapok víztelenítésére általánosan használt módszert 

alkalmaztak. A víztelenítést a geo-anyagoknak a (geotextilia, georács) lágy iszap felületre való terítésével majd 

ennek vízáteresztő anyaggal (homokkal) való fokozatos terhelésével érték el. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy 

a lágy iszapból a víz fokozatosan kiszoruljon, ezzel párhuzamosan nő a felület teherbíró képessége. A kiszorított 

víz döntő része a terhelés céljából a geo-anyagokra terített homokba kerül (homokként a zagytározó gátjából 
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vett anyagot használták fel), amely végeredményben a zagyba épített drének segítségével a nyelőkutakon 

keresztül távozott az iszapmagból. Ilyen módon elérhető, hogy az eredetileg igen lágy iszap teherbíró képessége 

annyira megnövekedjen, hogy felületén a fedőanyagok szállításánál nélkülözhetetlen gépjárművek 

közlekedhessenek. 

A felületstabilizálás egyes műveleteit a 6.13-14 ábrákon láthatjuk. Természetesen az iszapzóna víztelenedése a 

terheléstől függően hosszú időn át folytatódhat, ez azonban nem zavarja a rekultivációs munkákat. 

5.4. 6.5.4 A szivárgó rendszer felújítása és kiegészítése 

A zagytározók gátjában a gát létesítése során elhelyezett drénkivezető csövek állapotát átvizsgálták és szükség 

szerint felújították. Ez azért fontos, mert a gáttesti drénrendszer a jövőben is a gát víztelenítését szolgálja, és így 

fontos szerepe van a gát stabilitásának biztosításában. A gáttesti drént kiegészítették a gátfelszíni vizek 

összegyűjtését biztosító vízgyűjtő rendszerrel, amelyből szennyeződés esetén a víz a víztisztító műbe volt 

juttatható, egyébként pedig kibocsátásra került. 

A letakarás stabilitásának biztosítása és az elszivárgás csökkentése érdekében végzendő hatékony víztelenítés 

fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ezért a meglévő szivárgó rendszer működőképességének biztosítása 

rendkívül fontos feladat. 

5.5. 6.5.5 Zagyterek lefedése 

A zagytározók lefedésének szükségessége a 70-es években elsősorban az USA-ban végzett kutatások alapján 

merült fel. Ebben az időben vált egyértelművé a radon-222 egészségkárosító hatása, amely a meddőben lévő 

rádium-226 bomlási terméke és a zagytározók felületéről nagy mennyiségben kerülhet a légtérbe, ezért az 

uránipari zagytározók radon-222 kibocsátásának csökkentése a rekultiváció egyik legfontosabb feladatává 

vált. Bár a kezdeti időszakban többféle megoldással is kísérleteztek a meddők radiológiai hatásának mérséklése 

terén, beleértve, pl. a meddők rádiummentesítését is, - a meddők hatalmas tömege miatt – a radon-222 

meddőkből való kiáramlásának csökkentésére egyedüli módszerként a meddők természetben előforduló inert 

anyaggal való letakarása mutatkozott. A zagytározók lefedése fontos és nélkülözhetetlen azért is, hogy 

megakadályozzuk a radioaktív meddő környezetbe való szétszóródását is eróziós folyamatok révén, 

megakadályozzuk az anyag széthordását illetéktelen személyek által, kizárjuk a radioelemek táplálékláncba való 

kerülését növények révén. 

A zagytározók lefedésével kapcsolatos vizsgálatok középpontjában az alkalmazandó takaró anyag 

rétegvastagságának megállapítása állt. A kezdeti időszakban felvetődött, hogy a fedőanyag vastagságát a 

zagytározók lefedése során úgy kell meghatározni, hogy a zagytározók felületén a radon-exhaláció értéke a 

háttérhez közeli, (~ 2 pCi/m2/s (0,074 Bq/m2/s)1 legyen. Azonban hamarosan tudomásul kellett venni, hogy ez a 

követelmény lényegében teljesíthetlen különösen a szárazabb klimatikus viszonyok között. Végül az amerikai 

törvényhozás a radon-exhaláció maximális értékét az előző érték 10 szeresében, azaz 20 pCi/m2/s értékben (0,74 

Bq/m2/s) értékben határozta meg. Bár ezzel az értékkel szemben gyakran hangzottak el fenntartások, a világ 

legtöbb érintett országában a radon-222 megengedhető exhalációra az említett 0,74 Bq/m2/s értéket 

elfogadhatónak tartják. 

A vízvédelemmel összefüggő általános érdeklődés megjelenésével előtérbe került a réteges takaró szerkezet, 

amelynél a takaró réteg több elemből áll. A takaró elemek mindegyike más és más funkciót lát el. A 

leglényegesebb réteg-elemek közé tartozik az agyagból vagy más alacsony szivárgási tényezőjű (k<10-9 m/s) 

anyagból kialakított szigetelőréteg, amelynek funkciója a zagytestbe való szivárgás minimalizálása a radon-222 

exhalációjának csökkentése mellett. A MECSEK-ÖKO Zrt zagytározói esetében ez azért is fontos, mivel a 

zagyterek fenékszigetelés nélkül létesültek és így természetes állapotban mintegy 200 ezer m3/év magas 

sótartalmú pórusvizet (10-20 g/l bocsáthatnának ki a zagytér alatti rétegekbe fedetlen állapotban. A szennyező 

anyag környezetbe való kijutásának mértékét a fedőrétegbe épített szigetelő anyaggal (agyaggal) jelentősen 

csökkenteni lehet. 

A legmegfelelőbb rétegrend kiválasztását simulációs programokkal végzik, amelyek figyelembe veszik a 

területen hozzáférhető anyagok talajfizikai tulajdonságait, a telepítendő növénykultúrát, éghajlati viszonyokat. 

stb. A kifejlesztett modellek egyike a HELP-modell, amely általánosan használt tervezési szoftver a réteg-

                                                           
1az amerikaiaknál még napjainkban is a régi egységeket használják 
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elemekből álló lefedési opciók hatékonyságának prognosztizálásánál (jelenleg újabb modellcsomagok is 

rendelkezésre állnak). 

Az említett HELP modellt alkalmazva került kiválasztásra a Pellérdi zagytározók fedő-rétegrendje is. A II. 

zagytéren kialakított fedő-rétegrend fontosabb paramétereit és a HELP-modellel számított vízháztartási 

értékeket a 6.3 táblázatban mutatjuk be. 

A fedőréteg elemei: 

• 60 cm-es víztározó réteg a növényzet számára (laza lösz), 

• 30 cm vastagságú jó vízvezető drenázs (homok), 

• 30 cm vastagságú védőréteg az agyagszigetelés felett (tömörített lösz), 

• 30 cm vastagságú szigetelő réteg és radon-gát (tömörített agyag). 

A fenti 1,5 m löszvastagságú fedőréteg a számítások szerint biztosítja, hogy a zagytározóba szivárgó 

csapadékvíz mennyisége 21 mm körül legyen. 

Az 1. sz. zagytározót ettől kisé eltérő rétegrenddel fedték le: megnövelték a teljes vastagságot, de elhagyták a 

homok drenázst anyagbeszerzési problémák miatt. Így a vízbeszivárgás mértéke ugyan kis mértékben nőtt (30-

40 mm/év) ezen a zagytéren, ez az érték elfogadható mértékű. Természetesen várható, hogy ezek a beszivárgási 

értékek idővel növekednek a szigetelő réteg száradása és az abban végbemenő kémiai folyamatok miatt. 

Azonban a beszivárgás mindenképpen kisebb lesz az eredeti, fedés nélküli zagytározókról való szivárgásnál. 

A 6.3 táblázat második részében a homok drenázs és az agyag szivárgási tényezőjének a beszivárgásra gyakorolt 

hatását mutatjuk be. mint látható, az agyag szivárgási tényezője igen nagymértékben befolyásolja a beszivárgás 

mértékét, ezért az agyagnyerő helyet ennek figyelembevételével kell kiválasztani. Ugyanakkor az is látható, 

hogy a homokból létesített drén k-tényezőjének csökkenése (a drén eltömődése) is a beszivárgás növekedéséhez 

vezet. 

A 6.15 ábrán a réteges lefedés gyakorlati megvalósítása látható (2. zagytározó). 

6.15. ábra - Takaró réteg építése, tömörítése és helyszíni k-tényező mérés 

infiltrométerrel (MECSEK-ÖKO Zrt) 
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A rekultivált zagytározók légi felvétele látható a 6.16 ábrán. 

6.16. ábra - A rekultivált zagytározók. Előtérben a lefedéshez felhasznált lősz 

anyagnyerő hely, (lösz bánya (MECSEK-ÖKO Zrt)) 

 

Az alsó táblázatban (6.3 táblázat) a drenázs és az agyagréteg vízáteresztő képességének hatását látjuk a 

beszivárgás mértékére. Látható, hogy a drenázs áteresztő képességének csökkenése (eldugulás) mind pedig a 
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felhasznált agyag vízáteresztő képességének növekedése nagymértékben növeli a beszivárgás mértékét. Ezért az 

anyagok beépítésénél nagy figyelmet kell fordítani ezekre a paraméterekre. Az építés során szigorú 

minőségellenőrzést végeztek. Az agyagszigetelés vízáteresztő képességét helyi infiltrométerekkel ellenőrizték. 

6. 6.6 Felszíni ipari létesítmények recultivációja 

A bányaudvarok és az ércdúsító üzem létesítményei kisebb-nagyobb mértékben szennyezettek. A szennyezés 

esetenként az épület helyiségeiben végzett dekontamincióval megszüntethető, azonban nagyobb részt nemcsak 

felszíni szennyezés detektálható, hanem mélyen a falakba ívódva is megtalálható. Figyelembe véve a jövőbeni 

felhasználás esélyeit is, a felszíni épületek nagy része lebontásra került. Ilyen sorsra jutott az ércdúsító üzem is 

(6.17 ábra), amelynek épületegyüttesét az ércosztályozóval együtt robbantással megsemmisítették és a kijelölt 

hulladéktárolóba (III. sz. meddőhányóra) szállították. 

6.17. ábra - Az Ércdúsító Üzem. (MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

Az üzem legszennyezettebb részei a hulladéktározó udvar, a koncentrátum leválasztó-szárító üzemrész és a 

radiometrikus osztályozó területe volt. Kémiailag a legszennyezettebb a savtároló tartályok környezet bizonyult. 

A terület a laboratóriumokból és műhelyekből eredő nehézfém szennyezést is mutatott, továbbá fűtőolajjal való 

szennyezést is. Ezért az üzem felszínének nagy részén teljes talajcserét kellett végrehajtani, ami kb. 700 ezer m3-

nyi talaj kitermelését és steril földdel való cseréjét jelentette. 

A savtárolók környezetében a talaj 6 m mélységig savval szennyezett volt. Ez látható a 6.18 ábrán. 

6.18. ábra - Savtározó környezetének talaj szennyezettsége (pH) 5 m mélységben 

(MECSEK-ÖKO Zrt) 
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6.19. ábra - Az Ércdúsító Üzem törő-őrlő üzemrésze működő és lerobbantott állapotban 

(MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

6.20. ábra - A rekultivált üzemi terület a Perkoláció-I területtel együtt (MECSEK-ÖKO 

Zrt) 
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Ezért az üzem felszínének nagy részén teljes talajcserét kellett végrehajtani, ami kb. 700 ezer m3-nyi talaj 

kitermelését és steril földdel való cseréjét jelentette. 

A savtárolók környezetében a talaj 6 m mélységig savval szennyezett volt. A talaj szennyezettsége a 6.18 ábrán 

látható (pH-értékek). A törő-őrlő üzemrészek felszámolása a 6.19 ábrán látható. 

A radiológiai szennyezés felszámolása gyakori visszatérést jelentett egy-egy területre, annak ellenére, hogy a 

kármentesítést állandó radiológiai operatori ellenőrzés kísérte. Ennek egyik oka, hogy a szennyezett talaj nem 

alkotott összefüggő térrészt, ezért az alapállapot felmérés során alkalmazott hálóban megadott értékek gyakran 

hiányosak voltak. 

Az üzemi terület radiológiai térképe kármentesítés előtt és kármentesítés után a jegyzet előző fejezeteiben 

látható. A rekultivált üzemi terület a rekultivált Perkoláció-I területtel együtt a 6.20 ábrán látható. 

7. 6.7 Vízminőség védelem 

7.1. 6.7.1 Bányavíztisztítás 

Bányavíz kezelés tekintetében a bányamezőket két részre kell választani: az antiklinális déli oldalán található I. 

bányaüzem területére és az antiklinális északi oldalán lévő területekre (mélyszinti bányaüzemek). Az előbbi 

közvetlen hidrológiai kapcsolatban áll a pellérdi-tortyogói ivóvízbázissal, az utóbbinak nincs ilyen kapcsolata. 

Az ivóvízbázissal való kapcsolat miatt az I. bányaüzemi aknában a vízszintet a biztonságosnak tekintett 106 m-

es mélységben kell tartani, ami csak folyamatos vízkiemeléssel oldható meg. A kiemelt víz tisztítását a 

bányabezárása óta, 1968 óta üregekből az uránnal szennyezett vizet folyamatosan végzik. Ennek térfogata az 

0,5-0,8 millió m3/év mennyiséget tesz ki. Ez a mennyiség tartalmazza a bánya meddők alól elfolyó vizet is, 

mivel ezt a vizet a bányatérségekben gyűjtik (földrajzi adottság) és így a bányavízzel együtt kerül a felszínre. 

A mecseki lelőhely jellegzetessége, hogy - sok más lelőhelytől eltérően- nem tartalmaz számottevő mennyiségű 

piritet, ezért a bányavíz pH-ja a bányaművelés időszakában is és jelenleg is pH~7-8 körüli. Lényegében ennek 

tulajdonítható, hogy a bányavíz csak uránnal szennyezett (4-5 mg/l) és bár rádium tartalma a háttérhez képest 

magasabb, azonban a megengedett határérték alatt van (0,6-0,7 Bq/l). Így tehát a bányavizet csak urántól kell 

tisztítani. 

Az uránbányászat időszakában a mélyszinti bányaüzemekből a fakadó vizet a művelés miatt ugyancsak 

folyamatosan ki kellett emelni. A kiemelt víz nagy részét az ércfeldolgozásnál használták fel technológiai 

célokra. 

A bányaművelés befejezése után megszűnt a korábbi termelő bányaüzemekből a vízkiemelés, a mélyszinti 

bányák (a II, III, IV és V) elárasztás alá kerültek. E bányák közül a III. sz. bányaüzem üregrendszere várhatóan 

2015-ben telik fel, a többi valószínűleg 2019-ben. E területekről tehát jelenleg nem kerül a felszínre bányavíz. 

Ezt követő időszakban azonban a nyitott Északi táróban megjelenik a víz ezekről a területekről is. A következő 
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években megjelenő mélyszinti bányavíz tisztítását valószínűleg a jelenlegihez hasonlóan végezni kell, mivel 

urántartalma egy-két évtizeden belül szennyezett marad. 

Mint az előző fejezetekben már említettük, a bányavíz tisztítására különböző módszereket használnak. A 

Mecsek-Öko Zrt-nél az ioncserés eljárást és a kinyert urán urán-peroxid formájában való kinyerését 

alkalmazzák. Erre a folyamatra építettek ki kis méretű üzemet. Az uránkinyerésre alkalmazott elvi technológiai 

séma a következő főbb műveletekből áll: 

A szivattyúkkal kiemelt bányavizet ioncserélő gyantával töltött oszlopokon vezetik keresztül. A szorpciós 

oszlopokról távozó tisztított víz urántartalma 0,2-0,5 mg/l értékre, azaz a kibocsátási határérték alá csökken. Az 

ioncserélő oszlopokon megkötött uránt eluálják, azaz ismét oldatba viszik, 80 g/l koncentrációjú NaCl+ 5 g/l 

Na2CO3 tartalmú eluáló oldattal. 

Az urántartalmú elútumot korábban az Ércdúsító Üzem technológiai rendszerébe juttatták. Az uránbányászat 

megszüntetése után ez a lehetőség természetesen nem állt fenn, ezért e célra új üzemrészt kellett létesíteni. Az új 

üzemrészben a következő technológiai műveleteket végzik: 

• elútumok előkészítése az urán leválasztáshoz (savazás a karbonátó-komplexek megbontása céljából), 

• urán leválasztása hidrogén-peroxiddal és a szükséges pH=3.3-3.5 érték biztosítása nátrium-hidroxid oldat 

adagolásával, 

• az urán-peroxidot tartalmazó zagy sűrítése és mosása, 

• az urán-peroxid szárítása vákuum-szárítóval, 

• az urán-peroxid koncentrátum csomagolása. 

A technológia részletes leírása a MECSEK-ÖKO szakembereinek több publikációjában is megtalálható. A 

technológiát teljes egészében a vállalat szakemberei dolgozták ki. 

Az ioncserélő oszlopok és a sárgapor csomagolására szolgáló zártrendszerű csomagoló kamra látható a 6.21 

ábrán látható, az üzemi objektum elhelyezkedését a laboratóriumokkal együtt pedig a 6.22 ábra mutatja be. 

6.21. ábra - A bányavíz tisztító szorpciós oszlopai és a koncentrátum csomagoló egység 

(MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

A bányavíztisztítás várhatóan még a 30-as években is folytatódik, ez elsősorban az említett mélyszinti 

bányaterületekről várható víz szennyezettsége miatt folytatódni fog. 

6.22. ábra - Bányavíz tisztító üzem (MECSEK-ÖKO Zrt) 
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7.2. 6.7.2 Felszínalatti víz védelme 

Az uránipari objektumok környezetében a talajvíz uránnal és szervetlen kémiai vegyületekkel szennyeződhet el. 

Uránnal való szennyezés az ércfeldolgozási üzemekben és a bánya meddők környezetében jelentkezhet. 

Szervetlen kémiai szennyezés a zagytározók környezetében léphet fel, ha azok nem kellően szigeteltek. Ez az 

állapot alakult ki a MECSEK-ÖKO zagytározóin, amelyekről a számítások szerint mintegy 20 millió m3 (18-23 

millió m3) magas sótartalmú technológiai víz szivárgott el az ivóvízbázisok utánpótlását biztosító felszíni 

vizekbe. Az elszivárgott víz vízkémiai paramétereit az alábbi táblázatban láthatjuk. Az elszivárgott víz miatt a 

felszín-közeli talajvíz oldott anyag tartalma 13 g/l, míg a mélyebb rétegvízé 4-6 g/l. 

A vízszennyezés mértékét (szulfát-tartalomra) a 6.23 ábrán mutatjuk be. Az ábra ugyan a 2010-es adatok alapján 

készült, azonban nem sokkal különbözik a 2001-ben kapott adatoktól, mivel az időközben a talajból kiemelt 

szennyezett víz a zagytérből, annak pórusvizéből kapott utánpótlást. A zagytérben ugyanis még 6-8 millió m3-re 

tehető magas sótartalmú pórusvíz (~10 g/l) található. Legszennyezettebb a talajvíz a zagyterek alatt. 

A szennyezett felszínalatti víz kitermelésére kármentesítő rendszer létesült, amely víztermelő kutakból (32 db) 

és 6-9 m mélyen elhelyezkedő drén szivárgókból áll (összhosz ~3,2 km). A kutak egy része a rétegvízre van 

szűrőzve, így a kisebb mértékben elszennyeződött víz kitermelése is folyik. 

6.23. ábra - Szulfát koncentráció a zagyterek környezetében (MECSEK-ÖKO Zrt) 
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Az ábrán feltüntettük a vízkitermelő rendszert is (vízkitermelő kutakat, mély-drén rendszert). 

A kitermelt évi 0,5-0,8 millió m3-nyi vizet e célra létesített víztisztító üzemben kezelik. 2001-2010 közötti 

időszakban a kiemelt talajvíz térfogata 380 ezer m3/év a rétegvíz pedig 150 ezer m3/év volt. kémiai tisztításra 

csak a talajvíz került, amelynek átlagos oldott anyag tartalma 11-9 g/l, míg a rétegvíz oldott anyag tartalma 4 g/l 

körüli volt, ez nem került tisztításra. 

A tisztítás mésztejes eljáráson alapul. A kezelés során képződött magnézium-hidroxid és gipsz tartalmú 

csapadékot előbb kiülepítik, majd szűréssel csökkentik a térfogatát és víztartalmát. A kb. 50 % víztartalmú 

csapadék ezután kerül végleges elhelyezésre a III. meddőhányón kialakított hulladéktárolóban. A tisztított vizet 

a rétegvízzel és a tisztított bányavízzel való összekeverés után Pécsi-vízbe bocsátják ki. A kibocsátott víz 

urántartalma 0,14 mg/l, rádium-226 aktivitás koncentrációja 0,18 Bq/l, oldott anyag tartalma pedig 3-4 

g/l. A víz minősége az előírt határértékeknek megfelel. 

8. 6.8 Permeábilis reaktív gát urántartalmú talajvíz in 
situ tisztítására 

A Mecsekérc Rt-nél EU-projekt keretében kísérleti reaktív gát létesült. A gátba aktív anyagként homokkal 

kevert vastörmeléket helyeztek el. A gát elvi felépítését, a gát elemeit a 6.24 ábrán mutatjuk be. 

6.24. ábra - Reaktív gát elvi felépítése (MECSEK-ÖKO Zrt) 
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8.1. 6.8.1 Permeábilis reaktív gát létesítésének egyes fázisai 

A gát létesítésének egyes fázisai az 6.25 ábrán láthatók. A gát építése gépi és kézi munkával történt. Ipari 

méretben természetesen döntően gépi módszerek jöhetnek szóba. Az adott esetben viszonylag nehéz terepen, 

völgyben kellett a gátat létesíteni meglehetősen vízbetöréses területen. A vastörmelék homokkal való 

összekeverése, "hígítása" azt a célt szolgálja, hogy a működés során leváló csapadék pórustömítő hatását 

mérsékeljék. 

A vízáramlás felöli oldalon alacsony vastartalmú réteg (~0,4 t Fe/m3)lett kiképezve az oldott oxigén redukciója 

céljából. Ezt követi a nagyobb vastartalmú réteg (~1,3 t/m3), amelyben az urán redukciója és kiválása következik 

be: ebben a zónában alacsony EH-érték alakul ki a fémvas redukciós tulajdonsága miatt. Mivel a víz pH-ja 

közben emelkedik, ezért CaCO3 és kisebb mértékben MgCO3 is leválik. E folyamatok révén csökken az 

átszivárgó víz oldott anyag tartalma is. A homokrétegek a víz egyenletesebb elosztását biztosítják. 

6.25. ábra - Reaktív gát létesítése (MECSEKÉRC RT) 
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6.26. ábra - Reaktív gát monitoringja (MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

8.2. 6.8.2 Vízösszetétel változása a reaktív gátban 
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A létesített reaktív gát a monitoring kutakkal együtt az 6.27 ábrán látható. A gátban és környezetében kialakuló 

vízminőséget a monitoring kutakkal folyamatosan vizsgálják. Az adatok egy része (a gát létesítésének 

időszakában kapott adatok) az 6.4 táblázatban látható. 

6.3. táblázat - A reaktív gátban kialakuló vízminőségre jellemző adatok 
 

Távolsá

g* 
pH EH El. vez. 

kép. 
Ca2+ HCO3

- SO4
2+ Bep. 

mar. 
Fe2+ U 

m   mV μS/cm mg/l   μg/l 

0 7,22 206 1653 162 606 377 1249 <0,1 1020 

0,25 7,64 -72 1421 120 518 386 1126 17 4 

0,5 7,67 -67 1351 109 488 345 1060 19,4 2 

0,75 9,88 -157 680 35 203 82 533 7,1 3 

1,0 10,02 -159 623 23 179 98 460 3,9 3 

1,25 10,17 -103 499 23 181 115 520 3,0 5 

1,6 9,49 25 524 18 183 106 466 2,7 5 

2,0 8,92 15 734 31 261 214 537 <0,1 9,8 

Az eredményekből megállapítható, hogy a reaktív gáton belül jelentősen csökken a víz oldott anyag tartalma és 

az urántartalma (1020 µg/l-ről 9,8 µg/l-re), tehát a reaktív gát igen hatékonyan tisztítja az átáramló vizet. A 

reaktív gát elhelyezkedése a Zsid-patak völgyében és a gát elemei a 6.27 ábrán láthatók elvi metszet formájában. 

A gát lényegében a vízzáró alapkőzet és az agyagos talajréteg között helyezkedik el. 

6.27. ábra - A reaktív gát metszete, elvi ábra (MECSEK-ÖKO Zrt) 

 

9. Összefoglalás 

Az egykori uránbányászat Magyarországon befejeződött. A rekultiváció az eredeti program szerint ugyancsak 

befejeződött. Mindazonáltal további folyamatos munkák szükségesek, amelyek a rekultivált objektumok 

állagának fenntartására (pl. eróziós károk helyrehozása), a szennyezett felszínalatti vizek tisztítására valamint a 

monitoring rendszer működtetésére irányulnak. 

A Mecseki lelőhelyen jelenlegi ismeretek alapján még kb. ugyanannyi uránt rejt a föld mélye, mint amennyit 

kitermeltek (~20 ezer t). Ez a készlet azonban döntően 1200 m alatti mélységben helyezkedik el és így 

kitermelése, bár nem lehetetlen, azonban nyilvánvalóan csak nagy ráfordítással lenne megoldható. 

Megjegyzendő még, hogy a felszínen tárolt meddőkben, feldolgozási maradékokban mintegy 2800 t urán 

található (a zagytározókban és a bánya-meddőkben). 
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