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26. Lecke 

A szennyezések lokalizációja 



Szennyezett területek lehatárolásának közvetlen 

módszere 
Fúrás és kútvizsgálatok 

• Alapkövetelmény: földtani viszonyok ismerete 5-20 m 
mélységig alapszinten. Környezettechnikai célú mélyített fúrás, 
vízmegfigyelő kút esetében dokumentálni kell: 
– Rétegleírás 

• Fakadóvíz megjelenési szintje 
– Nyugalmi vízszint 

• Fúrásokat szintezni kell az abszolút magasság megadásával 
(Balti alapszint) 

• Mért paraméterek: 
– fajlagos ellenállás (Ohm/cm) - sótartalom, áramlás-viszonyok, ionos 

szennyezőanyagok 

– kúttalp hőmérséklet 

– kémhatás  



Szeizmikus mérési módszerek  

• Mesterségesen keltett földrengések, rengéshullámok kiinduló 
pontja a robbantó pont 
– transzverzális + longitudinális hullámok 

• transzverzális hullámok visszaverődnek a réteghatárokról —> 
reflexiós módszer 

• longitudinális hullám —> réteghatárt átlépi, sűrűség 
függvényében irányt változtat (refrakció), a refraktált 
hullámokból másodlagos felfelé irányuló hullámok keletkeznek, 
gyorsabbak, mint a transzverzális hullámok, előbb térnek vissza 
a felszínre —> refrakciós módszer hullámterjedés sebessége 
függ: 
– kőzetrétegek anyagi minősége 

– vastagsága 

– mélységbeli elhelyezkedése 

– inhomogenitások •törésvonalak  

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 

módszerei – geofizikai módszerek 



A talajvíz-rétegvíz elektromos paramétereinek meghatározásán 
alapul természetes terek; mesterségesen gerjesztett 
elektromos terek. 

Természetes potenciál módszer (PS) 

• természetes galvánpotenciál mérése a felszín alatti vizekben 
lejátszódó redoxi folyamatok révén (beszivárgás, oldott oxigén 
tartalom, csapadékvíz, ásványok mállása, eltérő ion-
koncentrációjú szivárgó vizek, új redoxi egyensúlyok, állandó 
változás) 

• Meghatározhatók: nehézfémsók, szénhidrogének terjedése, 
vezetékek korróziós hibahelyei, szennyező módosulása 

• Oxidáció – elektronfelesleg – referencia-elektródhoz képest 
negatív potenciál; 

• Redukció – elektron többlet – a referencia elektródhoz képest 
pozitív potenciál 

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 

módszerei – geoelektromos módszerek 



Mesterségesen gerjesztett elektromos terek 

• Négy elektródát helyeznek el a talajban adott 
geometriai elhelyezéssel (AMNB), AB-re 
egyenfeszültséget kapcsolnak. Mérik a potenciál-
különbséget MN elektródákon, az Ohm törvény 
alapján megadható a látszólagos fajlagos ellenállásra 
vonatkozóan. 

• Horizontális elektromos szelvényezés (HESz) 
– AMNB elektródák azonos „a" távolságra helyezkednek el, és 

azok mindig  „a"   távolsággal   lépnek  tovább,   melynek   
eredményeként megkapjuk a vízszintes látszólagos fajlagos 
ellenállás szelvényét.  

– Ha kőzetváltozás,   szénhidrogén-szennyezés  található   a 
területen, kontrasztos ellenállás-változás mérhető. 

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 

módszerei – geoelektromos módszerek 



Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 

módszerei – geoelektromos módszerek 

• Vertikális elektromos szelvényezés (VESz) 

– MN helyzete változatlan, AB behatolási mélysége 

változik. Az AB behatolási mélysége az elektródák 

távolságával változik (elektromos térerő-vonalak) 

– A mérés eredménye szintén ellenállás-szelvény, ami 

viszont a kőzettek rétegződésével mutat korrelációt.  

– A kapott szelvény értelmezéséhez ismert felépítésű 

területen referenciaszelvény felvétele szükséges. 

– Minél jobb vízzáró a kőzet, annál kisebb a látszólagos 

fajlagos ellenállás.  

 



• Kút vizébe vezető elektrolitot töltenek,  

• elektromos méréssel követhető a folyadéktest mozgása,  

• lecsengés, sebesség számítható a potenciáltér 

torzulásából. 

• A kút körül az eredetileg homogén potenciáltér a 

talajvíz-áramlással elmozduló sóoldat hatására 

ellipszissé torzul.  

• Az áramlási sebesség a jelzőoldat beadásától a 

feszültség-változás lecsengéséig eltelt időből számítható.  

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett módszerei – 

vízáramlás irány és sebesség meghatározás 



• Földi hőtér helyi zavarait határozzák meg.  

• Eltérő hővezető-képességű kőzetek lokális 
exoterm, endoterm  folyamatok okozzák e helyi 
zavarokat. 

• Kalibrált elektromos távhőmérővel történik a 
mérés. 

• A víz és a szénhidrogén eltérő hővezető-
képességű, eltérő hőmérsékletre fűti a 
geotermikus energia  

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 

módszerei – geotermikus vizsgálatok 

Forrás: Hefop 3.3.1. 



Olajszennyezések lehatárolása 
• A kárelhárítási technológia kiválasztása 

• Az olajszennyezés terjedésének megakadályozására általában  

– rögzített vagy  

– úszó merülőfalakat alkalmaznak.  

A vízfolyás mélysége, szélessége, vízsebessége szerint az alábbiaknak 
megfelelően: 

  

A vízfolyás jellemzői A merülőfal 

típusa mélység szélesség vízsebesség 

< 0.5 m 
bármilyen 

szélesség 

bármilyen 

sebesség 
rögzített 

0.5 – 1 m ≤ 5 m ≤ 0.5 m/s 
rögzített illetve 

úszó 

> 1 m > 5 m 0.5 – 1.5 m/s úszó 

  

Forrás: www.rivershield.org  

http://www.rivershield.org/


Olajszennyezések lehatárolása 

Rögzített falak könnyen készíthetők az alábbi anyagokból: 

• a vízfolyás medrében egymásra helyezett homokzsákokból; 

• szalmabálákból; 

• fa gerenda/pallósorból; 

• gerendákkal a partokhoz és a mederhez rögzített, olaj abszorbeáló 
anyagból készült hálóból. 

A rögzített olajfogók 5 m-nél kisebb vízmélységben használhatók. 
Csoportosíthatók aszerint, hogy a vízáramlást lehetővé teszik vagy 
nem. Az utóbbi típusúak könnyebben létesíthetők, de gyakran 
túlfolyik rajtuk az olaj. Emiatt csak akkor használhatók, ha a 
vízsebesség mérsékelt.  

A változatos alakú és méretű úszó merülőfalak felhasználhatók a 
szennyezőanyag elterelésére érzékeny terület védelmére, vagy a 
szennyezőanyag összegyűjtésére egy bizonyos területről. 

Forrás: www.rivershield.org  

http://www.rivershield.org/


Olajszennyezések lehatárolása 
• Merülőfal telepítése vízsebesség növekedéssel és nagyobb 

örvényléssel jár. Emiatt növekszik az olaj és víz keveredése, ami az 
olaj egy részének kiszabadulásával jár.  A jelenség hatása 
csökkenthető, ha a merülőfal bemerülési mélysége nem haladja 
meg a vízmélység 20 %-át. 

• A merülőfalak telepítési módját a vízsebességhez igazítják. 0,3 m/s-
nál kisebb vízsebességnél merőleges elhelyezést választanak. 0,3 – 
1,2 m/s vízsebesség tartományban a merülőfal elhelyezési szöge 
ennél kisebb, a szennyezőanyagot kiterelik arra a partoldalra, ahol 
az olajat gyűjteni akarják.  

• Általában két sor merülőfalat telepítenek. 1,2 m/s-nál nagyobb 
sebességű vízbe V alakú merülőfalakat helyeznek. A merülőfal 
hossza ebben az esetben legalább négyszerese a folyó 
szélességének. Az olajgyűjtést a folyó mindkét partján végzik. 

Forrás: www.rivershield.org  

http://www.rivershield.org/


 
• Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 

módszerei 

• Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz 

• Olajszennyezések lehatárolása 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


