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SZOLNOK, KILIÁN GYÖRGY ÚTI LAKTANYA MH 86. SZHB
KÖZPONTI ÜZEMANYAGTELEP KÖRNYEZETÉNEK KÁRMENTESÍTÉSE

Desics Judit

Bevezetés

Az 1961 óta – a mai napig – katonai repülőtérként üzemelő laktanya az Alcsi-Holt Tisza
(Szolnok tartalék vízbázisa) mentén helyezkedik el. A repülőtér működését biztosító központi
üzemanyag telep környezete gázolajjal és kerozinnal szennyezett. Az 1998-ban megkezdett
tényfeltárások a telep területén és az alatta húzódó talajvízben szénhidrogén szennyezettséget
tártak fel. A vizsgált terület szennyezettsége a 2012-2015 évek között megvalósult műszaki
beavatkozások során a "D" kármentesítési határérték alá csökkent.

Kármentesítés kronológiája

1998-2004 között kármentesítési beavatkozásként a talajvíz áramlási irányára merőlegesen
– a szennyezés terjedési határvonalán kívül – kiépítésre került egy folyadékzáró résfal 3,5-4 m
mélyen. A résfalat nem kötötték be a talajvízzáró fekü rézsűjébe, hogy a talajvíz természetes
áramlási viszonyai ne változzanak meg. A résfal elsődleges funkciója, hogy az esetlegsesen
odaáramló felúszó szénhidrogéneket - mint merülőfal - visszatartsa, illetve az oldott
szénhidrogénnel szennyezett talajvíztest alsó élénél lévő lamináris áramvonalaival érkező
kisebb szennyezettségű résztét engedje át, míg a felsőbb víztestben lévő magasabb
koncentrációjú részt helyben tartsa.

A tartálypark közelében "U" alakban megcsapoló mélydrének, a tartályok között és a
szennyezett terület szélén pedig nyelető drének kerültek lefektetésre. A beavatkozás célja,
hogy a megcsapoló drénekből történő folyadék kitermeléssel a talajvíztartóban keltett
depressziós térben összegyűlő felúszó szénhidrogén kitermelhető legyen és a kitermelt
szennyezett talajvíz megtisztítás után a nyelető drénekbe visszavezetve a megcsapoló drének
felé tereljék a szabadfázisú szénhidrogéneket.

A holt terek és a gravitációsan már nehezen lecsapolható területeken mobilan telepíthető
vákuumkutas lefölözést vezettek be, több vákuumgépház alkalmazásával. A vákuum kutak
elhelyezése a felúszó szénhidrogénfoltok előfordulásához lett igazítva, a legszennyezettebb
területek belsejéből kifelé haladva. A fix telepítésű megcsapoló- és nyelető drének, valamint a
mobil vákuum kutak használatával termelték ki a talajvíz felszínén úszó szénhidrogének
jelentős részét. A kármentesítő rendszer üzemeltetése 2004-ben forráshiány miatt leállt.

A területen lévő 4 db állóhengeres 200 m3-es és 6 db 50 m3-es fekvőhengeres tartályt magába
foglaló tartálypark duplafalúvá történő átépítése helyben történt meg, a tartályok alatt lévő
szennyezett talajtestek kiemelése nélkül. A tartály rekonstrukciók 2001-2003 között
valósultak meg.

A 2007 december és 2008 január hónapokban végzett kiegészítő tényfeltárás alkalmával
sikerült a szénhidrogénnel szennyezett talajzónát meghatározni. A tartálytelep térségében a
talajvízszint ingadozási zónában a legmagasabb talajszennyezettségek TPH vonatkozásában
2330 - 3910 mg/kg között voltak detektálhatók. A magasabb TPH koncentrációjú
szennyezések jellemzője volt, hogy a C5-C12 illékony állomány 60-80 %-át tette ki a teljes
TPH C5-C40 tartománynak. A kiegészítő tényfeltárás elvégzésével megtörtént a
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szennyezettség lehatárolása, a talajszennyezés fő gócpontja továbbra is a tartálytelep
létesítményei alatt és annak környezetében jelentkezett.

2009 novemberében aktualizáló tényfeltárás készült. Az állapotfelmérés során a földtani-
vízföldtani viszonyok és a szennyezettség aktualizálása érdekében 80 db fúrás mélyítése
történt meg. A mintavétel eredménye alapján a szennyezett víztest és a talaj lehatárolása
valósult meg, valamint a tervezett – jövőbeni – beavatkozás érdekében egy új résfal
nyomvonalának feltárása is elkészült.

Az aktualizáló állapotfelmérés során a szennyezett talaj és talajvíz mennyisége pontosításra
került:
➞ a (D) kármentesítési célállapot határérték feletti szennyezett talaj felszíni vetülete 18

000 m2 kiterjedésű, ami 29 400 m3 mennyiségként határozható meg.
➞  A (D) kármentesítési célállapot határérték feletti szennyezett talajvízzel érintett

terület felszíni vetületének nagysága 32 500 m2, ami 16 250 m3 szennyezett talajvíz
mennyiséget foglal magába.

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapíthatóvá vált, hogy a szennyezettség a hatósági
határozatban előírt (D) kármentesítési célállapot határértéket is több komponens esetében is
túllépi. A következő táblázat a mért komponensek koncentrációértékeit szemlélteti:

Mért komponensek Mért maximális
koncentráció

"B" szennyezettségi
határérték

(6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM
együttes rendelet

szerint)

"D" kármentesítési
célállapot
határérték

Felszín alatti víz [µg/l]
TPH C5-40 100000 100 3000

TPH C5-12 94300 - 2000

Benzol 94,5 1 2,5

Toluol 2 20 -

Etil-benzol 107 20 50

Xilolok 1110 20 20
Egyéb alkil-
benzolok 5980 20 90

Földtani közeg [mg/kg] szárazanyag
TPH C5-40 11500 100 2000

Benzol 1,14 0,2 0,25

Toluol 0,38 0,5 -

Etil-benzol 33,8 0,5 30

Xilolok 27,4 0,5 60
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Egyéb alkil-
benzolok 727 0,5 60

Az aktualizált tényfeltárás alapján elkészült műszaki beavatkozási tervben foglaltak
kivitelezése 2012-2015 között történhetett meg.

A 2012-2015 között végbement kármentesítés

Alkalmazott technológiák

A műszaki beavatkozási terv alapján a szennyezés egy része HDPE fóliabetétes résfallal
került lokalizációra, a tartályok tágabb (résfalon kívüli) környezete in situ eljárással, ún. bio-
sparing technológiával tisztult meg, a talajvíz pedig további sztrippelőtornyos
víztisztításon ment keresztül.

Résfal

Az előzetes feltáró fúrások talajrétegződése és a nyugalmi talajvízállások valamint a
tartálypark felületének rekultivációja során kialakítandó végleges terepszintek figyelembe-
vételével került meghatározásra a passzív hidraulikus védelmet biztosító résfal pontos
nyomvonala, a felső síkja és a bekötési szintje a vízzáró agyagrétegbe.

A résfal építése egy 0,45 m szélességű réselő berendezéssel történt. A rés előszedését
hagyományos hidraulikus kotrógép végezte, az előszedett rés-szakaszban a megfelelő
zagyszint biztosítása állandó volt. A keverőteleptől közvetlenül jutott a rést kitöltő
megtámasztó zagy (speciális önszilárduló poranyag) a résfalba egy, az erre a célra kiépített
mobil csőrendszeren keresztül. A kiemelt zaggyal teli résbe a 2 mm vastag HDPE lemez egy
vendégkeret segítségével került elhelyeztésre. A HDPE lemezek vízzáró toldása geolakattal
történt, így került biztosításra a folytonosság.

Megszilárdulás után egyenletes, 0,45 m széles 13,5 m mélységig lenyúló vízzáró fal jött létre,
amelynek szivárgási tényezője 10-8 m/s nagyságrendű volt.
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A résfal építés folyamat

A tartálypark közvetlen környezetében az állandó üzemanyag kiszolgálása mellett valósult
meg a terület lokalizációja.

A bio-sparing eljárás

A bio-sparing technológia lényege, hogy a talajban élő, illetve a folyamatosan adagolt
szénhidrogént bontó mikroorganizmusok stimulálásával elősegíthető a gyors és hatékony
biológiai szennyezőanyag lebontás. A technológia részeként levegő, tápanyag és
mikrobiológiai oltóanyag került bejuttatásra a szennyezett talajzónába. A bejutatott levegő
egy része elszívásra, majd biofilteren megtisztításra került.

A rendszer elemei:
 1200 db, 5×5 m ill. 5×2,5 m sűrűséggel telepített, 8 m talpmélységű injektáló/elszívó

lándzsa,
 4 db gépház a kompresszorok és az elszívó ventillátorok elhelyezésére,
 4 db biofilter az elszívott talajlevegő tisztítására.

A kármentesítést érintő munkaterületen összesen 1200 db lándzsa került kialakításra. A
lándzsák talajlevegő elszívásra, talajvíz alá történő levegő injektálására valamint
mikrobiológiai inokulum bejuttatására is alkalmasak voltak.

A furatok kialakítása Hollow Stem Auger (HSA) technológiával került kialakításra. A HSA
technológia alkalmazása esetén a fúrási külső spirál átmérője 205 mm, amely 111 mm
átmérőjű belső mintavételi csőrakatot tartalmazott. Ebbe helyezhetőek el az elszívó és
injektáló lándzsacsövek. A fúrás talpmélysége kb. 8 m-re, a szennyezett talajréteg alá nyúlt le.
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A fúrás menete

A pontra állást követően a kezdő spiráltagba egy vágóéles kúp került elhelyezésre, amely a
spirálcsövön belül egy körmös ékkel rögzítődött. A körmös ék leoldása a felszínről drótkötél
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végére erősített felszabadító kapoccsal történt, majd kiemelésre került. A fúrás talpmélységéig
a fúrási anyagot a spirál hozta fel a felszínre. Az LPE anyagú cső a spirálcsövön belül lett
leengedve a megfelelő mélységbe. A lándzsa behelyezését követően a fúróspirálok fokozatos
kiemelése mellett kezdődött a gyűrűstér kavicsolása. Az alsó réteg kavicsolása 1-3 mm mosott
gyöngykaviccsal, a szennyezett talajréteg alatt kb. 50 cm-ig folytatódott. Ebben a mélységben
a furatot 50 cm vastagságban bentonit zárta le. Ez a lezárás biztosította, hogy a levegő
injektálásakor ne a gyűrűs-téren keresztül távozzon a levegő. Ezután az elszívó és oltóanyag
injektáló lándzsa kavicsolása (1-3 mm mosott gyöngykaviccsal) következett, mely a réselt
szakasz felett 1 m-el ért véget, majd a tér 0,75 m-es mélységig homokkal, 0,75-0,25 m
mélységben a furat cementtejjel lett kitöltve.

A cementezés végeztével a
255 mm mélységű

csapszekrény-akna került
elhelyezésre a lándzsafej

körül.

A kialakított lándzsákra a csatlakozó idomok lettek felszerelve, amelyek a párhuzamosan
kiépült vezeték hálózatra lettek rákötve. A lándzsák a felszín alatt átlagosan 60 cm-es
mélységben 20-as LPE csővel kerültek összekötésre.
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A gépházak/kompresszorházak

A lándzsák fúrásával párhuzamosan megkezdődött azok összekötése is. A lándzsákat
összekötő árkok gépi és kézi erővel készültek el. A szerelvények felhelyezése és a gépházakig
érő kábelezés lefektetése után nyomáspróba készült, amely sikerességét követően az árkok
visszatemetésre kerültek.
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A gépházakban kapott helyet a levegő injektálást biztosító kompresszor és a beinjektált
levegőt elszívó ventilátor. A gépházakban található kompresszorok egy-egy nyomásálló
tartályra termelték rá a levegőjüket, majd elő-, mikro- és aktívszén szűrő után csatlakoztak a
gerincvezetékeket összesítő regiszterre. A kiinjektált levegő mennyisége és nyomása átfolyás
mérővel került mérésre. A mért értékek folyamatosan rögzítésre és egy központi számítógépen
regisztrálásra kerültek.
Az elszívott levegő mennyiségének meghatározása Prandtl csöves mérőműszerrel történt. Az
elszívott levegő egy bio-depóniára lett vezetve ahol a szennyező anyag eltávolítása után
szabadon távozott a környezeti levegőbe.

A biológiai aktivitás fenntartása érdekében minden hónapban 5 m3 mikrobiológiai oltóanyag
került kijuttatásra a területen.

Sztrippelőtornyos talajvíz tisztítás

A talajvízben lévő felúszó szabadfázisú szénhidrogén eltávolítására 6 db nagy átmérőjű
automata lefölöző szivattyúval ellátott kút létesült. A kutakból kitermelt szennyezett talajvíz
egy sztrippelőtornyos víztisztítón került megtisztításra. A talajvízből kilevegőztetett
szennyező anyag aktívszenes szűrőn kötődött meg.

Fúrási átmérő 600 mm (védőcsővel)

Béléscső, szűrőcső
átmérője 315/300 mm KG-PVC

Réselés 1,0 mm résméret

Szűrőváz 2/4 mosott, osztályozott gyöngykavics (szűrőcső fölött 0,5
m-ig)

Iszapzsák 1,5 m

Talpmélység 10,5 m

Szűrőzött szakasz iszapzsák fölött 5 m hosszban

Gyűrűstér kialakítás szűrőkavics fölött 0,5 m homok, majd a felszínig bentonitos
cementtej

A termelőkutak műszaki adatai

A tartálypark területén üzemeltetendő termelőkutakból kitermelt víz 1 db, 5 m3 térfogatú
fázisszétválasztó tartályba lett vezetve. A tartály 3 rekeszre osztott az emulzió leválasztás és
homok ülepítés céljából. Az elválasztólemezes kialakításnak köszönhetően a tartályban
elvégezhető az emulziósan bekerülő szénhidrogének lefölözése, és a vízből kicsapódó
vashidroxid leválasztása.

A tartályokba 1-1 db, 3 m3/h kapacitású szintvezérelt átemelő szivattyú volt. Az átemelő
szivattyú a vizet egy LANPAC töltetes saválló anyagból készült sztripper toronyba juttatta,
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ahol elszívó ventilátor segítségével létrehozott ellenáramú levegő hatására a szennyezés
távozott a vízből. A sztrippelő berendezés levegő elszívó rendszere 1200 Pa-on 1,2 m3/s
levegő mennyiség átáramoltatását tette lehetővé. A sztripper torony átmérője 600 mm effektív
hasznos magassága 3,0 m.

A szennyezett levegő egy szárító szekrény után aktívszén szűrőn került megtisztításra, és
jutott ki a szabadba.

A sztrippelőtornyos talajvíztisztító berendezés

A víztisztító rendszer segítségével megtisztított víz a sztrippelő torony aljából egy 10 m3-es
puffertartályba jutott, majd innen a vízkezelőtől Nyugatra található vízelvezető árokba került
bevezetésre, valamint a havi rendszerességgel az alapprojekt keretében kijuttatott
mikrobiológiai oltóanyag injektálásánál felszanálásra került.

A vízkivétel elsődleges célja a vízszintsüllyesztés, a felúszó szabad szénhidrogén fázis
kutakba terelése, ezért állandó depresszió elérésére volt a cél. A termelőkutakból összesen
maximálisan 50 m3 víz kitermelése volt lehetséges.

Havi szinten átlagosan 5 m3 víz került felhasználásra a mikrobiológiai oltóanyag lándzsákon
keresztüli kijuttatására. Ilyen mennyiségű mikrobiológiai oltóanyag időjárási körülményektől
függően 2-3 nap alatt volt kijuttatható. A mikrobiológiai aktivitás intenzifikálására a
megtisztított víz egy részének lándzsákon keresztüli visszajuttatása adott lehetőséget. Az
injektálást a napi szinten a helyszínen tartózkodó rendszerkezelő brigád végezte.

Monitoring rendszer
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A kármentesítés nyomon követésére 20 db, 9 m talpmélységű monitoring kút létesült,
melyekből negyedéves rendszerességgel történ mintavétel. A talaj szennyezettség nyomon
követésére 8 db talajmintavételi pont is kijelölésre került. Talaj és talajvíz mellett
rendszeresen történt levegőminőség ellenőrzés is.

Az egyes időszakokban vett és mérhető szennyezettségek átlagát a következő táblázat
tartalmazza.

Dátum
Összes

kimutatható
TPHösszes

Összes
kimutatható

Benzol

Összes
kimutatható
Etilbenzol

Összes
kimutatható

Xilol

Összes
kimutatható

Egyéb-
alkilbenzol

2013.01.24-25. 2377,24 <0,1 29 29 69,03
2013.07.24-25. 1249,66 <0,1 0,22 0,49 59,79
2014.01.15-16. 705,34 <0,1 2 1,7 49,58
2014.07.24. 652,38 <0,1 0,54 0,61 36,26
2015.01.21. 180,38 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Szennyezettségek átlaga

A szennyezettségi átlagok az idő függvényében csökkenést mutatnak, a legutolsó
talajmintavételezés során nem volt kimutatható szennyezett talajzóna a területen.

Az üzemanyagtartályok környezetének vízzáróvá tétele

A munkálatok során a térszínt úgy lett kialakítva, hogy az a munkaterület közepe felől a résfal
irányába lejtsen. Az így kialakított térszínre 3000 g/m2-es, 5 m széles geoszintetikus bentonit
szigetelőpaplan került leterítésre, 15-20 cm-es átlapolással. Az átlapolások közé bentonit
granulátum por került a megfelelő szigetelés érdekében. Az egy réteg szőtt (100 g/m2) és egy
nem szőtt (150 g/m2) geotextília közé rögzített bentonit (együttesen bentonit paplan) a lehulló
csapadék hatására megduzzad és megakadályozza annak átszivárgását. A szigetelőpaplan
szivárgási tényezője kisebb mint 5x10-11 m/s, ami biztosítja, hogy a le- és beszivárgó
csapadékvíz vertikálisan ne áramolhasson tovább.

A bentonit paplan a résfalon kívül került lehorgonyzásra közvetlenül a szikkasztóárok
tövében. A szigetelőpaplan fektetésekor a résfal nem került megbontásra, mivel az a résfal
felszínén került átvezetésre. Az így lefektetett paplanra, annak védelme érdekében 20 cm
vastagságban talaj lett terítve.

A lehulló csapadék elvezetését szivárgó paplan biztosította, amely közvetlenül a
szigetelőrétegen került terítetésre átlapolással. A szivárgó paplan műanyag magját alulról a
bentonitos paplan felső geotextíliája, felülről pedig saját nem szőtt geotextília (200 g/m2)
szűrőrétege védi. A drénszivárgó réteg 2-3 nagyságrenddel meghaladja az eredeti talaj
szivárgási tényezőjét.
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A tartályok környezetének szigetelése

A területre lehulló csapadék a résfal körül kialakított árokban kerül elszikkasztásra. A
csapadékvíz az árokba 4 db iszap- és olajfogó műtárgy közbeiktatásával kerül kivezetésre. A
résfalon belül csapadékelvezető árok juttatja el a vizet az iszap- és olajfogó műtárgyakhoz. Az
árok az iszap- és olajfogó irányába 1 %-os lejtéssel került megépítésre, úgy hogy annak kezdő
mélysége 20 cm, szélessége: 1,2 m.

Összefoglalás

Az elvégzett vizsgálatok alapján a beavatkozással érintett területen sem a talajvízben sem a
talajban nem maradt vissza „D” kármentesítési határértéket meghaladó szennyezettség.

A jellemzés a 2014. október 27-28., 2014. november 27-28. a 2015. január 11-12-én és a
2015. január 20-án vett minták laborvizsgálati eredményei és a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-
FVM együttes rendeletben rögzített „B” határértékek figyelembevételével került
összeállításra. Az összehasonlítás egyrészt az összes kútból képzett átlag alapján valamint a
csak „B” szennyezettségi határértéket meghaladó kutak átlaga alapján készült. A vizsgálatok
csak a résfalon kívüli kutakra vonatkoztak.

A résfalon kívüli monitoring kutakból vett minták esetében az előző 4 mintázás során a TPH
(C5-C12), benzol, etil-benzol xilolok közül egyik szennyező koncentrációja sem volt „B”
határérték felett detektálható. Legnagyobb mértékben az alifás szénhidrogének és az összes
egyéb alkil-benzolok maradtak a talajvízben. Az átlagkoncentráció a „B” szennyezettségi
határérték TPH esetben mintegy hatszorosa, összes egyéb alkil-benzol tekintetben pedig
mintegy kétszerese. A csak a „B” értéket meghaladó koncentrációk esetén a TPH „D”
értékének mintegy 60 %, összes egyéb alkil-benzol értékének 44 % érték el. A következő
táblázat az átlagkoncentrációkat szemlélteti.
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Szennyező
anyag

Átlagos
koncentráció (csak

„B” érték feletti
eredményekből

számítva)
[µg/l]

Átlagos
koncentráció (az

összes eredményből
számítva)

[µg/l]

„B”
határérték

[µg/l]

„D”
határérték

[µg/l]

TPH(C5-C12) - 99,10 - 2000
TPH(C5-C40) 592 161,28 100 3000

Benzol - 0,06 1 2,5
Etil-benzol - 0,09 20,0 50,0

Xilolok - 0,12 20,0 20,0
Összes egyéb
alkil-benzol 40,50 2,41 20,0 90,0

Átlagkoncentrációk résfalon kívül, talajvízben

A „D” kármentesítési határérték feletti koncentráció egyetlen vízilétesítményből vett
mintában sem volt mérhető.

A talajokból vett minták esetében az utolsó mintázás során sem TPH (C5-C40), sem benzol,
sem etil-benzol, sem xilolok esetében nem volt mutatott B határérték felett detektálható
szennyezettséget.

Összességében elmondható, hogy a kármentesítési – műszaki – beavatkozás kedvező
eredménnyel zárult, a kívánt határérték alatti koncentrációk alakultak ki. Továbbá a tartályok
tágabb környezetében (résfalon kívül) azt ott elszaporodott baktériumok bár lassabban, de
tovább folytatják a szénhidrogének természetes bontását.
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