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A projekt rövid ismertetése 

Transzformátor gyártó vállalat: Tápiószele 

– 1953. óta működő ipari létesítmény 

• gépjavító állomás 

• Kohászati Gépgyártó 
Vállalat 

• KODA Rt. 

• Tápiószelei 
Elektromechanikai Művek 

• Ganz Transelektro Rt. 

• CG Electric Systems 
Hungary Zrt. 



Földtani környezet 

• Holocén futóhomok, aleurit, tőzeg 

• Pleisztocén futóhomok és agyagos lösz 

CG Electric 
Systems Zrt. 



Előzmények (2005. előtt) 

1989. és 2004. között 

• teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

• környezeti állapot felülvizsgálat 

• TZD és kármentesítési tervjavaslat 
– Nehézfém (As, Zn): kisebb mértékű talaj-, jelentős talajvíz szennyezés 

– TPH (pakura): „nem jelentős” talaj-, ill. határérték alatti talajvíz szennyezés 

=> Hatósági kötelezés: talajvíztisztítás: As és Zn 

1. koncepcionális modell 

– Tereprendezés során feltöltésként használt salakból kioldódó, 
és a talajvízbe lejutó nehézfém szennyezés (As és Zn) 



Kérdőjelek 
Nehézfém (As) szennyezés: 
• talaj: csak a feltöltés alatt! 
• talajvíz 

TPH szennyezés: 
• talajvíz: C2 határérték alatti 
• talaj: 2,5 m-en 2 szennyezett minta 



További kérdőjelek, problémák 

• a korábbi lehatárolás és kötelezés C2 intézkedési határértékek 
alapján történt, azaz nem készült kockázatelemzés 

• a tényfeltárás max. 6 m mélységig történt (kb. 1,0 – 1,5 méterrel 
a talajvíztükör szintje alatt), és a szennyezés olyan közegben 
került lehatárolásra, ahol nincs horizontális vízmozgás 

• a javasolt elvi kármentesítési technológia a geológiai / 
hidrogeológiai adottságok miatt nehezen kivitelezhető és 
bizonytalan kimenetelű 



Koncepcionális modell felülvizsgálata 

1. lépés: vertikális kontroll (2005.) 

– Módszer 
• 1 db. CPT + mélység szelektív vízmintavétel a legszennyezettebb zónában 

 

Vertikális 
kontroll 

=> 1. koncepcionális modell lehet, hogy hibás? 

– Eredmények 
• 20 m mélységig 2 vízadó 

(köztük kb. 4-5 m vastag vízzáró) 

• fedőréteg kevésbé szennyezett 

• legfelső vízadó szennyezett (várt mértékben) 

• alsó vízadó enyhén szennyezett 
(B határérték felett) 

• korábbi felmérések csak a fedőréteget 
érintették 



Koncepcionális modell felülvizsgálata 

2. lépés: horizontális kontroll (2007.) 

– Módszer 
• 3 db. CPT + mélység szelektív vízmintavétel a gyárterületen kívül 

 

Horizontális 
kontroll 

– Eredmények 
• rétegtani megállapítások megerősítése 

• a fedőréteg sehol sem szennyezett 

• a vízadó felső zónája a gyártól ÉK-re 
szennyezett 

• a vízadó alsó zónája a gyártól ÉK-re és D-re 
szennyezett 

 

=> 1. koncepcionális modell tényleg hibás 



Tényfeltárás 
Tényfeltárási terv (2010. április) 

– Meglévő monitoring rendszer rendbe tétele: 

• kutak tisztítása ill. 

• eltömedékelése 

– 10 db. új kútpár létesítése (2010. október) 

– 3 éves monitoring: 2011 és 2013 között 

• Eredmények: 
– ÉNy -> DK talajvíz áramlási irány (0,0015 – 0,0021 m/m) 

– vertikális leáramlás a két vízadó között: I = kb. 2,5 cm / 5,1 m 
(Kz = 0,028 m/d; n = 15% és 50 mm/év beszivárgás) 

– vertikális As szennyezés eloszlás: mélységgel nő, kivéve a TPH-val 
szennyezett pontokon (TF-5 és TF-8) 

– horizontális As szennyezés eloszlás: 

• felső vízadó zóna: stabil, enyhén csökkenő 

• alsó vízadó zóna: súlyosabb mértékű és nagyobb kiterjedésű, stabil 

 

 



Talajvízszintek 
Mély talajvíz zóna 

(12 m-nél mélyebb) 
Sekély talajvíz zóna 

(6-9 m) 



Talajvízszintek 



Talajvíz As szennyezés 
Mély talajvíz zóna 

(12 m-nél mélyebb) 
Sekély talajvíz zóna 

(6-9 m) 



Talajvíz Redox viszonyok 
Mély talajvíz zóna 

(12 m-nél mélyebb) 
Sekély talajvíz zóna 

(6-9 m) 



Tényfeltárás 
Következtetés (TZD; 2014. február) 

2. koncepcionális modell 
– Antropogén eredetű As szennyezés a TF-5 kút környékén, ami 

többletszennyezésként adódik a természetes eredetű As szennyezéshez 

– Az As szennyezés nincs összefüggésben a gyárbeli tevékenységekkel 

– A szennyezés – az eredettől függetlenül – stabil, és az elmúlt >10 évben 
nem eredményezett progresszív szennyeződéscsóva növekedést 

Kötelezés: tényállás tisztázás a szennyezés eredet pontosítására 

Módszer 

– Regionális vízföldtani modell 

– Izotop-hidrológiai vizsgálatok 
• új talajfúrások a korábbi talaj vizsgálatok ellenőrzésére 

• monitoring és egyéb kutak (öntöző, ivóvíz, stb.), felszíni víz vizsgálatok 

• rétegszelektív talajvíz mintavétel 



Regionális vízföldtani modell 

• Az Alföld regionális áramlási rendszerének (termálvizes rétegek 
is) a Tápió tágabb vízgyűjtője (Alsó- és Felső-Tápió, Hajta) által 
határolt részére felépített modell 

 
Tápiószele 



Rácsháló és peremfeltételek 



Kalibráció 

• Eredeti állapot: áramképre kalibrálás (Dr. Erdélyi Mihály „A 
Magyar medence hidrodinamikája”) 
– keleten (a vizsgált terület alatt): regionális feláramlási rendszerre 

rátevődő lokális áramlási rendszerek kb. 50 mBf (f.a. 45-50 m) szintig 

Ny K 

Nagykáta 



Kalibráció 

• Termelt állapot: vízmérleg, beáramlási területek vertikális 
nyomásgradiense, talajvizes réteg nyomásszintjei 
• keleten (a vizsgált terület alatt): a regionális és a lokális áramlási 

rendszerek határa lennebb húzódik: kb. -10 mBf (f.a. 100 m) szinten 

 
Ny K 

Nagykáta 



Kalibráció 



Eredmények 

Termelt állapot (a telephely alatt): 
– legalább 45 m mélységig felszíni beszivárgásból eredő talaj- és rétegvizek 

– ehhez a mélységintervallumhoz a beszivárgási területek Ny-ra és É-ra, kb. 1 
km sugarú körön belül vannak 

– a leáramlás egy lokális áramlási rendszer része, melynek sekély feláramló 
komponense a Tápió irányába alakul ki 15-45 m mélységintervallumban 

 
– a telephely környékén 

kicsi, de nem kizárt a 
mélyebb eredetű (alsó-
Pleiszt. v. Pannon) vizek 
felszín-közelbe jutásának 
a valószínűsége 

Ennek feltétele: az 50 mBf 
szintig (kb. 45 m mélységig) 
feláramló vizek 

 

Tápió CG Electric É D 

10 éves időmarkerek 



Eredmények 

Számított nyomáskülönbség az 1. és a 2. 
modellréteg között: 
80 – 50 mBf; azaz f.a. 15 – 45 m 



Eredmények 

20 – 40 m mélységű létező 
tanyai kutak vizének 
eredete. 

100 éves időmarkerek 



• Antropogén 
– valamilyen emberi tevékenység során került a talajvízbe 

• Természetes  
– a feláramló, nagy arzén tartalmú rétegvízből származik 
– a leáramló talajvíz oldja ki a talajból 

 
A hagyományos tényfeltárási módszerek mellett „nem 
konvencionális” módszerek (természetes izotópok és 
vízkémiai adatok) alkalmazása 
 

Alapkérdés: a talajvízben lévő arzén 
antropogén vagy természetes eredetű? 



Korábbi megállapítás: az arzén szennyezés 
nincs összefüggésben a területen folyó 
tevékenységekkel, a direkt antropogén 

szennyezés kizárható. 

 



Természetes arzén a talajvízben 

A talajban lejátszódó mikrobiológiai tevékenység során 
a mikrobák szerves anyagot és oxigént használnak fel. A 
szükséges oxigén forrásai: 

– oldott oxigén 

– denitrifikáció v. nitrát redukció (NO3
-         N2)  

– talaj Mn és Fe oxi-hidroxidok redukciója: As remobilizáció 

– szulfát redukció (SO4
2-          H2S)  

 

A folyamat eredménye: reduktív kémiai állapot 

Szükséges: arzén a talajban 

 



A talajvíz redox potenciálja és arzén 
tartalma közötti kapcsolat 

 



Az extrém nagy arzén szennyezés eredete 
• Az extrém nagy (1800 mg/l-t is elérő) arzén szennyezés egy kis 

területre, ott is a sekély (6-9 m) talajvízre korlátozódik. Ez a 
korábbi olaj és pakura tároló környezete. 

• Az ezekből származó, ismert korábbi olajszennyezések a 
talajban, többlet szerves anyagot (tápanyagot) jelentettek, így 
felgyorsították a bakteriális tevékenységet.  

• Az emiatt kialakult extrém nagy 
arzén koncentráció a talajvízben 
szerintünk antropogén 
(olajszennyezés), de nem 
feltétlenül autochton eredetű, 
viszont a Felügyelőség 
nem rendelte el a további 
vizsgálatát.  



A talajminták mért arzén tartalma a CG 
Electric Systems területén 



Izotóp hidrológiai verifikálás 

Trícium vizsgálatok 

– A CG Electric Zrt. tápiószelei gyártelep területe talajvíz 
beszivárgási és leáramlási terület, mivel minden monitoring kút 
vizében kimutatható (>0,5 TU) trícium koncentráció, azaz 1952 
után beszivárgott vizet találtunk.  

– A sekély (20–40 m) rétegvíz kutak vizében <0,5 TU a trícium, 
tehát ebbe a mélységbe már nem jutott le az 1952 után 
beszivárgott víz. Ez jól egyezik a modell alapján számított több 
száz éves elérési időkkel. 

 



3He/3H víz kormeghatározás 

3H         3He +  - 

t = 17,9 * ln[(3He+3H)/3H)] 

3H 

3He 

t = 0 t = 10 év t = 20 év t >70 év 



Effektív beszivárgás  becslése 3He/3H víz-
kormeghatározás alapján 

v = Dz/Dt = (szűrőközép – tv szint)/t 



Értékelés 

• A CG területén (és környezetében) a talajvíz magas 
arzén tartalma természetes eredetű; a beszivárgó 
talajvíz oldja ki a 2-5 m mélységben lévő, nagy arzén 
tartalmú talajból. 

• A korábbi olajtároló környékén az extrém magas 
arzén koncentráció oka a talajba szivárgott olaj miatt 
felgyorsult mikrobiális tevékenység.  



Tapasztalatok, következtetések 

• A hagyományos és a „nem konvencionális” 
módszerek egyidejű használata során szakmailag 
jobban alátámasztott, megbízhatóbb, eredmények 
születtek.  

• Az alkalmazott izotóphidrológiai és vízkémiai 
vizsgálati módszereket célszerű lenne a jövőben, a 
mindennapi gyakorlatba beépítve, konvencionális 
módszerként alkalmazni  



Figyelem felhívás 

• Tápiószelén véletlenül derült ki, hogy a talajban 
rendkívül magas, remobilizálható, természetes 
eredetű arzén található. Hasonló talajok az ország 
egyéb területein is valószínűsíthetők.  

• Ezeken a területeken:  

• várhatóan magas a talajvíz arzén tartalma, ami az ásott 
kutak miatt veszélyes az itt élő emberekre és állatokra is 
(gulya kutak) 

• nagy veszélyt jelent egy esetleges olaj-szennyezés, mivel 
felgyorsítja az arzén remobilizációját, és így extrém nagy 
arzén szennyezést okozhat a talajvízben  



Köszönjük a figyelmet. 


