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Összefoglaló 

A bányászati hulladék minősítése a hulladékgazdálkodási terv elkészítéséhez új feladatként jelentkezik 

a bányászati cégek számára, ugyanakkor ennek elbírálása szintén új feladat a bányafelügyeletet ellátó 

hatóságoknak. Az EU-ban a tagállamok a bányászati hulladék minősítésének kereteit rögzítették, de a 

hulladékkezelő létesítmények besorolásához, a hulladékgazdálkodási tervek elkészítéséhez a vizsgálati 

eredmények körültekintő értékelése szükséges. Ehhez nyújtanak segítséget a CEN munkacsoport által 

elkészített útmutató anyagok. A cikk a bányászati hulladékok minősítésének kereteit tekinti át és 

vázlatosan bemutatja a CEN útmutatók tartalmát.  

 

BEVEZETÉS 

 

A bányászati hulladékok kezelésének kérdése világszerte, így Európában is az utóbbi egy 

évtizedben vált fontossá. E szemléletváltás oka, hogy az utóbbi 30 évben a külfejtések dominanciája 

miatt a bányászati hulladékok mennyisége nagyon megnőtt és számos helyen felszíni átalakulások 

eredményeként a környezetre káros hatást gyakorolnak. A szemléletváltást mutatja például az is, hogy 

míg az 1980-as években elkészült magyarországi meddőhányó kataszter
1
 célja a bányászati hulladékok 

mennyiségének és csak nagyon alapszintig minőségének felmérése volt a meddőanyag 

hasznosíthatóságának céljából, addig a nemrégiben bevezetett jogszabályok elsődleges célja a 

bányászati hulladékok biztonságos elhelyezésének megteremtése. 

A nagy bányászati világcégek az utóbbi évtizedben bányászati hulladékuk kezelésére belső 

szabályokat dolgoztak ki és kezdtek alkalmazni, melyek célja szintén az, hogy az elhelyezett hulladék 

hosszú távon ne okozzon környezetterhelést, veszélyhelyzetet
2
. A Rio Tinto például feladatként jelöli 

meg, hogy „meg kell határozni, értékelni és dokumentálni a keletkező bányászati hulladék 

mennyiségét, fizikai és kémiai jellemzőit és veszélyeit, melyek a nyersanyag kitermelése és 

feldolgozása során a lelőhely bármelyik részében keletkeznek”
3
.  

Ez a követelmény jelentős szemléletváltást kíván a földtani kutatás oldaláról is, hiszen már a 

                                                 
1 Magyarország meddőhányóinak katasztere NME Ásvány- és Kőzettani Tanszék, kézirat 

2 pl. Rio Tinto internal standard E3 - Acid rock drainage prediction and control. December 2008 

3 Rio Tinto internal standard E8 - Mineral waste management. December 2008  
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földtani kutatás során foglalkozni kell azzal, hogy a lelőhely művelése során majd milyen tulajdonságú 

hulladékok képződhetnek. Az új előírások alapján a bányatervek kialakításához, műszaki üzemi 

tervhez hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, melyben meg kell határozni a jövőbeni hulladék 

mennyiségét, várható geokémiai, geotechnikai viselkedését, az ehhez kapcsolódó kockázatokat és a 

biztonságos hulladékelhelyezés   lehetőségeit. Ez az elv tükröződik a földtani kutatást, bányászati 

projekteket előmozdító nemzetközi fejlesztési szervezetek – Világbank, IFC – anyagaiban
4
, valamint a 

földtani kutatási és készletszámítási jelentések előírásaiban is
5
. 

Európában a bányászati hulladéktárolók szabályozásának szükségességét az ezredforduló idején két 

zagytározó baleset – 1998 április Aznalcóllar (Spanyolország), 2000 január Nagybánya – váltotta ki, 

bár hasonló balesetek, sőt sok halálos áldozattal járó esetek – Aberfan (Wales, 1966), Stava 

(Olaszország, 1985) - korábban is voltak. 2000 októberében az Európai Bizottság erre válaszul egy 

akciótervet fogalmazott meg
6
 a bányászati hulladékok biztonságos kezelésének érdekében a következő 

három feladattal: 

 A Seveso-II. Irányelv kiegészítése, 

 Összefoglaló tájékoztató dokumentum összeállítása a bányászati hulladékok és zagyok 

kezeléséhez elérhető legjobb technológiákról
7
 (BREF), 

 Egy Európai Irányelv kidolgozása az ásványi nyersanyag kitermelő iparban (a Bányászati 

Hulladék Irányelv által értelmezett,  tágabb értelemben vett bányászat) keletkező hulladékok 

kezeléséről (2006/21/EK irányelv). 

A 2006/21/EK irányelvhez kapcsolódóan, ennek megjelenése után több feladatot el kellett még 

végezni uniós szinten, melyek a hulladék minősítéséhez, a hulladékkezelők veszélyességi 

besorolásához nyújtanak segítséget. Így kérdésként merült fel, hogy:  

 Az inert hulladék fogalmát az irányelv kereteinek megfelelően hogyan kell meghatározni? Ezt a 

Bizottság a 2009/359/EK számú Határozatában definiálta
8
. 

 A hulladékok jellemzéséhez milyen technikai követelmények tartoznak? Ennek általános 

követelményeit a 2009/360/EK számú Határozat
9
 foglalja össze, míg a részletes eljárásokhoz 

                                                 
4 Davy, A. (ed.) Environmental Assessment of Mining Projects. EA Sourcebook Updates, Environment 

Department, The World Bank, 1998; THE WORLD BANK OPERATIONAL MANUAL Operational Policies 

OP 4.01 1999. 

5 PAN-EUROPEAN CODE FOR REPORTING OF EXPLORATION RESULTS, MINERAL RESOURCES 

AND RESERVES ("THE PERC REPORTING CODE") 

6 COM(2000) 664. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Safe operation of mining activities:a 

follow-up to recent mining accidents 

7 Reference document on Best available Techniques for management of Tailings and Waste-Rock in mining 

activities http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/mmr_adopted_0109.pdf 

8 A Bizottság határozata (2009. április 30.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék 

kezeléséről szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke (1) bekezdése f) pontjának 

végrehajtása céljából az inert hulladék fogalmának kiegészítéséről 

9 A Bizottság határozata (2009. április 30.) a hulladékoknak az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező 

hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő jellemzésével 

kapcsolatos technikai követelmények kidolgozásáról 
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tartozó útmutató anyagokat az Európai Szabványügyi Testület (CEN) 292-es, hulladékokkal 

foglalkozó Technikai Bizottsága által életre hívott 8-as munkacsoport (CEN TC292/WG8) 

dolgozta ki. E cikk részletesebben a munkacsoport által kidolgozott útmutató anyagokat ismerteti. 

 Milyen feltételek esetén kell a hulladékkezelő létesítményt “A” veszélyességi kategóriába sorolni 

(2009/337/EK számú határozat)? Ennek eldöntéséhez egy uniós projekt keretében készült egy 

összefoglaló tanulmány
10

. 

 Milyen részletes szabályok mentén kell a hulladékkezelő létesítmények felügyeletét, 

felülvizsgálatát ellátni? Ehhez az útmutató kidolgozása 2010 őszén kezdődött el, ennek sajnálatos 

aktualitását adta a dunántúli vörösiszap baleset. 

Magyarországon az uniós jogszabályok alapján készült el a Bányászati hulladékok kezeléséről 

szóló rendelet (Bhr.)
11

, mely a hivatalos magyar előírásokat tartalmazza, illetve megszületett egy ehhez 

kapcsolódó tájékoztató anyag
12

 is az MBFH kiadásában.  

 

A BÁNYÁSZATI HULLADÉK MINŐSÍTÉSÉNEK KERETEI 

 

A Bányászati Hulladék Irányelv előírásainak megvalósításához a bányászati hulladék minősítése 

több szempontból is szükséges: a hulladék veszélyességi besorolásához, a hulladéktároló  

kategóriájának meghatározásához, a hulladékgazdálkodási terv elkészítéséhez. E minősítési 

követelményeket a Magyarországon a Bhr. írja elő. 

 Ásványtani-geokémiai viselkedése alapján a hulladék háromféle lehet: inert, nem inert és nem 

veszélyes, illetve veszélyes. A jogszabályok részletesen rendelkeznek arról, hogy mi alapján kell egy 

hulladékot veszélyesnek minősíteni, illetve külön uniós határozat (2009/359/EK) adja meg az inert 

bányászati hulladékkal szembeni minőségi követelményeket.  

A veszélyesség megállapításához a Bhr. alapján a hulladékokra általánosan érvényes kritériumokat 

kell ellenőrizni, azaz a Hulladékgazdálkodási törvény
13

, a 16/2001 (VII. 18) KÖM rendelet és a 

44/2000 (XII. 27) EÜM rendelet előírásait. Így veszélyesnek kell tekinteni a hulladékot, ha az a 

16/2001 (VII. 18) KÖM rendeletben közölt alaplistában csillaggal megjelölt kódszámmal rendelkezik, 

illetve ha a Hulladékgazdálkodási törvény 2. mellékélete szerinti veszélyességi jellemzők 

valamelyikével és a H3-H8, H10, H11 tulajdonságok közül egy, vagy több jellemzővel rendelkezik.  

Az alaplista alapján veszélyesnek minősülnek a szulfidos ércek feldolgozásából származó, 

visszamaradó savképző hulladékok; az ércek, illetve nemfémes ásványi nyersanyagok fizikai és 

kémiai feldolgozásából származó veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok; olajtartalmú, vagy 

                                                 
10 European Commission DG Environment: Classification of mining waste facilities. Final Report, December 

2007 http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/pdf/mwfs_report_dec_07.pdf 

11 14/2008. (IV. 3.) GKM  rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 

12 Tájékoztató a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (lV. 3.) GKM rendelet követelményeiről 

(Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 2011. június) 

13 2000. évi XLIII. Törvény a Hulladékgazdálkodásról 
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veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok.  

A veszélyességi jellemzők közül bányászati hulladék esetében releváns lehet az öngyulladásra való 

képesség (H3-A); ha a hulladék a karcinogén anyagokat tartalmaz (H7), vagy mérgező gázokat fejleszt 

(H12), illetve külön kiemelten az, ha érvényesek rá a H13 és H14 pontban megfogalmazott 

tulajdonságok. Az utóbbi kettő arra tér ki, hogy a lerakást követően számolni kell-e valamilyen 

veszélyességi jellemző kialakulásával (H13), illetve a hulladék okoz-e veszélyt a környezetre (H14), 

kiemelve azt is, hogy a hulladékból a környezetbe jutó anyagok esetleg nem azonnal, hanem  

meghatározott idő elteltével képesek a környezetet károsítani.  

Emiatt a minősítés során olyan kémiai-ásványtani vizsgálatok kapnak fontos szerepet, melyek a 

hulladék jövőbeni viselkedését tudják jellemezni: kioldási tesztek, ásványfázisok felszíni környezeti 

hatásra lejátszódó átalakulásának jellemzése (kinetikus tesztek), a hulladék ásványtani, kémiai, fizikai, 

szerkezeti tulajdonságainak jellemzése. 

Annak eldöntéséhez, hogy az anyag besorolható-e inert hulladéknak, a minősítés megközelítése 

hasonló:  

 kizárható-e a hulladék öngyulladásának veszélye; 

 elhanyagolható mértékben tartalmaz-e savképző ásványokat (szulfidhoz kötött kéntartalom kisebb 

mint 0,1%), vagy a semlegesítő potenciál háromszor meghaladja a savképző potenciált és a 

szulfidhoz kötött kéntartalom 1% alatti; 

 nem megy át semmilyen jelentősebb fizikai, kémiai, vagy biológiai átalakuláson. 

Ez utóbbi keretében kell jellemezni a jövőbeni ásványi összetétel stabilitását, stabilitási korlátait, a 

lehetséges bontódási folyamatokat, ezek következményeit. A vizsgálati eredmények értékelése ezért 

egy összetett környezeti ásványtani, környezetgeokémiai feladat. Savképző potenciál esetében erre a 

cikk végén láthatunk egy példát. 

A hulladék geokémiai jellemzői mellett gyakran vizsgálni kell a hulladék geotechnikai 

tulajdonságait is, ha a hányó, vagy gát stabilitásának megszűnése emberéletre, vagy a környezetre 

nézve kockázatot jelent. Indokolt, kockázatos esetben – például zagytárazó gát tervezése – a 

geotechnikai tulajdonságokra épített modellezésnek ki kell terjednie az anyag ásványtani-geokémiai 

tulajdonságainak hosszútávú megváltozásából (mállás, bontódás, kristályszerkezet átalakulása) eredő 

geotechnikai állapotbeli változásokra is. Ezt a Bhr. úgy fogalmazza meg
14

, hogy a 

hulladékgazdálkodási tervnek foglalkoznia kell azon változásokkal, “amelyeken a bányászati hulladék 

a reakcióképes felület növekedés és a felszíni viszonyoknak való kitettség kapcsán keresztülmehet”. 

Ennek példájaként említhetjük azt a nemrég újsághírben említett szakvéleményt, melyben az ajkai X. 

zagytárazó kazetta balesetének egyik okaként azt jelölték meg, hogy a tározó aljzatában a lúgos oldat 

hatásának éveken át kitett szmektites agyagban kationcsere játszódott le, emiatt az agyag 

                                                 
14 Bhr. 4.§ (2) ab 
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nyírószilárdsága megváltozott.
15

 

Az Irányelv kidolgozása során felmerült, előbbiekben vázolt speciális kérdések megválaszolásához 

kérte a Bizottság a CEN segítségét, mely erre a célra az említett munkacsoportot (CEN TC292/WG8) 

hívta össze. A munkacsoport megbízólevelében a következő feladatok szerepeltek: 

 megvizsgálni, hogy a hulladékok jellemzéséhez alkalmazott érvényes európai szabványok 

megfelelőek-e a bányászati hulladékok jellemzéséhez, 

 megvizsgálni, hogy a hulladékok mintavételezéséhez alkalmazott európai szabvány (EN 14899) 

alkalmas-e a bányászati hulladékok jellemzéséhez, 

 szabványos eljárásokat kidolgozni a szulfidtartalmú bányászati hulladékok savképző 

potenciáljának megállapításához. 

A munkabizottság e feladatok kidolgozása során megállapította, hogy a bányászati hulladékok 

tulajdonságainak értékelése, különösen azok hosszútávú viselkedésének megállapítása igen összetett 

probléma, ezért a kijelölt feladatok megválaszolása mellett további útmutató anyagok elkészítése 

indokolt. Így a munkacsoport megbízást kapott további feladatok elvégzésére, úgy mint: 

 Egy Általános Útmutató összeállítása a bányászati hulladékok minősítéséhez
16

. Ez az anyag 

átfogóan tárgyalja a bányászati hulladék minősítésének rendszerét, az egyes szempontokat, 

anyagvizsgálati módszereket. Külön hangsúlyt fektet a savképző szulfidos hulladékok ásványtani, 

kémiai jellemzésére, de figyelembe vesz az ásványi nyersanyag kitermelő ipar más területén 

keletkező hulladékokat is. Az anyag szerkezetében követi a 2009/360/EK határozat szempontjait, 

melyek szerint a hulladék jellemzésének ki kell térnie a háttér-információkra; a kiaknázandó 

lelőhely geológiai jellemzőire; a hulladék jellegére és tervezett kezelésére; a hulladék geotechnikai 

viselkedésére és a hulladék geokémiai jellemzőire és viselkedésére
17

. 

 Egy szabvány kidolgozása, mely alkalmas a savképző potenciál meghatározására statikus teszt 

segítségével. Ez a szabvány alapvető fontosságú a szulfidos ércbányászati hulladékok 

minősítéséhez, de egyik fontos része az inert hulladék jellemzésének is abban az esetben, ha a 

hulladék szulfidhoz kötött kéntartalma 0,1% - 1% közötti. Ez a vizsgálat annak eldöntésére 

szolgál, hogy a szulfidos bányászati hulladék milyen – egyszerűen meghatározható – savképző és 

savlekötő potenciállal bír. E gyorsan – 24 óra alatt – elvégezhető, aránylag egyszerű vizsgálatokat 

lehetséges szabványba foglalni, viszont az így kapott eredmény nem elegendő a hulladék 

hosszútávú viselkedésének, a szulfid oxidáció kinetikájának jellemzésére, melyhez hosszú ideig 

tartó „kinetikus” tesztek szükségesek. Utóbbi vizsgálatok fajtáit, sajátságait egy külön 

útmutató
18

 taglalja. 

                                                 
15 Kormányszakértő menti fel a MAL-t: megépítése óta hibás lehetett a gát. Népszabadság, 2011. december 23., 

Szétrobbant kazetta okozta az iszapkatasztrófát. Veszprémi Napló, 2011. december 22. 

16 Draft prCEN/TR 16376 “Characterization of waste — Overall guidance document for characterization of 

wastes from the extractive industries” 

17 2009/360/EK 1. cikk. 2. pont 

18 Draft prCEN/TR 16363 “Characterization of waste – Kinetic testing for assessing acid generation potential of 
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 Útmutató összeállítása a bányászati hulladékok mintavételezéséhez a bányászati ciklus (földtani 

kutatás, kitermelés, bezárás, utógondozás) valamelyik fázisában előforduló különböző mintavételi 

eljárásokhoz. 

 Egy speciális útmutató összeállítása a zagytárazóba engedett, savban könnyen oldható cianid 

mintavételéhez és vizsgálatához. 

Az útmutató anyagok Műszaki jelentésként (Technical Report, TR) jelennek meg a CEN 

kiadásában angol nyelven 2012. második felében. 

 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK JELLEMZÉSÉHEZ (PRCEN-TR 

16376) 

 

Az útmutató célja, hogy átfogó hátteret adjon a bányászati hulladékok tulajdonságainak és 

viselkedésének geokémiai (beleértve kémiai összetételi, ásványtani, kilúgzási, stabilitási) és 

geotechnikai (szemcseméret, állékonyság, hidraulikai tulajdonságok) minősítéséről, valamint az egyes 

tulajdonságok egymásra hatásáról és változékonyságáról különböző környezeti paraméterek között. 

Fontos megemlíteni, hogy az általános útmutató nem ad részletes előírásokat, hanem ajánlásokat 

nyújt ahhoz, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a bányászati hulladék minősítése során. 

Mivel a hulladék típusa, összetétele szinte lelőhelyenként eltérő, valamint a minősítés céljai is 

különbözőek lehetnek, ilyen előírás-jellegű útmutató elkészítése túl összetett és részletező lenne. Az 

útmutató azon módszerek, szabványok eszköztárát foglalja össze, melyek az egyes feladatokhoz 

alkalmazhatók lehetnek. 

A bányászati hulladékok jellemzésének kérdéseivel az útmutató anyagokat megelőzően a BREF 4. 

melléklete foglalkozott. Ebben található a vizsgálatok egyik lehetséges folyamatábrája, mely 

elsősorban ércbányászati hulladékok vizsgálatához alkalmazható.  

                                                                                                                                                         
sulfidic waste from extractive industries” 
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1. ábra. Bányászati hulladékok minősítésének folyamatábrája a  BREF 4. melléklete alapján 

 
A folyamatábra szerint a BREF kidolgozói is figyelembe vették, hogy a már rendelkezésre álló 

földtani, teleptani, bányászati információ adott esetben nem teszi indokolttá a teljes vizsgálat 

elvégzését. Így a rendelkezésre álló háttér-információ elegendő lehet a hulladék minősítéséhez, ha a 

lehetséges környezeti kockázatok már ismertek, az anyag fizikai és kémiai-ásványtani tulajdonságairól 

adat áll rendelkezésre.  

Amennyiben elegendő információ nem áll rendelkezésre, úgy megfelelő mintavételezés után a 

hulladék jellemzéséhez a szükséges geokémiai, ásványtani vizsgálatokra, illetve a geotechnikai 

tulajdonságok megállapítására lehet szükség.  

Az ásványtani vizsgálatok részeként eldöntendő a hulladék szulfidásvány tartalma is. Ha az anyag 

szulfidtartalmú, akkor statikus teszttel el kell végezni a savképző potenciál megállapítását. Ha ez 

alapján nem zárható ki, hogy a hulladék savképző potenciállal bírhat, a kinetikus kioldási teszteket is 

ajánlott elvégezni.  

A nem szulfidtartalmú, illetve savképző potenciállal nem rendelkező hulladék esetében is meg kell 

vizsgálni, hogy a hosszú távú szabadtéri elhelyezés, megváltozó környezeti paraméterek (Eh, pH) 

hatására az anyag stabilitása megváltozik-e, egyes komponensek képesek-e kioldódni. Ehhez 

különböző kioldási teszteket (pH-változó kioldás, perkolációs teszt) kell elvégezni. 

Az Általános Útmutató a vizsgálatok elvégzéséhez, kiválasztásához  a BREF 4. mellékletéhez 
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hasonló, de az ásványi nyersanyag kitermelő ipar egészére alkalmazható elvet követ. Az útmutató 

szerkezete a hulladék jellemzésének folyamatát követve épül fel. 

E folyamatban elsőként meg kell határozni a hulladék minősítésének célját. A hulladék 

minősítésének célja a bányászati ciklus különböző fázisaiban eltérő lehet. Míg például a kitermelés 

megkezdése előtt, így a nagy tömegű bányászati hulladék keletkezése előtt a hulladékgazdálkodási 

terv elkészítése az elsődleges cél, ehhez a földtani kutatási adatok felhasználásával a hulladék jövőbeni 

viselkedését, stabilitását, kioldódását kell jellemezni, addig a későbbi fázisokban a minősítés célja 

leggyakrabban az, hogy a keletkező hulladék összetétele, tulajdonságai alapján a hulladékgazdálkodási 

terv továbbra is  helytálló-e, vagy azon változtatni kell.  

A célok meghatározása után a második lépés a jellemzéshez szükséges adatok körének 

meghatározása. A lelőhelyek jelentős részében – egyszerű ásványtani-geokémiai jelleg, egyszerű 

földtani szerkezet – a már meglévő földtani kutatási adatok, hasonló lelőhelyek adatainak 

tanulmányozása, terepbejárás, terepi megfigyelések elegendő adatot szolgáltatnak a keletkező, 

jövőbeni hulladék jellemzéséhez. Bonyolult ásványtani-geokémiai jellegű, vagy földtani szerkezetű 

lelőhely esetében viszont hosszú és részletes, költséges vizsgálatsorra lehet szükség. Ekkor meg kell 

határozni az egyes feladatokat (pl. gát stabilitásának vizsgálata, kioldódási tulajdonságok, bontódási 

reakciók kinetikája), melyek kijelölik az elvégzendő vizsgálatok körét (vizsgálati terv, 3. lépés). A 

vizsgálati terv egyik lehetőségét mutatja ércbányászati hulladékokra az 1. ábra. 

A vizsgálati terv után kell kidolgozni a mintavételi tervet (4. lépés), melyhez külön útmutató 

készült
19

, valamint a részletes vizsgálati tervet (5. lépés). 

Az útmutató ismerteti a bányászati hulladékok jellemzéséhez alkalmazható ásványtani, 

geotechnikai, kémiai vizsgálatokat és  részletesen taglalja őket az útmutató mellékleteiben: itt szerepel 

a kémiai és geotechnikai tulajdonságok meghatározásához alkalmazható szabványok felsorolása és 

értékelése; a fontosabb ásványtani vizsgálati módszerek, megjelenítve ezek előnyeit és korlátait; 

kioldásos vizsgálati módszerek; kéntartalom meghatározásának módszerei és az egyes módszerek 

korlátai.  

A vizsgálati módszerek között az útmutató külön rövid fejezetben tárgyalja a savképző potenciál 

meghatározásának kérdését, mint a bányászati hulladékokkal kapcsolatban felmerülő egyik 

legfontosabb környezeti probléma vizsgálatának módszereit. A fejezet rövidségét indokolja, hogy az 

egyes kinetikus módszerek, az értékelés és modellezés kérdéseivel külön útmutató foglalkozik, a 

savképző potenciál statikus meghatározásához pedig önálló szabvány (prEN 15875) készült. 

A vizsgálati folyamat befejező lépése az adatok értékelése (6. lépés). Az értékelés fontos eleme 

megállapítani azt, hogy az elvégzett vizsgálatok elegendő, kellően megbízható adatot adnak-e a 2. 

lépésben megfogalmazott kérdések megválaszolásához. Ha nem, akkor a vizsgálati terv módosításával 

újabb vizsgálatokra van szükség. 

                                                 
19 Mintavteli útmutató, draft pr CEN-TR 16365 
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Az értékelés másik fontos eleme bonyolult esetekben a hulladék jövőbeni viselkedési modelljének 

elkészítése a döntések, a hulladékgazdálkodási terv kidolgozásához. Az útmutató egyik függeléke az 

alkalmazható hidrológiai, geokémiai modellezéshez ad tájékoztatást.  

Az értékelést taglaló fejezet kitér az egyes vizsgálatokkal (ásványtani, kémiai elemzések, savképző 

potenciál jellemzése...) kapcsolatban jelentkező bizonytalanságokra és korlátokra is. 

 

MINTAVTELI ÚTMUTATÓ (DRAFT PRCEN/TR 16365) 

 

Ez az útmutató a hulladékok mintavételi eljárását előíró szabvány
20

 (EN 14899) és a hozzá 

kapcsolódó műszaki jelentések (CEN/TR 1530/1-5) alapján készült a bányászati hulladékok 

sajátosságait figyelembe véve. Így az útmutató döntően a mintavételi terv elemeit veszi sorra, majd a 

terepi mintavételezés egyes kérdéseit (részminták kialakítása, csomagolás, tárolás) és a mintavételezés 

dokumentálását taglalja. 

Ez az útmutató elsősorban a hulladékok ásványtani-geokémiai minősítéséhez szükséges 

mintavételezést tárgyalja, az itt alkalmazható mintavételi eljárások egyrészt a hulladékok 

mintavételezéséhez, másrészt a földtani kutatásban alkalmazott eljárásokhoz tartoznak. A geotechnikai 

mintavételről külön szabványok rendelkeznek (ISO 10381-2, EN ISO 22475-1) Az útmutató 

mellékélete tartalmaz mintavételi terv mintákat a kutatási, kitermelési és bezárási fázisok során 

lehetséges mintavételi feladatokhoz.  

A mintavétel célja – mint a hulladék jellemzésének célja is – a bányászati ciklus egyes fázisokban 

alapvetően háromféle lehet:  

 a hulladék jövőbeni viselkedésének előrejelzése,  

 a hulladék tulajdonságainak részletes jellemzése, 

 a hulladék tulajdonságainak megfelelősége a korábban meghatározott jellemzőkkel szemben.  

Az első kettő a földtani kutatási fázisban, a második és harmadik a kitermelési fázisban fontos feladat, 

a bezárási tervek elkészítéséhez mindhárom cél releváns lehet. 

Az útmutató kiemeli, hogy az egyes mintavételi eljárások (scenario) a bányászati ciklus több 

fázisában is érvényesek lehetnek – például magfúrásból történő mintavétel a kutatási, vagy a 

kitermelési fázisban – ezért az útmutatóban az egyes mintavételi feladatok a mintavételi eljárásokhoz 

és a fázisokhoz egyaránt köthetők.  

Az útmutató röviden taglalja a mintavétel általános technikai követelményeit, az ehhez kapcsolódó 

statisztikai, méretezési, mintavételi gyakorisági, mennyiségi, megbízhatósági kérdéseket.  

 

                                                 
20 MSZ EN 14899:2006 Hulladékok jellemzése. Hulladék anyagok mintavétele. A mintavételi terv 

elkészítésének és alkalmazásának kerete 
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SZULFIDOS BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK SAVKÉPZŐ ÉS SEMLEGESÍTŐ 

POTENCIÁLJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY (PREN 15875) 

 

E szabvány kidolgozását két nemzetközi workshop előzte meg, melyek eredményeként 

körvonalazódott, hogy a nemzetközi szinten ismert és használt eljárások közül a „modified ABA” 

(Lawrence & Wang, 1996) módszer nyújt megfelelő alapot ahhoz, hogy a savképző, illetve 

semlegesítési potenciált egy szabvány szigorú korlátai között lehessen minősíteni. A „modified ABA” 

eljárást világszerte alkalmazzák, így megfelelő összehasonlító adatbázis és gyakorlati tapasztalat áll 

rendelkezésre. Az eljárás az eddigiek során bizonyította jó ismételhetőségét és reprodukálhatóságát 

(Kaartinen & Wahlstrom, 2009).  

A szabvány két fő részből áll: a savképző (AP) és a semlegesítő potenciál (NP) meghatározásából. 

A kettő hányadosa a semlegesítő potenciál aránya (NPR=NP/AP). 

A szabványt elsősorban a szulfidos ércbányászati hulladékok minősítéséhez szükséges alkalmazni, 

de szerepet kaphat például a hulladék inert státuszának eldöntésekor is, ha a hulladék szulfidhoz kötött 

kéntartalma 0,1%-1% közötti. Utóbbi esetben a hulladék inert státuszt kaphat, ha az NPR 3-nál 

nagyobb, azaz a semlegesítő potenciál legalább háromszor meghaladja a savképző potenciált. 

A szabvány a savképző potenciált (AP) a teljes kéntartalomból, vagy a szulfidhoz kötött 

kéntartalomból határozza meg, a semlegesítő potenciált (NP) pedig a Lawrence és Wang (1996) által 

kifejlesztett eljárással. Az NP értékeként a teljes karbonáttartalom figyelembe vételével azt a 

savmennyiséget határozza meg, melyet a minta ahhoz igényel, hogy 24 órás reagáltatás után a zagy 

pH-ja 2-2,5 közötti legyen (Twardowska et al., 2010). 

Az eredeti Lawrence és Wang eljárással szemben, ahol a mintához adott sósav kezdeti mennyiségét 

egy – meglehetősen szubjektív – u.n. pezsgetési teszt (fizz test) alapján adták meg, a szabvány ehhez a 

minta teljes karbonáttartalmát veszi figyelembe, amit a vizsgálat előtt meg kell mérni. 

A módszer azzal számol, hogy a minta összes kéntartalma pirithez kötött kén, a semlegesítő ásvány 

pedig savval gyorsan reagáló karbonát. Mivel a szulfidos bányászati hulladékoknál egyik sem teljesül 

feltétlenül, így az eredmények értékeléséhez a minta részletes ásványtani vizsgálata is szükséges. 

Ennek hiányában a mért eredménnyel alá-, illetve túlbecsülhetjük a savképző potenciált. A 2. ábra 

ennek különböző elvi lehetőségeit mutatja (Walder et al. 2006). Az ábrán a savtermelő és a 

semlegesítő potenciál függvényében kijelölhető három mező: ha az NPR 1-nél kisebb, a mintát 

savképzőnek kell minősíteni, 3-nál nagyobb NPR esetében a minta savképző potenciáljával nem kell 

számolni, a kettő közötti érték esetében a kérdés nem dönthető el egyértelműen. Az ábrán látható négy 

szürke nyíl azon lehetőségeket mutatja, melyek a minta ásványos összetételének függvényében a 

kapott mérési eredmény (NPR) értékelését módosíthatják. 
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2. ábra. Egy szulfidos bányászati hulladék minta savképző potenciáljának értékelése a minta ásványi 

összetételének figyelembe vételével Walder et al. (2006) nyomán 

 

Ha a mintában a piritnél gyengébben savtermelő szulfidok (pl. galenit, szfalerit), vagy 

stabil szulfátok (pl. barit) vannak jelen, és a savtermelő potenciált (AP) a teljes kéntartalom 

alapján kaptuk, úgy a tényleges AP a szabvány szerint mértnél kevesebb, az AP-t túlbecsültük. 

Ellenben ha a mintában az AP-t a szulfidhoz kötött kéntartalom alapján állapítjuk meg és a 

minta könnyen bomló, savképző szulfátokat (pl. jarosit) tartalmaz, az AP-t alábecsüljük. 

Hasonlóan, ha a minta jelentősebb mennyiségű lassan bomló, de hatékony savlekötő 

tulajdonsággal rendelkező szilikátásványt (pl. piroxének) tartalmaz, az hosszú távon növeli a 

semlegesítési potenciált, amit a szabvány szerinti eljárás nem vesz figyelembe. Ezzel szemben 

a teljes karbonáttartalomba beszámított sziderit semlegesítési potenciállal nem bír, jelentősebb 

szideritet tartalmazó mintánál az eljárás az NP-t túlbecsüli. Az eredmények értékeléséhez – 

mely a szabvány keretein túlmutat – így az ásványos összetétel részletes vizsgálata 

elengedhetetlen. 

 

SZULFIDOS BÁNYÁSZATI HULLADÉKOK SAVKÉPZŐ POTENCIÁLJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

KINETIKUS TESZTEKKEL, DRAFT PRCEN/TR 16363 

 

A statikus teszttel szemben felmerült kérések már előre vetítik, hogy a statikus teszt csak egy első 

közelítésben irányadó jelzője lehet annak, hogy a hulladék savképző tulajdonságai hogyan alakulnak a 

jövőben. Ezeket a tulajdonságokat – a részletes ásványtani, makro- és mikroszerkezeti elemzések 

mellett – hosszú távú kioldási tesztekkel lehet vizsgálni. A Kinetikus Teszt Útmutató a savképző 
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szulfidos ércbányászati hulladékok minősítéséhez szükséges.  

Az útmutató három fő részből áll. Az első rész ismerteti az egyes alkalmazható laboratóriumi és 

terepi kinetikus kísérleti módszereket, alkalmazhatóságukat és korlátaikat egyes kérdések 

vizsgálatához. A második fejezet foglalkozik a kísérleti adatsorok értelmezésével, a minta és a kísérleti 

elrendezés egyes paramétereinek hatásával (szemcseméret, feltártság, szivárgási tényező, hőmérséklet 

stb.). A harmadik rész a modellezéshez szükséges szempontokat – szulfid oxidáció sebessége, 

savlekötő potenciál időbeni változása stb. - tárgyalja. 

Az alkalmazható kinetikus módszerek köre elég széles, a szabványos „Humidity cell” teszttől
21

 a 

változatos elrendezésű oszlop-teszteken át a szabadtéri természetes körülményeket imitáló kísérleti 

hányókig terjed. Ezek mindegyike rendelkezik bizonyos előnyökkel és korlátokkal, amiket az 

értékeléskor figyelembe kell venni. A laboratóriumi oszlopok előnye, hogy több környezeti paraméter 

ellenőrizhető, vagy hatásuk kizárható, viszont épp emiatt az eredményeket nem szabad közvetlenül 

felhasználni a hulladéktároló jövőbeni viselkedésének jellemzéséhez külszíni kísérleti hányók 

elemzése nélkül. 

Mindegyik útmutató közli a tématerületet érintő legfontosabb irodalmat, ahol lehetséges, a téma 

részletesebb tárgyalásához megjelöli az elérhető összefoglaló tanulmányokat. 

 

A tanulmány/kutató munka a TÁMOP‐4.2.1.B‐10/2/KONV‐2010‐0001 jelű projekt részeként – az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 
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