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SAVAS, NEHÉZFÉM TARTALMÚ BÁNYAVIZEK  

KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS KEZELÉSE 

 

Dr. Takács János 

 

A bányászati tevékenységek, különösen az ércbányászat, a felszínalatti vizek minőségét 

erőteljesen megváltoztathatja. Következményeként a lejátszódó természetes kémiai 

folyamatok hatására a víz savasodása következhet be. A savas víz pedig hajlamosabb a 

nehézfémek oldására. Ha ez a savas, nehézfém tartalmú víz a táplálékláncba jut, a 

legfontosabb vízminőségi kérdés a következő: 

Milyen, és mennyi a mérgező fémtartalom. Általában a szennyvizek kis, mg/l-es 

koncentrációban tartalmazzák ezt a veszélyes anyagot, amely azonban az élő szervezetekben 

megkötődik, akkumulálódik (bioakkumuláció). Ezáltal a szervezet megnövekedett nehézfém 

tartalma károsan befolyásolja a szervezetet, annak működését. 

 

1. A nehézfémek előfordulása a természetben, hatásaik 

 

Hatásuk megismerése érdekében először meg kell ismerni azok előfordulásukat, mozgásukat, 

mobilizálhatóságukat, illetve lehetséges módosulásaikat, vegyületeiket, a környezeti 

rendszerben uralkodó oldhatósági, ionerősségi, pH valamint oxidációs–redukciós 

viszonyukat. 

 

A külső földburok 95%-a (a 90-ből) természetben előforduló elemből áll (oxigén: 46,6%, Si 

27,7%, Al 8,1%, Fe 5%, Ca 3,6%, Na 2,9%. A környezetre veszélyes anyagok közül e listán 

csak az Al található. Az ásványokban és a talajban kémiailag kötött és csak az extrém savas 

eső hozza oldott, mérgező formába. 

A többi elem (86) a földburok 5%-át adja. Az érc előfordulásokat kivéve a természetben 

nagyon kis koncentrációban találhatók, nem jelentenek veszélyt az élővilágra. Az 

előfordulásoknál viszont a határértéküket túlléphetik a vízben, talajban, növényekben.  

 

A nehézfém tartalom alakulása a különböző talajtípusoknál a szakirodalmak szerint [5] a 

következő értékekkel jellemezhető (1. táblázat). 

 

Ultrabázisos 

ásványok  

mg/kg 

szárazanyag 

 

Bazalt 

mg/kg 

szárazanyag 

Gránit 

mg/kg 

szárazanyag 

Pala 

mg/kg 

szárazanyag 

 

Mészkő  

mg/kg 

szárazanyag 

 

Cr:      1600  Cr       170  Pb:   14  As:         13  Mn:      1100  

Mn:    1020  Mn:   1500   Se:           0,6   

Ni:     2000  Ni:      130   Cd:          0,3   

Zn:      105    Sn:          6   

Ca:         0,22    At:          1,5   

Pb:          6    Hg:         0,4   

   Th:         1,4   

   Pb:       20   

 

1. táblázat: A különböző talajtípusok, kőzetek átlagos nehézfém tartalmai 
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Az ércekben ehhez viszonyítva sokkal nagyobb koncentrációban fordulnak elő, amelyek már 

gazdaságosan kinyerhetők, felhasználhatók. Ilyen fémelőfordulást, felhasználást az ókorban is 

feljegyeztek (Réz: Egyiptom, Sumér;  Bróm: Babilon;  Vas: Hettiták). 

 

Az ércből a fémet soklépcsős technológiával nyerhetik ki. Ez az  előkészítési technológia, 

(nagy energia igény: villamos energia, foszilis tüzelők; környezetkárosítás: klímaváltozás, 

erdőpusztulás) illetve a nem megfelelő használat, a nehézfém hulladék nem megfelelő 

kezelése lehet okozója a környezet biotikus alkotóinak erőteljes károsodásának az abiotikus 

alkotóinak (víz, talaj, levegő) erőteljes minőség romlása következtében.  

 

 Az élőszervezetben betöltött szerepe szerint a nehézfémeket két csoportra oszthatjuk. Az 

egyik és legfontosabb csoport az esszenciális elemek csoportja, melyek kis mennyiségben 

szükségesek az életfunkciókhoz, de nagyobb mennyiségben már károsak. Az esszenciális 

elemek hiánya okozta problémák tartalmazza a 2. táblázat, míg a 3. táblázatban az ajánlott 

napi felvétel mértéke látható. 
 

Elemek neve Hiánybetegség 

 
Króm Cukorbetegség; artériaszklerózis, növekedési zavar, szemlencse zavarosság; 

Kobalt Vérszegénység, nukleinsavszintézis kimaradás; 

Vas Oxidációs zavarok,energia termelés leállás, Oxigén ellátási zavarok, hemolízis (a 

hemoglobin kioldódása a vörösvértestből), Zsírperoxid képződés; 

Jód Széleskörű károsodás, golyva; 

Réz Légzés blokkolása, pigment képződési zavar (fehér haj), redoxrendszeri zavar, stb.; 

Mangán Karbamid (vizelet anyag) képződés leállása, a citromsavciklus hatástalanná válása; 

Molibdén Zsirsavképződési zavar, a purin oxidációjának leállása; 

Nikkel A vizelet anyagainak kiválasztása szünetel, 

Szelén Lipidperoxidáció, hemolízis; 

Cink Az anyagcsere-, és termék anyagainak elhalmozódása, a protein szintézis 

kimaradása, izomkárosodás laktán miatt, a citromsavciklus leállása, savtermékek 

kóros elszaporodása; 

Ón Az enzimek általi kiválasztás kimaradása; 

 

2. táblázat: Az esszenciális nehézfémek hiánya következtében fellépő betegségek 

 
 

Elemek neve Ajánlott napi felvétel 

mg/nap 
Kálium 2000 - 5500 

Nátrium 1100 - 3300 

Kalcium 800 - 1200 

Magnézium 350 -400 

Vas 10;  18 

Cink 15 

Mangán 2,5 - 5 

Réz 2 - 3 

Molibdén 0,15 -0,5 

Króm 0,05 – 0,2 

Szelén 0,05 – 0,2 

 

3. ábra: A különböző fémek ajánlott napi felvétele 
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A nehézfémek másik csoportja az amelyek már minimális mennyiségben is 

egészségkárosodást okoznak. Az egészségkárosodás lehet akut illetve krónikus. 

 

Akut fém-mérgezés 

 

A nehézfémek okozta akut mérgezések, egyszeri nagyobb dózis szervezetbe jutásának 

eredménye. Aránylag ritkán fordul elő, relatív gyakori tallium, lítium és vas(II) esetében.  

Hatásukat a periódusos rendszerben való besorolásuk helye jellemzi (4. táblázat) 

 

Helye a periodusos rendszerben Hatás erősségi sorrend 

I A Na  K  Rb  Cs 

II A Mg  Ca  Sr  Ba 

I B Cu  Ag  Au 

II B Zn  Cd  Hg 

III B  Al  Ga  In  Tl 

 

4. táblázat: A különböző fémek hatásának alakulása a periódusos rendszerbe 

 való besorolás függvényében 

 

A 6. periódusban található fémek (Pb, Hg,Tl) a potenciálisan legmérgezőbbek, szerencsére 

rosszul oldódnak vízben, viszont sóik annál inkább oldhatóak. 

A legfontosabb mérgezést befolyásoló tényezők: 

 a gyomor és bélrendszerből való kiválasztás módja, 

 a fémek illetve vegyületeinek szemcsemérete, oxidáltsági foka, az ionok 

disszociációs állandója, 

 a szervezetbe való elosztódás mértéke, 

 a szervezetben lejátszódó mechanizmusok (adszorpció, szétosztódás, 

átalakulások, kiválasztódás stb.), 

 a szervezet terheltsége (fémkoncentráció a szervezetben), 

 a szervezet, testfolyadék pH-ja, 

 a fém ligandum- és kelátképző hajlama, 

 a különböző fémek és egyéb szennyezők egymásra gyakorolt hatása (toxicitás 

erősítés, gyengítés). Stb. 

 

Legfontosabb akut fém-mérgezési tünetek: 

 Gastroenteriális tünetek: hasmenés, székrekedés, gyomorfájás, az anyagcsere 

körfolyam szétesése (arzén- és cinkmérgezés), 

 Légzőszervi problémák: tüdő ödéma (Cd-oxid, Zn-klorid), fémláz, 

 Szív problémák: alacsony vérnyomás, sokk, rendszertelen szívverés, ritmus 

zavar, 

 Központi idegrendszer károsodása: görcsök, kóma, halál, 

 Vesekárosodás, 

 Vér- és vérképzőszervek károsodása (arzénhidrogén, Cu-sók stb.). 

 

Krónikus fém-mérgezés 

 

A krónikus fémmérgezés ismételt, hosszú időn át tartó kiskoncentrációban történő fémfelvétel 

következménye, a mérgező anyag fokozatos akkumulálódásának, és az akkumulálódott káros 
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anyagok összhatásának következménye. A káros hatások a szennyezett környezeti elemek 

által következnek be, amelyek a fémionok szervezeten belüli fiziológiai és biokémiai 

folyamatainak (proteinek, peptidek károsodása, enzimatikus reakciók, elektrolit-egyensúly 

zavar stb.) eredménye. 

A mérgezést elsősorban a ható kis koncentráció mértéke, a behatás ideje befolyásolja az akut 

mérgezést is befolyásoló tényezők mellett. A fontosabb tüneteket három nagy csoportba 

sorolhatjuk: 

 

1. Lokális hatások, melyek a behatás (felvétel) helyén (bőr, orr, szem, száj, gyomor, 

bél, tüdő) okozott elváltozások. 

 Bőr felületen:  - fekély (kromátok, arzén vegyületek 

                                          - ekcéma (Ni, Cr, As, Be, Vd) 

                                     - bőrgyulladás 

                      - szaruhártya gyulladás 

                      - elszíneződés 

 Orr, száj: nyálkahártya  gyulladás, kiszáradás 

 Tüdő:    - légzőút megbetegedés  ( Cr) 

                          - tágulat (Cd) 

           - bronhitisz (Vd) 

           - rák (As, Cr, Ni) 

 

2. Szervi megbetegedések, elváltozások:  

 Gyomor, bél:   - hasmenés 

                                - szorulás, 

                      - étvágytalanság, 

                      - görcsök 

 Máj: funkció zavarok ( As, Cr, Fe, Cu, Mn, Se) 

 Vese: funkció, kiválasztási zavar (Cd, Pb, U, Au, Bi) 

 Vérképzőszerv megbetegedés (As, Pb) 

 Szív, érrendszeri problémák, vérnyomás növekedés (As, Bi, Pb, Cd)  

 

3. Idegrendszeri hatás:  

      Gyengeség, fejfájás, koncentráció képesség csökkenés, hiperaktivitás,  

 inteligencia-zavar, parkinson-kor, beszédzavar, emlékezőképesség -   

csökkenés, labilitás, álmatlanság, fáradság, koordinációs zavar, látás zavar, 

depresszió (As, Pb, Mn, Hg, Se, organikus fémvegyületek, stb.) 

 

4. Potenciálisan rákkeltő fémek illetve vegyületeik: Cd, Cr, Ni, As, Cr(VI), Be stb. 

 

A különböző nehézfémek a talajból, a különböző kőzetekből, ércekből közvetlen 

kioldódással, vagy a növények általi felvétel következményeként bekerülhet a vízbe, vagy a 

szilárd táplálékba. Az ipari tevékenységek, a bányászat, ércdúsítás következtében a keletkező 

szennyvizek tartalmazhatják egészségre veszélyes koncentrációba, amelyhez hozzájárulnak a 

fémfeldolgozáshoz (felületkezelés, galvanizálás stb.) illetve fémsók felhasználáshoz 

kapcsolódó ipari technológiák. A keletkező szennyvizeket a környezet és az élővilág védelme 

miatt kellő mértékben, legalább a határérték alatti fémtartalomig tisztítani kell, a nehézfém 

ionokat a vízből el kell távolítani.  
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2. A nehézfémek vízből való leválasztásának módjai 

 

A nehézfémtartalmú vizek kezelésére több módszer áll rendelkezésre, amelyek röviden 

összefoglalva a következők: 

 A fémionok kicsapatása nem vagy csak nagyon nehezen oldódó fém vegyület 

formájában, amelyet, mint „szilárd” csapadékot fázisszétválasztással a víztől le lehet 

választani; 

 A fémionok leválasztása egy felületaktív anyaggal, adszorpcióval; 

 A fémionok visszatartása koncentrálása a szennyvíz mennyiségének töredékében 

membrán eljárással, melyet ezután az első két módszer valamelyikével tovább kell 

kezelni. 

 

2.1. A nehézfémek leválasztása kicsapatás segítségével 

 

A nehézfémek kicsapatásának több módja lehetséges, attól függően, hogy milyen vegyületet 

használunk fel nehezen oldódó fémvegyület előállítására. 

 

2.1.1. Semlegesítő kicsapatás 

 

A nehézfémek egyik fontos jellemzője, hogy van olyan pH érték, tartomány, amelynél a 

nehézfém a hozzáadott pH kezelő vegyszertől függően nehezen oldódó fémhidroxid, vagy 

bázikus só formájában kicsapódik, leválaszthatóvá válik. A kicsapatás legfontosabb 

követelményei: 

 Pontosan meg kell határozni a kicsapatási pH értékrét, amely többek között a 

szennyvíz nehézfém tartalmától, a nehézfémek számától, koncentrációjától, 

sótartalmától, hőmérsékletétől, a keletkező csapadék leválasztásának módjától függ. 

Ezt segíthetik a szakirodalmakban található adatok, de célszerű laboratóriumi 

kísérletben leellenőrizni. Különösen igaz ez több típusú nehézfém szennyezés 

esetén. 

  Jól kell kiválasztani a kicsapó vegyszert az oldhatóság, a csapadék 

leválaszthatóságának figyelembevételével. Törekedni kell arra, hogy a választott 

vegyszer a lehető legkisebb másodlagos szennyezést okozza a kezelt víznél. 

 

A leggyakrabban alkalmazott kicsapószerek a MgCO3, MgO, Mg(OH)2, CaCO3, CaO, 

Ca(OH)2, NaOH illetve Na2CO3. A kicsapatás folyamata két lépcsős. Először megtörténik a 

szabad savak közömbösítése, majd ezután kezdődik és megy végbe a nehézfém kicsapódása 

pl. az alábbi egyenletek szerint:  

 

H
+
 + OH

-
 ↔ HOH 

illetve: 

Me
z+

 + zOH
-
 ↔ Me(OH)z 

 

Az 1. ábrában NaOH kicsapószer alkalmazásával a nehézfémet tartalmazó szennyvíz pH 

értékének alakulása látható savas szennyvizet feltételezve. Természetesen a lefutás jellege 

más semlegesítő kicsapószernél hasonló. A szakirodalomból  [1] merített függvényben  jól 

látható a savak semlegesítődése után megindul a nehézfém kicsapódása, amely az optimális 

pH értéknél fejeződik be. 
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Kicsapódás 

kezdete

Kicsapatási pH

Szabad savak 

semlegesí-

tése

Fémek 

kicsapatása

 
1. ábra: A pH változás jellege a semlegesítő kicsapatásnál, NaOH felhasználásával 

 

Az 5. táblázatban a különböző nehézfémek (a bányavizek és nehézfémtartalmú szennyvizek 

ezeket a nehézfémeket tartalmazzák leggyakrabban) kicsapódásához szükséges pH 

tartományok láthatók néhány kicsapó vegyszernél. 

 

Kicsapatási pH tartomány NaOH-val

Kicsapatási pH tartomány Ca(OH)2-vel

Kicsapatási pH tartomány Na2CO3-mal

 
 

5. táblázat: A leggyakrabban előforduló nehézfém tartalmának kicsapatási pH tartományai 

különböző szerek alkalmazásánál 
 

A táblázathoz meg kell jegyezni, hogy amennyiben egyszerre több nehézfém van jelen a 

vízben a kicsapatás pH tartománya eltolódik, legtöbb esetben a legmagasabb kicsapatási pH a 

semleges pH érték felé mozdul el. Ezt minden esetben laboratóriumi méréssel igazolni kell. 

 

A következő ábrákban (2.- 5. ábrák) néhány nehézfémre jellemző kicsapatási függvény, a 

nehézfém oldhatósága látható a pH függvényében a L. Hartinger: Handbuch der Abwasser- 

und Recyclingtechnik für die metallverarbeitende Industrie szakirodalom alapján. A 

kiindulási oldott nehézfém tartalom minden esetben 100 mg/l, és a reakció ideje 2 óra. 

 

A nehézfémek egy része amfoter jellegű, savban és lúgban egyaránt jól oldódik. Ezeknél a 

kicsapatás pH tartománya elég szűk, amire a szennyvíz kezelésekor oda kell figyelni. 
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Előfordulhat az is hogy bizonyos nehézfém az egyik kicsapószernél amfoter jellegű lesz, 

másiknál nem. Ez elsősorban a Cr-nál, Zn-nél figyelhető meg. 

 

Oldott 

Cu

mg/l

NaOH

Ca(OH)2

Na2CO3

                 

Oldott Zn

tartalom

mg/l

NaOH

Ca(OH)2

Na2CO3

pH

 
 

Oldott Cr 

tartalom

mg/l

NaOH

Ca(OH)2

Na2CO3

pH                    

Oldott Ni 

tartalom

mg/l
NaOH

Ca(OH)2Ca(OH)2

Na2CO3

pH
 

Ca(OH)2

Na2CO3

 
2. ábra: A Cu, Zn, Cr, Ni és a Cd oldhatósága a pH függvényében nátriumhidroxid, 

mész és szóda kicsapó szerekkel történő kezelés mellett 

 

A Cr kicsapatásához annyi még hozzátartozik, hogy amennyiben a Cr hat vegyértékű a 

vízben, a kicsapatás előtt Cr (III)-á kell redukálni.     

 



 

 

 

ISSN 2062-9133 

 

hulladékOnline elektronikus folyóirat             3. évfolyam 2. szám 2012 

 

A 2. ábrában látható, hogy mennyire oda kell figyelni a kicsapó szer megválasztásánál, mert 

nagyon eltolódhat az optimális pH illetve az oldhatóság mértéke. 

 

A 3. ábrában a leggyakoribb nehézfém a vas –ionok kicsapódására jellemző görbe látható, két 

és három vegyérték mellett. A két görbéből kitűnik, hogy az oxidáltsági fok mennyire 

befolyásolja a kicsapódás optimális pH értékét. 
    

             

Oldott 

Fe(ll)

tartalom 

mg/l

NaOH

Na2CO3

pH           
 

3. ábra: A Fe(II) és Fe(III) ionok oldhatósága a pH függvényében nátriumhidroxid, mész és 

szóda kicsapó szerekkel történő kezelés mellett 
   

A 4. és 5. ábrában két erősen amfoter karakterű fém, az alumínium és a ón oldhatósága 

látható, amely szerint a pH kezelő vegyszer típusától kisebb mértékben függ a oldhatóság, 

mint az, az előző ábrákon, néhány nehézfémnél tapasztalható. 
 

Oldott Al 

tartalom 

mg/l
NaOH

Ca(OH)2

Na2CO3

pH  
 

4. ábra: Az alumínium-ion oldhatósága a pH függvényében nátriumhidroxid, mész és szóda 

kicsapó szerekkel történő kezelés mellett 
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Oldott 

Sn(II)

tartalom

mg/l

NaOH

Ca(OH)2

Na2CO3

pH

 
5. ábra: Az ón(II)-ion oldhatósága a pH függvényében nátriumhidroxid, mész és szóda 

kicsapó szerekkel történő kezelés mellett 

 
 

Egy példa savas nehézfém tartalmú bányavíz kezelésére: 

 

Az egyik ércbányában a jövesztés következtében erősen savas bányavíz keletkezett a 

következő módon. A szulfidos érc pirit tartalma a levegő oxigénjével oxidálódott és a víz 

segítségével beindult a savasodás: 

 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4 

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 = 2 Fe(SO4)3 + 2H2O 

Fe2(SO4)3 + 6H2O = 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 

 

A savas vízben a különböző nehézfém ionok oldódtak a sótartalom függvényében. 

Esetünkben a víz pH-ja 2,7 volt, míg a nehézfémtartalma: Fe: 220 mg/l, Zn: 140 mg/l, Cu: 3,6 

mg/l. A felszínre került bányavizet a befogadóba engedni csak megfelelő kezelés után, a 

nehézfém tartalmát az előírt határérték alá csökkentve lehet. Az elvégzett laboratóriumi 

kísérletek eredményekből kitűnt, hogy a kicsapatás optimális pH-ja a több nehézfém esetében 

mennyire megváltozott, hisz a szükséges határértéket 8,2 pH-nál elértük még a Cd esetében is, 

ahol a kicsapatás utáni maradék oldott nehézfémtartalmak mg/l-ben: Fe: 0,1; Zn: 0,25; Cu: 

kimutathatósági határ alatt. 

 

Az alábbi, 6. táblázatban a nehézfémtartalmú szennyvizek tisztítási határértékei találhatók, 

amennyiben a tisztított vizet befogadóba vezetik. A határértékeket a labor kísérlet 

eredményeivel összevetve megállapítható, hogy a kicsapatás NaOH-val, Ca(OH)2-vel és a 

CaCO3 + Ca(OH)2 együttes alkalmazásával egyaránt eredményesnek mondható. 

 
Fe Al Cd Cr(III) Cr(VI) Cu Ni Hg Sn Zn 

10 3 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 2 2 

 

6. táblázat: A tisztított szennyvíz nehézfémtartalmának kibocsátási határértékei mg/l-ben a 

28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet szerint 

 

Az alábbi, 6 és 7. ábrák pedig bizonyítják, hogy a pH módosító szer típusa mennyire 

befolyásolja a keletkező fém vegyület csapadék, ülepítéssel illetve szűréssel történő 

leválasztását.  
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A 6. ábrából hiányzik a nátriumhidroxidos kicsapatást kővető ülepítési kísérlet görbéje, de 

arról elmondható, hogy a félórás ülepedés után keletkező iszap térfogat a mésszel előálló 

iszaptérfogat duplája lett, tehát egy még kedvezőtlenebb állapothoz vezetett a 

fázisszétválasztás tekintetében. 
 

 
 

6. ábra: A vegyes nehézfém tartalmú csapadék ülepedési görbéje a különböző pH kezelő 

vegyszer mellett történt kicsapatás után 

 

A 7. ábra ugyanezeknek az iszapoknak a szűrési görbéit tartalmazzák vákuumszűrést 

modellezve. Az ábrából itt is látható, hogy a pH módosító vegyszer típusa mennyire 

befolyásolja a fázisszétválasztás teljesítményét.  

 
 

7. ábra: A vegyes nehézfémtartalmú csapadék  szűrési görbéje a különböző pH kezelő 

vegyszer mellett történt kicsapatás után 
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A kísérletek eredményei azt is igazolták, hogy az optimális kicsapatási pH értékénél 

figyelembe kell venni a keletkező csapadék leválasztási módját is. Amennyiben ugyanis 

hosszabb időt igénylő ülepítést választunk, a levegőből beoldódó  CO2 hatására bekövetkező 

egy-két tized pH csökkenés visszaoldódáshoz, határérték feletti nehézfém-ion tartalomhoz 

vezethet az elfolyó vízben. 
 

2.1.2. Szulfidos kicsapatás 
 

Amennyiben a semlegesítő kicsapatás nem biztosítja a szükséges mértékű kicsapatást, úgy 

eredményesen alkalmazható a szulfidos kicsapatás, mivel a szulfid  egy sor két vegyértékű 

nehézfémmel még nehezebben oldható csapadékot képez, mint azok hidroxidjai. Ez látható a 

7. táblázatban. 

 

Fém 
Hidroxid Szulfid 

Képlete Oldhatóság Képlete Oldhatóság 

Ólom Pb(OH)2 10
-7

 – 10
-13

 PbS 3 * 10
-28

 

Kadmium Cd(OH)2 1,3 * 10
-14

 CdS 5,1 * 10
-29

 

Vas Fe(OH)2 2 * 10
-15

 FeS 3,7 * 10
-19

 

Réz Cu(OH)2 2 * 10
-19

 CuS 8 * 10
-45

  

Nikkel Ni(OH)2 5,8 * 10
-15

 NiS 1 * 10
-26

  

Cink Zn(OH)2 4 * 10
-17

 ZnS 6,9 * 10
-26

 

Ón Sn(OH)2 6 * 10
-25

 SnS ca. 10
-20

 

 

7. táblázat: A Fémhidroxidok és fémszulfidok oldhatóságának összehasonlítása 
 

A szulfid a pH függvényében különböző formában található a vízben (8. ábra). Ennek  

 

Relatív 

megoszlás

%

pH
 

8. ábra: Kénhidrogén – hidrogénszulfid – szulfid egyensúly a pH függvényében 
 

Megfelelően, a kicsapatás egyenletei, figyelembe véve a kénhidrogén – hidrogénszulfid – 

szulfid előfordulást, a következők: 

 

Me
++

 + H2S ↔ MeS + 2H
+
 

 

Me
++

 + HS ↔ MeS + H
+
 

 

Me
++

 + S
--
 ↔ MeS  

A 8. ábrából, de az előző képletekből is jól látható, hogy a szulfidos kicsapatás savas, lúgos, 

és semleges pH tartományban lehetséges. A savas közegnek azonban van egy veszélye. 
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Ugyanis ebben a pH tartományban a szulfid kénhidrogénként van jelen, amely a vízből kilép, 

mint mérgező gáz, veszélyeztetve a környezetében levő élőlényeket. 

 

Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki a PreciPan nevű vegyszer képes komplex vegyületben 

megfogni legtöbb nehézfémet (Ag, Cd, Pb, Hg, Cu, Ni, Zn), és kicsapódást elősegíti, továbbá 

a Cr(VI)-ot kicsapatás előtt képes Cr(III)-á redukálni, valamint a ciánt, komplex, nem 

mérgező vegyületbe átalakítani. Előnye az is, hogy savas közegben megakadályozza a 

kénhidrogén gáz felszabadulását, kilépését a kezelt vízből. A PreciPan vegyszer a kísérletek, 

és ajánlás alapján, minden veszély nélkül alkalmas a nehézfémek kicsapatására teljes pH 

tartományban. A kicsapatás közben keletkező csapadék jól pelyhesedik, a leválasztásához 

(ülepítésnél vagy szűrésnél) külön flokkulálószer felhasználására nincs szükség. 

 

Amennyiben a kicsapatás mértéke a szulfid alkalmazásával sem biztosítja a kívánt 

határértéket, akkor még eredményesebben alkalmazhatók a nehézfémek kicsapatására az un. 

Organoszulfidok (szerves szulfid vegyületek, mint pl.: Tiokarbonsavak, Tioalkoholok, 

Tioéterek, Tioészterek). Hatásuk elsősorban Cu, Ni, Cd, Zn, Pb, Fe fémekre bizonyított a 

szakirodalom szerint [1]. Felhasználás előtt érdemes laboratóriumban a kicsapatás pH 

tartományát meghatározni, amely semleges és közepesen bázikus tartományban feltételezhető. 

A keletkező csapadékok jól ülepíthetők és szűrhetők. 

 

2.1.3.Fémkomplex képzés 

 

A fémkomplex képzés alkalmazása akkor biztosítja  a nehézfém-ionok ártalmatlanítását, 

amikor a nehézfém csak nehezen illetve nem csapatható ki. 

Egy kémiai reakció eredményeként a keletkező komplex vegyület egy központi ionból (fém-

ionból) és a hozzákapcsolódó ionból, molekulából tevődik össze. A legfontosabb komplex 

képzők: 

 Szervetlenek: 

o Hidroxil-ion, 

o Cianid-ion, 

o Ammónia, 

o Foszfát és különböző foszfát-ionok,stb. 

 Szerves vegyületek: 

o Trietanolamin (TEA), 

o Etiléndiamin (EDA), 

o Etiléndiamintetraecetsav (EDTA), 

o Borsav, 

o Citromsav, stb. 

 

A komplex képződés pH függő, a keletkező komplex vegyületek stabilak illetve csak nagyon 

minimális sebességgel disszociálnak, toxikusságuk éppen emiatt nem jellemző. 

 

 

2.2 További eljárások a nehézfémek kinyerésére, ártalmatlanítására  

 

A kisebb, vagy nagy  nehézfém koncentráció más módszerek, eljárások alkalmazását helyezi 

előtérbe, melyek röviden az alábbiakkal jellemezhetők: 
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2.2.1. Ioncsere  

 

Az ioncsere egy reverzibilis szétválasztási folyamat, amikor is a nehézfém tartalmú vízből a 

műgyantán való átáramoltatás közben a nehézfém-ion a műgyanta egyik ionjával kicserélődik, 

annak helyére kerül a műgyantára. A tovább folyó víz fémtartalma ennek megfelelően 

jelentősen csökken. 

 

Az ioncsere folyamata előtt a kezelendő vizet lebegőanyag tartalmától mentesíteni kell. A 

folyamatos ioncsere folyamat a műgyanta kimerülésével jár (nincs olyan ion, amely a fém-

iont lecserélhetné), emiatt a műgyantát rendszeresen regenerálni kell. 

 

A fém-ionok leválasztásánál kation-cserélő szükséges, amely lehet erősen vagy gyengén 

savas. Az erősen savas kation-cserélő (H
+
-forma, azaz H-ionra cserélődik a nehézfém-ion) 

affinitási sora a nehézfémekre: 

 

Ti
4+ 

> Cr
3+

 > Al
3+ 

 >Pb
2+ 

> Fe
2+

 > Ni
2+

 > Cd
2+

 > Cu
2+

 > Zn
2+ 

> Ag
+
 

 

A gyengén savas kation-cserélők (COOH-forma) affinitási sora pedig: 

 

Cu
2+

 >Pb
2+

 > Fe
2+

 > Zn
2+

 > Ni
2+

 > Cd
2+

 

 

Az ioncsere több nehézfémtartalom esetén nem alkalmas szelektív leválasztásra. A műgyanta 

regenerálásakor a leválasztott nehézfémtartalom nagy koncentrációval kis térfogatú 

folyadékban oldott anyagként jelentkezik. Bepárlással kinyerhető, vagy hasznosítható, illetve 

mint veszélyes hulladék elhelyezhető. 

 

2.2.2. Membrán eljárás, fordított ozmózis 

 

A nehézfémtartalmú vizek kezelésére a fordított ozmózis is alkalmazható. Ennek lényegét 

mutatja a 9. ábra. 

Nyomás

Membrán

Víz áramlási irány  
 

9. ábra: A fordított ozmózis sémája 
 

A nehézfémtartalmú vízből egy mechanikai nyomás hatására a tiszta víz egy féligáteresztő 

hártya túloldalára jut, míg a fém-ionok, vegyületek méretüknél fogva visszamaradnak, 

koncentrálódnak. A szakirodalom szerint [1] a fém leválasztási hatásfok a különböző 

nehézfém esetén (Ag
+
, Cd

2+
, Fe

2+
, Ni

2+
, Zn

2+
, Cu

2+
, Al

3+
) 94 – 99 %, míg a koncentrálódás 

mértéke. 3 – 10 % a szennyezőanyag függvényében. 
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A szükséges nyomás mértékét a membrán két oldalán található folyadék koncentráció 

különbsége következtében előálló ozmózisnyomás határozza meg. A szükséges nyomásnak 

ettől nagyobbnak kell lenni, általában 8 - 100 bar közötti. 

 

Ennél a módszernél is szükséges, hogy a kezelendő víz csak oldott anyagot tartalmazzon, 

illetve nem tartalmazhat olyan oldott anyagot sem, amely a folyamat közben kicsapódhat.  

 

Ennek érdekében a vizet kezelés előtt több esetben gyengén savanyítják. 

 

A koncentrátumból bepárlás segítségével a leválasztott nehézfém vagy fémek 

visszanyerhetőek. 

 

2.2.3.Adszorpció 
 

Amennyiben a kezelendő víz relatív kis nehézfém koncentrációval (néhány mg/l) rendelkezik, 

eredményesen alkalmazható annak leválasztására az adszorpció folyamata. 

 

Az eljárás lényege, hogy egy nagy fajlagos felületű (darabos vagy por formájú) szilárd anyag 

a felületén ébredő úgynevezett Van der Waals-erő hatására, az anyaghalmazon történő 

átáramlás közben a vízből ionokat, molekulákat tud megfogni. Legismertebb adszorbensek az 

aktívszén, aktívkoksz, aktivált Al-oxid. 

 

Az adszorpció nem szelektív, egy időben több szennyezőanyag megkötése történik meg. Az 

adszorpció mértéke függ többek között a víz hőmérsékletétől, pH-jától, az átáramlás 

sebességétől, az adszorbens fajlagos felületétől, porozitásától. A gyakorlat szerint a szükséges 

kontaktidő 15 – 60 perc. 

 

Az adszorpció egyik nehézfém leválasztására kikísérletezett fajtája a bioszorpció, amelynél az 

adszorbens élő, vagy szárított növényrész, amelyek jó adszorpciós kapacitással rendelkeznek. 

 

A kimerült adszorbensek regenerálhatók, melynek során az adszorbeált anyag nagy 

koncentrációjú, kis térfogatú folyadékba jut. Bepárlással visszanyerhetők, vagy kicsapatással 

és fázisszétválasztással leválaszthatók, és ártalmatlaníthatók. 

 

3. Rövid értékelés, javaslat 
 

Az előző fejezetek szerint a savas fémionos bányavizek, valamint az ipari eredetű nehézfém- 

tartalmú szennyvizek hatásos kezelésére több lehetőség áll rendelkezésre. Ezek közül kell 

kiválasztani a megfelelő eljárást a víz térfogatárama, szennyezettsége, nehézfémtartalma,a 

tisztítás szükséges mértéke figyelembevételével, valamint a szükséges költségek (beruházás, 

üzemvitel) mérlegelésével. Előfordulhat például, hogy két különböző kicsapatás szükséges a 

kívánt eredmény eléréséhez.   
 

Saját kísérleti eredményeim alapján a nehézfémtartalmú vizek kezelésére a kicsapatást 

ajánlom. Savas szennyvizek esetén CaCO3 porral és Ca(OH)2-el, lúgos vizek esetén pedig 

CO2-vel, illetve H2SO4-el. Ezekben az esetekben a kicsapatás kismértékben vezet a víz 

másodlagos elszennyeződéséhez, a keletkezett csapadék pedig jól ülepíthető szűrhető. 

Kicsapatás után a szükséges fázisszétválasztásra kb. 20 m
3
/h térfogatáramig a közvetlen 

szűrést, e fölött pedig a statikus illetve kvázi statikus ülepítés javasolható. Az utóbbi esetben 

az ülepítés túlfolyása befogadóba engedhető, míg a keletkezett iszapot szűréssel vízteleníteni 
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kell. A keletkezett szűrőlepényt pedig mint veszélyes hulladékot kell ártalmatlanítani vagy 

elhelyezni. 
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