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Összefoglalás 

A Rudabányai-tó a volt külszíni fejtés bányagödrében jött létre, melyet 
több meddőhányó is határol. Ismeretes, hogy a vasérctelep képződése során 
nehézfémeket tartalmazó ércek is keletkeztek, melyeket a többi meddőanyag-
gal együtt a hányókban helyeztek el. Feltételezésünk szerint a meddőhányók-
ból kimosódó nehézfémek hatással vannak a tó vízminőségének alakulására. 
Feltevésünk igazolására vízkémiai vizsgálatokat végeztünk. Az általános kör-
nyezeti állapotjelzőkön kívül, meghatároztuk még a főbb kationok és anionok 
koncentrációit is, valamint a vizsgálatunk tárgyát képező nehézfémeket. A tó 
összes oldott anyag tartalma magas, 3500 és 4500 mg/l között változik a mély-
ség függvényében. Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy 15 m-es mélysé-
gig a tavat mindenhol hasonló oxidációs-redukciós viszonyok jellemzik, vi-
szont ezalatt a mélység alatt olyan mértékben válik reduktívvá a környezet, 
hogy a mangán és a vas megjelenik az oldatban. Említésre méltó nehézfém 
koncentrációt csak előbbi kettő és az ólom esetében találtunk.  

Kulcsszavak 

bányató, vízkémia, nehézfémek  

Bevezetés 

A polimetallikus ércesedésre települt bányák meddőhányóiban a nehéz-
fémek magas koncentrációban lehetnek jelen, így a kilúgzás útján (Johnson et 
al., 1994) jelentős hatást gyakorolhatnak a felszíni és felszín alatti vizek minő-
ségére. 

Rudabánya Észak-Magyarország legöregebb polimetallikus ércesedésre 
települt bányája volt, melyet 1985-ben zártak be. Az érctelep a Jura korban 
képződött, amikor a mellétei-óceáni kéreg szubdukálódott a gömöri-szilicei 
kontinentális lemez alá. Az alábukást követő szigetívvulkanizmus során feltörő 
hidrotermák átitatták a triász dolomitot (Gutensteini Formáció) és mészkövet 
(Jósvafői Formáció), melyekben metaszomatózis útján létrejött az ércesedés 
(Szentpétery & Less, 2006). A folyamat során a dolomitot (CaMg(CO3)2) alko-
tó magnézium és kalcium, vasra cserélődött ki. Először a sziderites és 
limonitos érctelep jött létre, melyet később egy másik hidrotermális oldat ita-
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tott át. Ennek következtében keletkeztek a rezet, ólomot, higanyt és a cinket 
tartalmazó ércek (Hartai, 2005). Mivel a bányászat csak a vasércek kitermelésé-
re irányult, ezért az említett fémeket tartalmazó érceket a meddőhányókban 
halmozták fel, ennek következtében igen magas koncentrációban vannak jelen.  

Bánya területeken a felszíni és felszín alatti vizek oldott nehézfém terhe-
lése általában a szulfidos ércek oxidációjából fakad. A meddőhányókba beszi-
várgó víz kémhatása enyhén savas, ennek hatására mobilizálódhatnak az ele-
mek és mélyebb rétegekbe mosódhatnak (Pentreath, 1994; Salomons, 1995). A 
bánya területén csapadéktól függően, a karsztvizekre jellemző módon jut mé-
lyebb szintekre a csapadék. Kisebb esőzés esetén a párolgás dominál. A terüle-
ten megtalálható kőzetek a mészkő, az agyagpala, a homokkő, a pannon ho-
mok, az agyag és az oligocén márga, ennek megfelelően találunk jó, közepes és 
rossz vízvezető képességű kőzeteket. Összefüggő karsztvízrendszer nem ala-
kulhatott ki, mert a jelentős tektonikai igénybevétel miatt, a dolomit és mészkő 
táblák feldarabolódtak és közéjük márga préselődött. A neogén összletben 
egymás után váltakozva találhatóak meg a vízvezető (homok), és vízzáró 
(aleurolit, agyag) kőzetek (Németh & Kovács, 2011). 

A területre lehulló éves csapadék átlagosan kb. 630-670 mm közé esik. 
Általában a legcsapadékosabb hónapok nyáron fordulnak elő, június és július 
környékén, amikor több mint 100 mm csapadék is hullhat, de előfordult már 
250 mm mennyiségű csapadék is (Németh & Kovács, 2011). A nagyobb eső-
zések után jelentős felszíni lefolyással kell számolni, melynek összegyülekezési 
helye a Rudabányai-tó.  
A tó kialakulása a bányászat 
befejezéséhez köthető, ugyanis 
azzal együtt az aktív vízszint-
süllyesztés is befejeződött. 
Ennek következtében a felszíni 
és a felszín alatti vizek össze-
gyülekezéséből egy tó jött létre 
a külszíni fejtés gödrében 
(1. ábra). Tó legmélyebb pontja 
33 m, ami az északi végében 
található, de átlagosan 10-
15 m-es vízmélység jellemzi. 
 Munkánk során a meddő-
hányók vízminőségre gyakorolt 
hatását vizsgáltuk. 
Arra a kérdésre kerestük a 
választ, hogy a tavat övező 

 
1. ábra. A Rudabányai-tó 

meddőhányókból bemosódó nehézfémek milyen mennyiségben vannak oldva 
a tó vizében. 
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Anyag és módszer 

Összesen 9 mintavételi pontot jelöltünk ki a tó területén, melyek közül 5 
a sekélyebb DNy-i, 4 a mélyebb ÉK-i felébe esett (2. ábra). A mintákat a fel-
színről, 5 m és 10 m mélyről vettük a legtöbb pont esetében. A 8-as pontban, 
a tó legmélyebb pontjában a felszínről, 5 m-es, 15 m-es, 25 m-es és 30 m-es 
mélységből vettünk mintát. 

 
2. ábra. A Rudabányai-tó fenékmélység változása (bal) (Németh & Kovács, 2011) 

 és a mintavételi pontok (jobb) 

A mintavétel a 3. ábrán látható saját készítésű mintavevő eszközzel történt. A 
mintatartó henger a kívánt mélység elérése után egy különálló zsinórral rögzí-
tett kupak eltávolításával nyitható. 
A beáramló víz megtölti a hengert, a műanyag 
gömb pedig lezárja azt, így lekerülhető a külön-
böző rétegek vizének keveredése a kiemelés 
során. 
A megvett mintákat 4 órán belül laborba szállí-
tottuk és hűtőbe helyeztük. A minták pH, hid-
rogén-karbonát, klorid és szulfát mennyiségének 
vizsgálatát 24 órán belül még a tartósítás előtt 
végeztük el, ami 2 cm3 tömény salétromsav 
hozzáadásával történt.  
A karbonát és hidrogén-karbonát mennyiségét 
az MSZ 448/11-86-os szabvány, a kloridion 
mennyiségét az MSZ 448/15-82 szabvány alap-
ján határoztuk meg. A minta szulfátion tartal-
mának meghatározására egy HACH 

 
3. ábra. A mélységi mintavevő 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna  

215 

 

DR2000 spektrométert használtunk, de párhuzamosan ICP-AES-sel is meg-
mértük a minták kén tartalmát. 
A makro- és nyomelemek mennyiségét ICP-AES készülékkel határoztuk meg. 

Eredmények 

Az egyes mérési pontokban különböző mélységben mért kémhatás érté-
keket az 1. táblázatban láthatók. Minden mérési pontban megfigyelhető, hogy 
a pH a mélység irányába nő. A tó legtöbb pontjában a vízmélység nem éri el a 
12-15 m, ebben a mélységben mért kémhatás értékek 7,4 és 7,6 között változ-
nak. A 8-as számú vizsgálati pontban a vízmélység valamivel nagyobb, mint 
30 m. Itt látható, hogy a mélység szelvény mentén, a kémhatás csökkenése 
folytatódik és 30 m-en 7,3 -as értékig csökken. 

1. táblázat. A tóban mért pH értékek 

Mintapont Vízfelszín 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 

8,16 8,15 - - - -   

8,13 7,77 - - - -   

8,11 7,80 7,40 - - -   

8,06 7,75 7,63 - - -   

8,05 7,72 7,67 - - -   

8,02 7,62 7,46 - - -   

7,98 7,66 7,63 - - -   

7,99 7,62 - 7,40 - 7,32 7,30  

7,91 7,53 7,41 - - -   
 

A legtöbb vizsgálati pont a viszonylag magas fenékmélység miatt csak ke-
vés információval szolgál a szelvények mentén bekövetkező kémiai összetétel 
változások követésére. A főbb tendenciák, hogy a felszíntől a mélység felé 
haladva nő az egyes elemek koncentrációja, már megfigyelhetők ezekben a 
pontokban is, de igazán vizsgálódni a 8-as mérési pontban érdemes, ahol a víz 
mélység 30 m-nél nagyobb. Ezért a következőkben a 8-as szelvény mentén 
mért kémiai összetétel elemzés értékelését mutatjuk be. 
 A kémiai elemzések eredményét a 2. táblázatban foglaltuk össze.  

2. táblázat. A főbb kationok és anionok 8-as pontban mért koncentráció értékei 

 
Kationok [meq/l] 

Összesített 
Anionok [meq/l] 

Összesített 
Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Mn2+ Fe2+ HCO3

- SO4
2- Cl- 

8FSZ 16,3 40,6 0,29 0,17 0,001 0,005 57,4 4,5 51,1 0,72 56,3 

8/5 17,2 43,0 0,32 0,16 0,001 0,002 60,7 4,7 54,4 0,49 59,6 

8/15 19,5 45,4 0,27 0,20 0,054 0,005 65,4 6,3 58,0 0,78 65,1 

8/25 20,8 48,2 0,34 0,18 0,062 0,020 69,7 6,1 62,2 0,83 69,1 

8/30 19,7 45,9 0,35 0,20 0,074 0,023 66,2 6,8 57,8 0,65 65,2 
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A mért mg/l-es koncentráció értékeket átváltottuk milligramm-ekvivalens 
értékekre. Ezen keresztül a kémiai elemzés helyességét is elenőrizni tudtuk a 
kation és anion milligram-ekvivalens értékeinek összegzésével és 
összehasonlítsával. Látható, hogy a legtöbb esetben 1 meq/l-es értéknél kisebb 
ez a differencia és a hiány az anionok oldalán tapasztalható.  
Ez azzal magyarázható, hogy a kation oldalról az ICP-AES eszközzel, egészen 
biztosan meghatároztuk az összes olyan kationt, ami az oldat összetételében 
meghatározóan részt vesz. Míg anion oldalról csak a táblázatban szereplő 
hármat mértük meg és valószínűleg maradt még az oldatban kis mennyiségben 
meghatározatlan anion. 
A víz oldott nehézfém tartalma a 3. táblázatban látható. A vizsgált nehézfémek 
esetében mikrogrammos nagyságrendekről beszélhetünk. Jelentős mélységbeli 
koncentráció változást a vizsgált fémek nem mutattak.  

3. táblázat. Néhány nehézfém koncentrációja a 8-as pontban 

 Pb [mg/l] Zn [mg/l] Cu [mg/l] Ba [mg/l] 

8FSZ 0,026 0,042 k.h.a 0,003 

8/5 0,031 0,030 k.h.a 0,003 

8/15 0,033 0,045 k.h.a 0,003 

8/25 0,022 0,019 k.h.a 0,003 

8/30 0,042 0,032 k.h.a 0,004 
 

 A 2. táblázatból kitűnik, a víz oldott anyagtartalma jelentős 3500 és 
4500 mg között változik mélységtől függően, a legnagyobb értékét 25 m-es 
mélységben éri el.  
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4. ábra. A 8-as számú pont felszíni, 
5 m, 15 m, 25 m és 30 m-es mintái-

nak ábrázolása piper diagramban 

 

Jelentős a magnézium- és a szulfát- 
tartalma, de a pontos víztípusba 
sorolás eldöntéséhez a vízkémiában 
használatos ábrázolási módokat 
hívtuk segítségül.  
A mérési eredményeket elsőként 
egy piper diagramban ábrázoltuk 
(4. ábra). Láthatjuk a diagramban 
elfoglalt helye alapján, hogy a tó 
vize magnézium-szulfátos típusba 
sorolható. Az összes vizsgálati 
mélység vízmintáját csupán a 
teljesség igénye miatt tűntettük fel a 
digramon. A piper diagram mellett 
egy másik, a kémiai összetétel 
ábrázolására gyakran alakalmazott, 
ún. stiff diagramot is elkészítettük 
(5. ábra). 
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Ez az ábra annyival 
hordoz magában több 
információt a víz 
típusán kívül, hogy a 
mélység növekedésével 
láthatjuk hogyan nő a 
víz oldott anyag 
tartalma. Mi több azt is 
láthatjuk, hogy mindez 
mely főbb kationok és 
anionok oldatbeli 
koncentráció növeke-
désének az eredménye. 

80 40 0 40 80

[meq/l]

Mg

Ca

Na + K Cl

HCO3

SO4

Vízfelszín

5 m-es mélység

15 m-es mélység

25 m-es mélység

30 m-es mélység

 
5. ábra. A 8-as számú pont felszíni, 5 m, 15 m, 25 m és 30 

m-es mintáinak ábrázolása stiff diagramban  

Az ábrán látható, hogy 25 m-es mélységig ez a növekedés folyamatos, de 
30 m-en visszacsökken és a 15 m-es mélységben mért összetétellel válik 
azonossá. Ezért nem láthatjuk a grafikonon a 30 m-es mélységhez tartozó 
narancssárga színű poligont, mert a 15 m-hez tartozó zöld kitakarja. Kation 
oldalról arányaiban a magnézium és a kalcium koncentráció növekedése 
hasonló mértékű, míg a nátrium és kálium szinte változatlan. Anion oldalról a 
szulfát növekedése a meghatározó. 

A 6. ábrán bemutatott grafikonokat az összes mért paraméter esetében 
elkészítettük, hogy vizuálisan is be tudjuk mutatni a koncentrációk mélységbeli 
változását.  

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Vas koncentráció [mg/l]

8FSZ

8/5

8/15

8/25

8/30

     
0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mangán koncentráció [mg/l]

8FSZ

8/5

8/15

8/25

8/30

 
6. ábra. A vas és mangán koncentrációjának változása a mélységgel a 8-as számú pontban  

Ezek a grafikonok is az oldott koncentrációk mélységbeli növekedését 
mutatják, mint ahogy azt már korábban is említettük. A vas és a mangán 
grafikonját mégis kiragadtuk ezek közül, mert ezeken azt tapasztaltuk, hogy a 
15 m-es mélység elérése után jelentősen nő az oldatbeli koncentrációjuk. A 
mangán esetében ez 2 nagyságrendnyi változás, míg a vas esetében 2-3-szoros 
növekedés. 
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Következtetések 

A Rudabányai-tó kémiai elemzése során arra a következtetésre jutottunk, 
hogy ha a tavat övező meddőhányókból a nehézfémek be is mosódnak a víz-
be, a tó 15 m-től sekélyebb részében uralkodó oxidációs-redukciós viszonyok, 
valamint a kémhatás miatt nagyon csekély koncentrációban tudnak oldatban 
maradni (3. táblázat), csapadék formájában kiválnak és leülepednek az iszapba. 
Kivételt csak az ólom képez, ami koncentráció tekintetében ugyan nem kiug-
ró, de a hatályos jogszabályokban foglalt határértékekhez viszonyítva magas 
értéket mutat. A nehézfémek nagyobb koncentrációban csak a 15 m-től mé-
lyebb részeken tudnak megjelenni és ott is inkább csak a vas és a mangán dú-
sul. A redoxpotenciál értékének változására sajnos nincs adatunk a 8-as pont-
ban, de mindenképp arra kell következtetnünk, hogy 15 m-nél mélyebben 
reduktív körülmények alakulnak ki, ugyanis a vas és a mangán Pourbaix diag-
ramját tekintve, a pH érték tóban mért csekély mértékű csökkenése csupán 
nem elég, hogy oldható formába kerüljenek.  

Chemical Analysis of Lake Rudabánya 

Abstract 

The lake of Rudabánya was formed in the open pit of the old iron mine 
which is bordered by several waste dumps. During formation of iron deposit, 
ores of heavy metals were also originated. But these ores were not exploited 
only just deposed in the waste dumps. According to our hypothesis the waste 
dumps around the lake can influence the water quality of the lake. Water 
chemical investigations were performed to verify the hypothesis. Near the 
general water chemical parameters the main cations, anions and heavy metals 
were also analyzed. The total dissolved solids content of the lake water is high 
between 3500 and 4500 mg/l. The oxidation reduction system of the lake is 
the same oxidative in every part of it until reaching of the depth of 15 m. 
Under this depth the environment change to reductive causing concentration 
rising of iron and manganese. During investigation of heavy metals 
concentrations we just found the lead in high concentration from aspect of 
limit values of executory measure. 

Keywords 

mine lake, water chemistry, heavy metals 
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