
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező
Korlátolt Felelősségű Társaság

DEBRECEN, KOSSUTH LAJOS LAKTANYA ÜZEMANYAGTÖLTÓ ÁLLOMÁS

KÁRMENTESÍTÉSE

TÉNYFEL TÁRÁSI ZÁRÓDOKUMENT ÁCIÓ

MŰSZAKI BEAVATKOZÁSI

ÉS

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Budapest, 2009. április

Telephely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
Levélcím: 1396 Budapest 62, Pf. 488.
Telefon: (06-1) 312-8600,
Telefax: (06-1) 312-9798
E-mail: oviber@mail.datanet.hu

Msz.: .j.~.~

mailto:oviber@mail.datanet.hu


Debrecen, Kossuth L. laktanya

ORSZÁGOS VÍZÜGYI BERUHÁZÁSI

MÉRNÖKI KONZULENS és TERVEZŐ Kft.

1054 Budapest, Alkotmány u. 27.

ALÁÍRÓLAP

m"sz ki
Tényfeltárási záródokumentáció

Munkaszám:.~~J>

MUNKAFELELŐS: ....................................

Demes Zoltán

okleveles vízellátási és csatomázási

üzemmérnök

kamarai szám: 13-3693

.•........ ~ .•.......
Stefán István

okleveles geológus

kamarai szám: 13-2489

2/74



Debrecen, Kossuth L. laktanya
üzemanyagtöltő kármentesítése

Tartalomjegyzék

Tényfeltárási záródokumentáció

mŰszaki beavatkozásí terv és vízjogí létesítési terv

ALÁÍRÓLAP 2

1. ALAP ADATO K 6

2. ELŐ ZMÉNYEK 7

3. A TELEPHEL Y TEVÉKENYSÉGÉNEK AZ ISMERTETÉSE, AZ

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA 7

3.2 IVÓVÍZ ELLÁTÁS 8

3.3. SZENNYVÍZKEZELÉS 8

3.4. CSAPADÉKVÍZ EL VEZETÉS. 9

4. TÉNYFELTÁRÁS STRATÉGIÁJA ÉS TECHNIKAI MEGVALÓSÍTÁSA

STRA TEGIA 9

4.1. TECHNIKAI MEG VALÓSÍTÁS 9

4.1.1. Mintavételi program (terv) készítés 10

4.2. MINTA VÉTEL 11

4.2.1. Talaj mintavétel ....•...•............................................................................................ 11

4.2.2. Talajvíz min tavétel 12

4.3. VIZSGÁLA TOK 12

4.3.1. Kém iai vizsgálatok 12

4.3.2. Geodéziai (elmérés , 12

4.3.3. Talaj mechanikai vizsgálatok 13

4.3.4. Határértékek 13

5. A FEL TÁRT TERÜLET BEMUTAT ÁSA 15

5.1. FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS. 15

5.2. FÖLDTANI FELÉPÍTÉS. 15

5.3. VÍZFÖlDTANI JELLEMZŐK 16

5.4. FELSZÍNI VIZEK 16

5.5. TALAJVÍZ 17

6. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKE LÉS 19

6.1. SZENNYEZŐDÉS LEHATÁROLÁS. 19

6.1.1. Talajszen nyeződ és ae. ae ee •• 19

3/74



Debrecen, Kossuth L. laktanya

ÜUmanyagtöltő kármentesítése

Tényfeltárási záródokumentáció

műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

6.1.2. Talajvíz szennyezés mértéke 21

7. KÖRNYEZETI KOCKÁZAT VIZSGÁLAT A 26

7.1. HUMÁN KOCKÁZATBECSLÉS. , .26

7.1.1. Szennyezett terület jellemzése. szennyező anyag (veszély) azonosítása 26

7.1.0.1 Legfontosabb expozíciós utak: 28

7.1.0.2 A kockázat becslése. jellemzése 28

7.1.O.3 A kockázat jellemzése 36

7.2. ÖKÖLÓGIAI KOCKÁZAT VIZSGÁLATA 39

7.2.1. Modell leírása 46

7.2.2. A modellezés kezdeti kon cen trációkkal 50

7.2.3. A modellezésből levonható köyetkeztetések 53

7.2.4. A modellszámítás a javasolt kármentesítési határérték meghatározására 53

7.3. A KOCKÁZAT JELLEMZÉSE. 53

8. MŰSZAKI BEAVATKOZÁSI TERV 55

8.1. SZÉNHIDROGÉNNEL SZENNYEZETT TALAJOK ÁRTALMATLANÍTÁSA 55

8.2. SZÉNHIDROGÉNNEL SZENNYEZETT TALAJVÍZ TISZTÍTÁSA 56

8.2.1. A szennyezett talajvíz kiterm elése 58

8.2.2. Kiterm elt szennyezett talajvíz tisztítása 59

8.2.3. A tisztított talajvíz elhelyezése 60

8.3. A KIVITELEZÉS MűSZAKI LEÍRÁSA 61

8.3.1. Talajcsere 61

8.3.2. Talajvíztisztítás ..............................................................•...................................... 63

8.3.2.1. A szen nyezett talajvíz kiterm elése 63

8.3.2.3. Talajvíztisztító beren dezés 63

8.3.3. A kárelhárítási munkák időütemezése 66

8.4. A TECHNOLÓGIAI RENDSZER ÜZEMELTETÉSE 67

8.4.1. Üzem eltetés ellen őrzése 67

8.4.2. Aktívszén csere 67

9. VÍZJOGI ENGEDÉL YES TERV 70

9.1. ÉRVÉNYES VÍZ/OGI ENGEDÉLyEK 70

9.1.2. Szükséges vízi munka meghatározása 70

4/74



Debrecen, Kossuth L. laktanya

üzemanyagtöltŐ kármentesítése

Tényfeltárási záródokumentáció

műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

9.1.4. A kutak koordinátái: 71

9.2. TERVEZETT TELEPÍTÉSI TECHNOLÓGIA 71

9.3. KÖRNYEZETVÉDELMI DOKUMENT ÁCIÓ. 72

9.4. FÖLDTANL VÍZFÖlDTANI DOKUMENTÁCIÓ 72

9.5. VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ. 73

10. REKUL TIV ÁCI Ó 73

11. MUNKAVÉDELMI ELŐíRÁSOK 73

12. MONITORING TERV 74

Mellékletek: Szakmai és tervezői jogosultságok (4 lap)

VITUKI Kht. 17/2009 számú Adatszolgáltatása

1. sz. melléklet Térképek, helyszínrajzok, szelvény

Áttekintő légi felvétel

Laktanya légi felvétele

Laktanya vázlatos helyszínrajza

Részletes dokumentációs térkép

sekély-f6ldtani szelvény

2. sz. melléklet Szennyezés eloszlás térképek

3. sz. melléklet Akkreditáció dokumentumai, Vizsgálati

jegyzőkönyv

4. sz. melléklet Fúrási naplók

5. sz. melléklet Rajzok (beavatkozási terv)

6. sz. melléklet Rajzok (Monitoring terv)

7. sz. melléklet f6ldhivatali térképkivonat, hiteles tulajdoni lap 2

oldal

5/74



Debrecen, Kossuth L. laktanya

üzemanyagtöltő kármentesítése

1. ALAPADATOK

Tényfeltárási záródokumentáció

műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesitési tery

A tényfeltárás helyszíne: DEBRECEN MH 5. Bocskai István Lövészdandár, Kossuth Lajos

laktanya, föld alatti tartálypark és környezete

Sarokponti EOV koordináták:

EOVX:

842190

842850

A terület tulajdonosa: Magyar Állam

EOVY:

247370

247700

A telephely CÍme:Debrecen belterület 19898 hrsz.

A tényfeltárás más területet nem érint.

A tényfeltárás végzőjének neve: OVIBER Kft. ( 1054 Budapest, Alkotmány utca 54. )

Fúrás-mintavétel kivitelező neve: : Biokör Környezetvédelmi és Technológiai Kft.

1089 Budapest Bláthy Ottó u. 41.

Akkreditálási száma: NAT-I-1227/2003

Laboratórium neve: Biokör Környezetvédelmi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratóriuma

Akkreditálási száma: NAT-l-1227/2003
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2. ELŐZMÉNYEK

Tényfeltárási záródokumentáció
műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Főosztálya Környezet és Munkavédelmi

Osztályának megbízásából az AnnaCo Kft az OKKP 200 1. évi Honvédelmi Alprogramjának

keretében készítette el a debreceni Kossuth Lajos Laktanya teljes körű környezeti

állapotfelmérését. A munka lebonyolítója a Greenlight Kft. volt.

A teljes körű állapotfelmérés során 2001. októberében alaktanya területén hét helyen

mélyítettek fúrásokat, hogy a talaj- és talajvízminták segítségével tudják értékelni ezen

elemek állapotát.

A terepi fúrási, mintavételezési munkálatokat az ATLASZ Tervező és Szolgáltató

Szövetkezet (akkreditálási regisztrációs szám: 501/0952), a laboratóriumi vizsgálatokat a

BÁLINT Analitika Kft. (akkreditálási szám: DAP-PL-3432.00) végezte.

A talajvízben egy helyen az intézkedési határt mintegy kétszeresen meghaladó TPH·

koncentráció volt kimutatható. Ez olajos szennyezés lejutását bizonyítja. A fúrási pontok nem

a szennyeződés lejutásának helyén létesültek, ezért a talajminták a fúrások helyén nem

bizonyultak szennyezettnek.

Az üzemanyag tároló tartályok, kútoszlop közelsége, illetve a hordós olaj ill. kenőanyag

tároló közelsége ezekbőllejutó szennyezést valószínűsítette.

A bizonyítottan fellelhető talajvíz szennyeződés a 33/2000. (111.17.) Kormányrendelet a

felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról

jogszabály alapján intézkedést igényelt.

3. A TELEPHELY TEVÉKENYSÉGÉNEK AZ ISMERTETÉSE, AZ

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA

A telephelyalaptevékenysége a honvédség kiképzése.

Az alaptevékenységen túlmenően az alábbi tevékenységek találhatóak a telephelyen:

élelmezés,
szállás,
egészségügyi ellátás,
üzemanyag kiszolgálás és tárolás,
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irodák.

Tényfeltárási záródokumentáció

műszakí beavatkozási terv és vízjogi létesítési teO'

A telephelyen a következő technológiai rendszerek üzemelnek:

üzemanyag tárolás és kiszolgálás,
- jármű mosás,

raktározás,
a vízellátás létesítményei,
egészségügyi ellátás,
szennyvízelvezetés
csapadékvíz elvezetés,
fűtési rendszer,
utak, közművek, nyomvonal as létesítmények.

3.2 Ivóvíz ellátás

Alaktanya vízellátása a városi ivóvízhálózatról történik.

Ivóvíz
Havi jelhasználás

m3

1148

A tüzivíz ellátás szintén a városi ivóvízhálózatról történik, a vezetékek nyomvonalán több

tűzcsap található.

3.3. Szennyvízkezelés

A gépjárműmosónál keletkezik technológiai szennyvíz. A mosó zárt víz-visszaforgatásos

rendszerű, így ebből szennyezés nem kerülhet ki.

A épületből elfolyó kommunális szennyvíz közvetlenül, átemelőn keresztül a városi

csatomahálózatba köt.

Kommunális
szennyvíz

37
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3.4. Csapadékvíz elvezetés

Tényfeltárási záródokumentáció

műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési te rv

A telephelyen a csapadékvíz gyűjtésére csapadékvíz csatorna szolgál. A csapadékvíz

közvetlenül, átemelőn keresztül kerül a József Attila utcai városi csapadékelvezető

csatornahál ózatba.

Csapadékvíz Gyűjtő Fajlagos Lefolyási Vízhozamfelület csapadék tényező
m2 Ilm2.s Ils

Tiszta csapadékvíz 40000 0,0133 0,9 478
Elfolyó víz minőséKe KOI SZOE LebeKőanyaK

mKII
150 > 10 > 200>

4. TÉNYFELTÁRÁS STRATÉGIÁJA ÉS TECHNIKAI MEGVALÓSÍTÁSA

STRATÉGIA

A tényfeltárás célja a talaj és talajvíz szennyező anyagok gócpontjainak meghatározása,

illetve a szennyező anyagok mennyiségének, a szennyezés horizontális lehatárolásának, és a

szennyezés vertikális eloszlásának vizsgálatára. A tényfeltárás célja ezen felül a

szennyezőanyagok térbeli mozgásának nyomon követése. Ugyanakkor célja adatok

szolgáltatása a kármentesítés kivitelezéséhez.

A telephely tevékenységei alapján a szennyező anyagok döntő része minőségileg

valószínűsíthető volt.

A talaj és talajvíz szennyezés nagyságának és kierjedésének meghatározására összesen 24 db

hidrogeológiai furat több lépcsőben való kialakítását terveztük és így a talajvíz mintavétel és

vizsgálati eredmények alapján a víztartó réteg szennyezettségéről pontos információt

kaphatunk.

4.1. Technikai megvalósítás
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A környezeti elemek konkrét szennyezettségének meghatározására tényfeltárás lépései a

következők voltak:

- archív adatok gyűjtése, értékelése;

- aktualizáló helyszíne lés;

- a meglévő geológiai, hidrogeológiai adatok összegyűjtése, feldolgozása;

- mintavételi, analitikai program (terv) készítése,

- a rendelkezésünkre álló környezetfóldtani ismeretek, illetve információk alapján pontosított

tényfeltárási terv szerint feltáró furások helyének meghatározása;

- mintavéleti fúrások kivitelezése a lehatárolás érdekében, talaj-, talajvíz mintavétel,

laboratóriumi vizsgálatok elvégzése;

- a az ideiglenesen becsövezett mintavételi furatok, a kerítés és az épületek geodéziai

bemérése.

4.1.1. Mintavételi program (terv) készítés

A mintavételi terv készítésénél több szempontot vettünk figyelembe.

Elsődlegesen meghatároztuk a potenciális szennyező forrásokat, illetve azt a területet, amely

az adott szennyező forráshoz tartozhat.

A mintavételt több üteműre terveztük, azon megfontolás alapján, hogy felesleges mintavétel

ne történjen és a talaj és talajvíz szennyezés lehatárolása minél pontosabban történjen meg.

A mintavételt mindaddig terveztük folytatni, amíg a talaj- és talajvíz minták vizsgálati

eredményei az adott ponton szennyezetIen állapotot, vagy B szennyezettségi határérték közeli

állapotot nem mutattak.

A tervezett vizsgálatok és a térség geológiai és hidrológiai viszonyainak alapján

meghatároztuk a furatok mélységét, a szükséges talaj- és talajvíz minták mennyiségét.
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Tényfeltárási záródokumentáció

műszaki beavatkozási teD' és víziogi létesitési terv

A furatok mélységét kb. 6 m-nek jelöltük ki. Az ideiglenes becsövezés esetén az egész vízadó

rétegre szűrőztük a furatokat, omlás ellen átm.63mm-es réselt PVC csövet használtunk.

A feltárás 2.. szakaszában a vizsgált területen belül az első ütemben létesített furatokból vett

mintákkal elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményei alapján indikált pontokon végeztünk

további feltárást.

4.2. Mintavétel

A területen található furatokból talaj és talajvíz mintavételét több ütemben 2008. december

06-17. között végeztük el. A talajmintavétel esetén a mintákat 0,5 méterenként vettük. A

mintavételt a Biokör Kft. végezte el. A mintavételi pontok helyét a mintavételi helyszínrajz

mutatja be (l.sz. Melléklet).

Geodéziai mérések:

Első alkalommal a helyszínrajz elkészítéséhez szükséges pontok bemérésére került sor. A

fúrások elkészültét követően megtörtént a fúráspontok bemérése is.

Az. adatszolgáltató pontok és a fúrások EGV rendszerű bemérése TRIMBLE R8 GNSS GPS

és TRIMBLE S6 mérőállomás integrált alkalmazásával történt.

4.2.1. Talajrnintavétel

A 24 db 0 63 mm átmérőjű 6 m mélységű furatot mélyítettünk MRZB gyártmányú önjáró

dinamikus fúróberendezéssel.

A mintavétel technikai megvalósítása 0 63 mm szondával történt, amely segítségével minden

esetben zavartalan mintát tudtunk venni. Talajmintát minden furatnál 0,5 méterenként vettük,

ezeket a mintákat használtuk mind a kémiai, mind a talajazonosító és talajmechanikai

vizsgálatokhoz is.

A talajmintákat teflonbetétes kupakkallégmentesen zárható üvegekbe raktuk.

A pontminták vételét, szállítását, tárolását az MSZ 21470-1: 1998 szabványban előírt módon

végezzük.
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4.2.2. Talajvíz mintavétel

Tényfeltárási záródokumentáció

műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

A talajvíz mintavételhez a 6 méteres hidrogeológiai furatokat ideiglenes, réselésseI készült

műanyag szűrőcsövekkel biztosítottuk.

(Az ideiglenes csövezést minden furatnál a teljes fúrási mélységig elvégeztük, oly módon,

hogy a felső két métereken szürőtlen, alatta talpmélységig, a vízadó réteg vastagságában réseit

csöveket (050mm) használtunk.)

Tekintettel a potenciális szennyező anyagok tulajdonságaira minden esetben szivattyúzott

talajvíz mintát vettünk

A mintavételt, a tartósítást, amintaszállítást, tárolást és a dokumentálást a Biokör Kft végezte

a MSZ 21464: 1998 szabvány előírásai szerint.

4.3. Vizsgálatok

A vizsgálatok kiválasztásánál a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírásait vettük

figyelembe.

4.3.1. Kémiai vizsgálatok

A tartályparkból adódóan lehetséges specifikus szennyező aromás, alifás és poliaromás

szénhidrogének koncentrációját vizsgáltuk. Továbbá egy ponton szűrővizsgálatokat

végeztünk klórozott szénhidrogénekre, két ponton nehézfémekre.

4.3.2. Geodéziaijelmérés

Az ideiglenesen becsövezett furatok lemélyítése után készítettük el a terület részletes

geodéziai bemérését. A kutak, a kerítés és az épületek geometriájának pontos koordinátájának

meghatározása mellett számos ponton bemértük a talajszint magasságát; ezen adatok alapján

készítettük el a terület EOV helyes térképét. A későbbiekben ezt az alaptérképet fejlesztettük

tovább az újabb fúrási pontok feltüntetésével.
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4.3.3. Talajmechanikai vizsgálatok

Tényfeltárási záródokumentáció

műszakí beavatkozási terv és vízjogi létesítésí terv

A furatok maganyagából talajmechanikai mérések készültek, mely a szemcse összetételi

mérések az egyes rétegek elnevezéséhez és a szelvényszerkesztéshez nyújtottak segítséget. A

porozitás és szivárgási tényező számítások a hidrodinamikai modellezéshez szolgáltattak

fontos adatokat.

Néhány furat anyagából készítettünk részletesebb elemzést a kőzetjellemzők vertikális

változásainak meghatározásához.

4-1. sz. táblázat

Minta mélysége Kőzetnév Porozitás k-tényező

(m) (n=e/l+eJ m/sec
1,0 Homok (finom és 0,41 8,46xl0-6

középszemcsés )
3,1 Homokos iszap 0,47 1,98x10-7

5,0 Homok és homokliszt keveréke 0,36 2,37x10-6

némi iszappal (48%, 39%, 13%)

Láthatjuk, hogy a viszonylag magas porozitás értékekhez alacsony szivárgási tényező tartozik

ebből az következik, hogy az effektív porozitás jóval kisebb kell legyen. A területen

oldalirányban is jelentős inhomogenitások tételezhetők fel, ezek leírásához számos furat

azonos mélységből származó mintáját vizsgáltuk meg.

4.3.4. Határértékek

A fóldtani közeget és a felszín alatti vizeket ért szennyezések minősítéséhez és a szükséges

védelmi intézkedések megtételéhez a környezetvédelmi miniszter, az egészségügyi miniszter,

a fóldművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi

miniszter 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete, adja meg a

szennyezettségi (B határértékeket).

A vizsgált terület a Debreceni VÍZmű Zrt, 1. sz. telep védőidomán belül helyezkedik el,

így a 219/2004 (VII.21) Korm. Rend. alapján a felszín alatti vÍZállapota szempontjából
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érzékeny terület, (la Vízbázisvédelmi védőterület) amelyet a "D" határérték

meghatározásánál figyelembe kell venni.

A szennyezett terület lehatárolása során a "B" szennyezettségi határértéket vettük alapul.
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5.1. Földrajzi elhelyezkedés

Tényfeltárási záródokumentáció
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A Dél-Nyírség kistáj legfontosabb települése, az országos jelentőségű kultúrtörténeti

emlékekkel és hagyományokkal kitűnő Debrecen főközlekedési utak csomópontjában

helyezkedik el. Az aprófalvas települések zöme azonban csak alacsonyrendű közutakról

kereshető fel. A helyi regionális üdülési igények fogadására és sZÍnvonalas kielégítésére

Debrecen térségében adottak a feltételek.

A laktanya földrajzi elhelyezkedését az 1. számú mellékletben található ábrák mutatják be. A

laktanya a 33-as út mellett, Debrecen közigazgatási területén, a Füredi úton található. A

telephely a Körzeti Földhivatal szerinti besorolása szerint "belterületi" kategóriába tartozik.

5.2. Földtani felépítés

Tájtipológiai összegzés

Mérsékelten meleg és mérsékelten száraz éghajlat jellemzi, jelentős vízhiánnyal.

Tipológiailag a mély talaj vizű futóhomokos hordalékkúp-síkság két típusa jellemzi.

Az elterjedtebb a félig kötött buckás homokvidék. Felszínét futóhomok váztalaj borítja, de

nagy területeken szakítják meg humuszos homokkal takart, már megkötött felszínrészletek.

Szántóföldként főleg az utóbbi talajtípus területét hasznosítják, míg az előbbi részben

homokpusztarét gyérfúvű legelők, részben pedig telepített akácos erdő, melyben az őshonos

homoki tölgyesek csekély maradványa szigetszerűen fordul elő. Itt-ott kert és szőlő is akad.

Ezt a tájtípust foltokban tagolják a kötött homokos, enyhén buckás típusú részletek és a

buckavonulatok közé zárt magas talajvizű medenceszerű laposok. Előbbieket kovárványos

barna erdőtalaj, D-en kis területen réti csernozjom is borítja. Rajtuk a szántóföldek

egyeduralkodók, de a kultúrpuszta jelleg kialakulását a kis terület akadályozza.

A laposok réti talaját nyáras-füzes ártéri liget- és láperdők, réteknek-Iegelőknek használt

rétlápok és újabban duzzasztott halastavak hasznosítják. Utóbbiak létezését a közeli Debrecen

hétvégi üdülési igénye indokolja. Ugyancsak egészségügyi és üdülési célokat szolgálnak a

Debrecen mélyfúrásain telepített nátrium-kloridos hévizű fúrdők is.
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Domborzati adatok

A 100-162 m közötti tszf-i magasságú kistáj szélhordta homokkal fedett hordalékkúpsíkság.

Felszínének É-i része közepes magasságú tagolt síkság. A felszínt ÉÉK-DDNy-i csapású

völgyek tagolták. A lejtésirány D-DNy-i. Akistáj É-i részén széles sávban alakultak ki

szélbarázdák, kisebb deflációs mélyedések, a D-i részen a nagyméretű parabola- és

szegélybuckák a jellemző formák. A közepes mértékű deflációveszély a mezőgazdasági

termelés egyik korJátozója.

A felszín közeli rétegekföldtana

A felszín közeli üledékek jelentős része az 1-25 m vastagságban kifejlődött, würm végén

képződött futóhomok. Irányhoz kötött szemcse-összetételi törvényszerűség nem fedezhető fel

kifejlődésében. Jellegzetes kísérőjelensége a kovárványosodás. Utolsó mozgási fázisa a késő

glaciálisra tehető. Viszonylag nagy területet fed a nyírvízláposokhoz kapcsolódó 1-5 m vastag

folyóvízi homok ("lemosott homok"), mésziszapos homok. Ezek kialakulása több szakaszban

a holocénban történt. Alacsony szeizmicitásértékű terület.

5.3. Vízföldtani jellemzők

A talajvizet Nyíracsád környékén 4-6 m között, máshol 2-4 m között találjuk.

Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege Nyíradony- Nyírábrány között nátrium-, máshol

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége a települések körzetében 45 nko

feletti, máshol IS-25 nko között van. A szulfáttartalom a K-i tájrészen 60 mg/l alatt, Ny-on

60-300 mg/l között van, de a települések alatt 600 mg/l fölé is emelkedik. A telephely tágabb

környezetében számos termelőkút van.

A térség nagyobb településeinek sok artézi kútja van. Az átlagos mélység valamivel

meghaladja a 100 m-t. A vízhozamuk átlaga azonban mérsékelt, 200 16p körüli. Debrecenben

több fúrásból 60 oC feletti, nátriumkloridos gyógyvizet termelnek, amit a fürdő hasznosít.

5.4. Felszíni vizek

A D-nek lejtő területet a Berettyóhoz lefolyó párhuzamos vízfolyások hálózzák be. Ezek K-

fől Ny-ra haladva: Konyári-Kálló, Derecskei-Kálló, Kondoros, Tócó. A Derecskei- Kálló
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forrásága az I. sz. főfolyás, nagyobb mellékvize pedig az I. sz. melIékfolyás. A Konyári-KálIó

a II. sz. főfolyás folytatása. Jelentősebb meIlékvizei: 4. sz. meIlékfolyás és 6. sz.

melIékfolyás. Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. A vízfolyásokban bővebb

vízhozamot csak kora tavasszal, néha nyár elején találunk. Az év többi részében alig van

vizük. Vízminőségük III. osztályú. A csapadékos időszak belvizeit több mint 1000 km-es

csatornahálózat vezeti le.

Állóvizei közül a 3 természetes tó együtt 5 ha felszínű. Újabban létesített nyolc tározója

azonban csaknem 600 ha területű. Köztük a Hajdúbagos melletti a legnagyobb. A felszíni

vízkészlet kihasználtságát 80 %-ra, a felszín alattiét 20 %-ra becsülik. A kutak kapacitás ának

a terhelése 60 % körüli.

5.5. Talajvíz

A területen mélyített ideiglenesen becsövezett talajvíz mintavételi furatok egyidejű

talajvízszint mérései alapján határoztuk meg a talajvíz áramlási irányát SURFER 7.0-ás

szoftver segítségével, melyet az 5-1. számú talajvízszint ábra szemlélteti.

A vizsgált terület talajvíz áramlása K-ről Ny-ra mutat.
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247700

247680

247660

247640
842300 842320 842340 842360

11244

112.42

112.4

11238

112.36

112.34

11232

1123

112.28

mBf 112.26

112.24

11222

112.2

112.18

112.16

112.14

11212

1121

112.08

11206

842380

5-1. ábra Talajvíz áramlási térkép
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A környezet állapotának értékelését a területről vett minták vizsgálati eredményeinek az

értékeléséveI, a szennyezés kiterjedésének meghatározásával, valamint a környezeti, illetve

humánökológiai kockázat becslésévei végeztük el.

A vizsgálandó komponenseket a területen használt szennyezőanyagok tulajdonságai, valamint

a korábbi felmérések adatai alapján határoztuk meg.

A vizsgálati eredmények értékelésénél a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes

rendelet 2. és 3. sz. mellékletében megadott "B" szennyezettségi határértéket vettük

figyelembe.

6.1. Szennyeződés lehatárolás

6.1.1. Talajszennyeződés

A szennyező forrás (üzem- és fűtőanyagok) jellegéből adódóan a területen főként TPH,

BTEX, PAH komponenseket detektáltunk. Az illékony aromás komponensek koncentrációja

talaj esetében hét ponton haladta meg a "B" szennyezettségi határértéket. Az elvégzett

vizsgálatok során a talajban három ponton detektáltunk "B" szennyezettségi határértéket

meghaladó talajhoz kötött TPH koncentrációt. A DL2/3m, DL3, pontokon a szennyezőanyag

koncentrációja TPH vonatkozásában minimálisan, még a DL5-ös ponton háromszorosan, a

DL2/3,5m-en hatszoros mértékben haladta meg a szennyezettségi határértéket. A többi

mintában a mért koncentrációk a 100 mg/kg értéket nem haladták meg. A vizsgált mintákban

PAH komponensek tekintetében 1 ponton, két mélységben detektáltunk határértéket

meghaladó szennyezőanyag koncentrációt. A DL2 jelű mintában az egyéb alkil-benzolok

koncentrációja is meghaladta a megengedett határértéket. A "B" határérték feletti szennyezett

pontokon mért értékeket az 6-1. sz. táblázat tartalmazza.
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6-1. sz. táblázat
, , 'kek, ti'A t "1eru eten mert a ajszennyezettsef! erte

TPH Benzol Toluol Etil- Xilolok Egyéb Összes
Minta jele (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) benzol (mg/kg) alkil- PAH

benzolok (mg/k~ü
DL1I2 m <10,0 <0,1 <0,1 <0,1 17 - -
DL2/3 m 133,8 0,3 2,2 2,5 - 1,38

DL2/3,5 m 691,1 <0,1 1,2 6,7 57,8 16,39
DL3/3 m <10,0 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 - -
DL3/4 m 123,9 0,3 0,2 1,9 - -
DL5/4 m 318,4 0,1 0,1 6,4 - -
DL13/4 m <10,0 0,4 2,3 0,6 - -

B"" 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1Határérték

Aromás szénhidrogének

Az aromás szénhidrogének közül a vizsgált mintákban hét ponton mértünk "B"

szennyezettségi határérték feletti koncentrációt. Benzol komponensre a DL2, 013, Dll 3 jelű

mintákban mértünk 1,5-2 szeres, toluolra a DL2, OL 13 jelű mintákban 2-5-szörös mértékű,

etil-benzolra a DL2/3, DL2/3,5, DL3/4, DL5/4 jelű mintákban 1,5-13szoros, Xilolok esetében

a Dll/2 és a DL3/3 jelű mintában négyszeres, illetve 34-szeres határérték túllépést.

Alifás szénhidrogének

Az alifás szénhidrogének mennyisége a DL2/3,5 m ponton volt a legjelentősebb, a

megengedett határérték hatszorosa. A DL5-ös ponton 4 m mélységben a határérték

háromszorosát mértük. A többi ponton mért 100 mg/kg nagyságrendű értékek minimális

mértékben haladták meg a "B" szennyezettségi határértéket. A jelentősebb szennyeződést a

talaj középső 3-4 m-es rétegében mértük, ami hozzávetőlegesen azonos a talajvíz nyugalmi

szintjével. A mélyebb 5 m-es mélységekből vett minták nem mutattak határérték feletti

szennyezőanyag koncentrációt, tehát megállapítható, hogy a szennyezés a talaj középső

rétegeit érinti, az alsóbb rétegekig a szennyezőanyag nem jutott le.

Poliaromás szénhidrogének
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A talaj poliaromás szénhidrogén szennyezettségét II mintában vizsgáltuk, ezek közül egy

ponton detektáltunk határértéket meghaladó mértékű kontaminációt. A DL2 jelű furatban 3,5

m mélységben 7,35 mg/kg koncentrációt mértünk, amely a megengedett "B" szennyezettségi

határérték hétszerese. Ugyanezen ponton a 3 m-es mélységben mért eredmények naftalinok

nélkül a határérték alatt maradnak, azonban naftalin komponensekkel együtt minimálisan

meghaladják a megengedett 1mg/kg-ot. A többi mintában a mért értékek nem közelítik meg a

megengedett értéket. A szennyezőanyag kiterjedését a talajban pontszerűnek tekintjük.

A talajban található "B" szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezett talaj

mennyiségét a 6-2 számú táblázatban foglaltuk össze:

kt' bl' tAt I'b t I'lh t'62- . sz. a aza - a ali an a a a o szennyezoanyaflo mennVlsefle
Szennyező anyag Szennyezett talaj "B" határérték Szennyezett talaj Szennyező anyag

horizontális felett tömege [t] mennyisége [kg]
kiterjedése [m2

] Szennyezett talaj
mennyisége [m3l

TPH 235 352 600 190
Benzol 160 240 408 0,12
Toluol 80 120 204 0,4
EtiI-benzol 235 352 600 2,1

6.1.2. Talajvíz szennyezés mértéke

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Debrecen felszín alatti víz állapota

szempontjából érzékeny terület.

A vizsgálatok eredményeit a 10/200 (VI.2) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben

meghatározott határértékek alapján értékeljük. A "B" szennyezettségi határértéket meghaladó

szennyezőanyag koncentrációkat a határértékek fúggvényében az 6-3. sz. táblázatban

mutatjuk be.
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6-3. sz. táblázat - A tala;vízben mért szennyezőanya~ok koncentráció;a rtl~/dm31
[/lg/dm3

] TPH Benzol Toluol Etil- Xilolok Egyéb Naftalin PAH
benzol alkilbenz. (naft.

nélkül)
DL2 18620 155,3 2950 846,5 2906 1061,8 35,12 2,86
DL3 297 3,7 149 98,9 179,3 37,3 3,28 0,78
DL4 590,7 2,8 119,5 275,2 375,1 115,8 6,39 2,15
DL5 1830 55,6 96,2 375,7 1151 374,5 0,73 2,05
DL6 285,8 1,5 60,1 95,1 286,5 29,6 1,87 0,26
DL7 196,7 6,3 42,8 54,3 163,7 32,5 2,32 0,27
DL8 180,4 1,7 57,2 55,4 170,4 24,4 1,86 0,23
DL9 141,1 <0,5 33,7 37,3 115,6 19,5 1,19 0,32
DLll 108,5 3 28 32,4 99,9 12,7 1,56 0,14
DLl2 50,5 <0,5 19 12,6 45,3 O <0,10 0,26
DLl3 15440 1260 5584 2088 5929 2674 12,71 1,24
DLl5 8887 20,5 29,3 387,7 680,9 1075,4 73,34 0,76
DLl6 <30,0 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 O 0,26 3,59
B""határ 100 1 20 20 20 20 2 2

érték

A szennyezett talajvíz horizontális kiterjedése 1812 m2
, amely 0,2-es porozitással és 1,5 m-es

vertikális szennyezőanyag kiterjedésseI számolva 544 m3 szennyezett talajvizet jelent.

Aromás szénhidrogének

Benzol

A benzol talajvízben mért koncentrációjának a maximuma 1260 J.1g/l,amelyet a DLl3-as furat

talajvízmintájában detektáltunk. (2. számú melléklet 2. ábra) A DL2-es mintában a "B"

szennyezettségi határértéket több mint 1OO-szorosan, a DL5-ös mintában ötvenszeresen

meghaladó koncentrációt mértünk. A többi vizsgálati pontokon a benzol nagyságrenddel

kisebb koncentrációban, jóllehatárolható módon van jelen a talajvízben.

Kiterjedése: 1812 m2

Mennyisége: 6,1 g

Toluol

A toluol szennyezés mértéke szintén a Dll 3-as ponton a legjelentősebb 5584 J.1g/l.A DL2-es

mintában a "B" szennyezettségi határértéket több mint 1OO-szorosan, a DL5-ös mintában
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ötszörös en meghaladó koncentrációt mértünk. A koncentráció eloszlása a benzoléhoz

hasonló. (2. számú melléklet 3. ábra).

Kiterjedése: 1812 m2

Mennyisége: 78,1 g

Etilbenzol

Az etilbenzol szennyeződés eloszlása szintén a többi aromásét követi. A DL13-as furatban

ezres, a DL2, DLl 5, DL5, DL4-esben több százas nagyságrendű koncentrációkat mértünk.

Kiterjedése: 1812 m2

Mennyisége: 41,5 g

Xilolok

A xilolok kiterjedése és eloszlása szintén a többi aromáséhoz hasonló. A vizsgált területen

ebben az esetben is a OL 13 ponton detektáltuk a maximális, a "B" határértéket 200-szorosan

meghaladó koncentrációt. A DL2 illetve DLl5 jelű mintákban szintén ezres nagyságrendű

koncentrációkat mértünk. A DL3, DL4, DL6, DL7, DL8, OL9-es százas nagyságrendű

koncentrációban van jelen.

Kiterjedése: 1812 m2

Mennyisége: 79,6 g

Egyéb alkilbenzolok

Az egyéb alkilbenzolok tekintetében a legmagasabb koncentrációt a OL 13-as ponton mértük.

A "B" szennyezettségi határérték 50-szeresét a DL2 és DLl5-ös ponton. A többi ponton a

határérték 1,5-5-szörösét mértük.

Kiterjedése: 1635 m2

Mennyisége: 0,16 kg

Alifás szénhidrogének

Az alifás szénhidrogének eloszlása a vizsgált terület egészére kiterjed. A vizsgálat során 12

ponton mértünk "B" szennyezettségi határértéket meghaladó TPH értéket. A maximális,

18620 Ilg/dm3-es koncentrációt a DL2 ponton detektáltuk. A DLl3-as ponton hasonló
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nagyságrendű a szennyezés mértéke. A DL15-ös ponton a szennyezőanyag koncentráció 88-

szorosan, még a DL5-ös ponton l8-szorosan lépí túl a megengedett "B" szennyezettségi

határértéket. A többi ponton a mérési eredmények a határértéket 2-5-szöros mértékben lépik

túl (2. számú melléklet 1. ábra).

Kiterjedése: 1812 m2

Mennyisége: 0,56 kg

Poliaromás szénhidrogének

A poliaromás szénhidrogének tekintetében a fluorén és a fenantrén kiterjedése a

legszámottevőbb a vizsgált területen. A fluorén négy, még a fenantrén hat minta kivételével

az összes mintában meghaladta a talajvízre előírt "B" szennyezettségi határértéket. A fluorén

esetében 1,5-ll-szeres, a fenantrén esetében 1,5-9-szeres a határértéktúllépés. A DL2-es

pontban az összes poliaromás szénhidrogén előfordul határértéket meghaladó mennyiségben.

A PAH komponensek vízben mért ,,8" határértéket meghaladó koncentrációját a 6-4. sz.

táblázat tartalmazza.

6-4. sz. táblázat-A tala'vízben mért PAH komponensek koncentrácíó;a ftg/dm31
.S = =
'i 'a,í ~1.
.::: = 'a 'E:

a,í~ 'a,í I C.iZ; .•.. .-..= "o :=-~ y

= 1. I .c'a,í o = "'1- bÍiy = 'a,í
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a,í = .•.. 1. = :s = = "o

~ ~ ~ ; ~ 'a.. ~ ~ a,í =oc
DL2 35,12 0,15 0,7 0,87 0,05 0,38 0,28 0,05 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03
DU 3,28 0,16 0,37 0,10 0,02 0,04 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL4 6,39 0,27 1,11 0,46 0,06 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL5 0,73 0,12 0,89 0,93 <0,01 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL6 1,87 0,04 0,08 0,09 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL7 2,32 0,05 0,09 0,08 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL8 1,86 0,04 0,07 0,08 <0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL9 1,19 0,04 0,07 0,07 <0,01 0,06 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl O 0,39 0,04 0,12 0,10 <0,01 0,04 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 1 1,56 0,03 0,05 0,03 <0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 2 <0,10 0,03 0,08 0,09 <0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 3 12,71 0,14 0,6 0,38 <0,01 0,07 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 4 1,26 0,03 0,09 0,12 <0,01 0,08 0,06 <0,01 0,02 0,02 0,01 0,07 0,07
DLl 5 73,34 0,12 0,26 0,22 <0,01 0,04 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 6 0,26 0,02 0,02 0,16 <0,01 0,33 0,25 0,03 0,66 0,17 0,03 1,01 0,91
DLl 8 0,38 0,04 0,06 0,18 <0,01 0,08 0,06 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 9 0,77 0,13 0,15 0,48 <0,01 0,35 0,23 0,04 0,07 0,06 0,03 <0,01 0,03
DL2l 0,4 <0,01 0,04 0,23 <0,01 0,09 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL22 0,2 0,03 0,04 0,21 <0,01 0,05 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

24/74



Debrecen, Kossuth L. laktanya

üzemanyagtöltő kármentesítése

Tényfeltárási záródokumentáció

műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

DL23 0,37 <0,01 0,05 0,18 <0,01 0,03 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL24 0,28 <0,01 <0,01 0,15 <0,01 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

B" 2 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01"

A poliaromás szénhidrogének koncentrációja naftalin komponensre 6 ponton, összes PAH-ra,

naftalinok nélkül 4 ponton haladta meg a határértéket. (2. számú melléklet 6. ábra). A

maximális koncentrációkat Naftalinra a DLI5-ös ponton, összes PAH-ra, naftalinok nélkül a

DLI6 ponton mértük. A maximális koncentráció naftalinokra 146-szoros, a többi komponens

tekintetében 1,5-szeres mértékben haladta meg a "B" szennyezettségi határértéket.

Kiterjedése: 1563 m2

Mennyisége: 4,1 g

A talajvízben mért tízezres nagyságrendű TPH mennyiség szabad fázis jelenlétére utal a

porta és a tartálypark közti részen. A szabad fázissal terhelt terület kiterjedése csekélynek

mondható, szabad fázis csak filmszerűen jelentkezik a DL2, valamint a OL 13jelű pontokon.

A talajvíz vízben oldott alifás, aromás és poliaromás komponensekkel kontaminálódott. A fő

komponensek vonatkozásában intézkedési, szennyezettségi határérték sokszorosát meghaladó

mértékű a szennyezettségi koncentráció. A szennyezési csóvák az eltelt évek alatt a forrástól

maximálisan 70 m-re távolodtak el ÉNy-DK irányba. A kontaminálódott víz hozzávetőleges

mennyisége 544 m3
•

A BTEX szennyezettség térbeli eloszlása hozzávetőlegesen megegyezik az alifás

szénhidrogén kiterjedésével. (2. számú melléklet)

Az összes oldott szennyezőanyag mennyiség kb. 205 g aromás szénhidrogének (benzol,

toluol, etilbenzol, xilolok), 0,16 kg alkil-benzolok, 4,1 g PAH és kb. 0,56 kg alifás

szénhidrogén.

A talajvíz szennyezettség a Biokör Technológia és Környezetvédelmi Kft. akkreditált

laboratóriuma által mért értékeit a mellékelt vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza (3. sz.

melléklet).
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7. KÖRNYEZETI KOCKÁZAT VIZSGÁLATA

7.1. Humán kockázatbecslés

A humán kockázatbecslés során a környezetbe került vegyi anyagok emberre gyakorolt

hatását és ennek kockázatát vizsgáljuk E veszélyeztetés mértékének megállapítását, illetve

becslését célozza a kockázatfelmérés, amelynek célja - az emberi egészségre vonatkozóan -

annak megállapítása, hogy adott körülmények között a környezetbe került vegyi anyagok

milyen valószínűséggel okoznak egészségkárosodást vagy esetleg halált. A kockázat

jellemzésére a kitettséget és a hatást kell összevetnünk, s viszonyukból, arányukból a

kockázat nagyságának jellemzésére mérőszámot alkotni.

A kockázatot számszerűleg kifejezve, annak értéke - valószínűségi eleméből következően -

nulla (a károsodás biztosan nem következik be) és egy (a károsodás biztosan bekövetkezik)

között változik.

A kockázatbecslés lépései

• - a szennyezett terület jellemzése

• - a veszély illetve a veszély forrásának azonosítása

• - a kitettség felmérése

• - a hatás ismerete és mennyiségi meghatározása

• - a kockázat becslése

• - a kockázat jellemzése.

7.1.1. Szennyezett terület jellemzése, szennyező anyag (veszély) azonosítása

Az érintett terület Debrecen belvárosában, a katonai reptér területén található. Akárhely

környezetében lakóházak, lakóövezet található. A telephely nyugati oldali kerítésétől 600 m-

re, Ny-ra húzódik a Tócó patak, mely völgyében számos termelőkút található.

A területen ivóvíz célú talajvíz kitermelés nincs, laktanya az ivóvizet a városi vízhálózatról

kapja. A debreceni Kossuth laktanya a debreceni Lsz. vízmű kútjainak 5 éves elérési idejű, az

1. és ll. sz. vÍzmű kútjainak 50 éves hidrogeológiai védőterületén helyezkedik el. A Debrecen
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városi I. számú vÍzmű kutak a laktanyától Ny-ra és D-Ny-ra találhatók. A legközelebbi vÍzmű

kút (1. vÍzmű T4/a) alaktanya DNy-i sarkától 134 m-re található. A telephely közelében

számos monitoring és termelőkút van.

A laborvizsgálatok eredményei TPH, BTEX, alkil benzolok, valamint PAH vegyületek

határérték feletti jelenlétét mutatták a talajban és a talajvÍzben. A humán kockázatbecslés

során a BIOKÖR Kft. által vett minták mért legnagyobb koncentráció értékeit vettük

figyelembe. A kockázatelemzés során felhasznált méréseredményeket az 7-1. számú táblázat

tartalmazza:

7-1.sz. táblázat-A területen vett minták mérési eredményei
Szennyező Minta Talajban mért Minta jele Talajvízben mért
komponens jele koncentráció koncentráció

rme/kel [J1~/dm31
TPH DL2 691,1 DL2 18620
Benzol DLl 3 0,4 OL 13 1260
Toluol OL 13 2,3 DLl 3 5584
Etilbenzol OL 13 6,7 DL13 2088
Xilolok DLl 17 DLl 3 5929
Naftalinok DL2 9,04 DLl 5 73,34
Acenaftén DL2 0,22 DL4 0,27
Fluorén DL2 0,76 DL4 1,II
Fenantrén DL2 1,02 DL5 0,93
antracén DL2 0,23 DL4 0,06
Flourantén DL2 1,03 DL2 0,38
Pirén DL2 0,9 DL2 0,28
benzantracén DL2 0,67 DL2 0,05
Krizén DL2 0,61 DLl 6 0,66
Benzo(k) DL2

0,32
flourantén DLl6 0,17
benz(a)pirén DL2 0,51 DL2 0,03
Indeno (1,2,3- DL2

0,34
cd) pirén DLl6 1,01
Benzo (g,h,i) DL2

0,27
perilén DLl 6 0,91
Egyéb alkil DL2

57,8
DL13 2674

benzolok
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Az expozíció definíció szerint a potenciálisan veszélyes kémiai anyagoknak az élő

szervezettel való érintkezése meghatározott dózisban. Fontos meghatároznunk, hogy ezek az

anyagok milyen módon juthatnak be az élő szervezetbe.

Ilyen fontosabb expozíciók lehetnek:

orális: szájon át történő expozíció, felszívódás agastrointestinális (gyomor-bélcsatoma)

rendszeren keresztül

inhalációs: belégzéssei történő expozíció, felszívódás a tüdőn keresztül

dermális: bőrön át történő expozíció

Jelen esetben expozíciós útnak tekintettük a talajban, valamint talajvízben lévő

szennyező anyagok kipárolgásából adódó inhalációs expozíciót, valamint a munkagödör

felszínévei érintkező munkások dermális expozícióját.

Megvizsgáltuk azt az esetet is, ha a szennyezőanyag bekerülne a vízmű kútba, és

megisszák, valamint fürdésre használják.

Továbbá vizsgáltuk a portaépületben tartózkodók zárt téri expozícióját is a jelenlegi

padlózat, valamint a hajszálrepedések kitöltése esetén is a talajvízből való kipárolgás

esetében. Az épület előtt mélyített talajmintákban nem detektáltunk kimutatható

határérték feletti szennyezőanyag koncentrációkat, ezért a kockázatbecslés során ezt a

fajta expozíciót figyelmen kívül hagytuk.

7.1.0.2 A kockázat becslése, jellemzése

A terület-specifikus adatok, az expozíciós útvonalak és a hatásviselő receptorok ismeretében

szimulációs humán expozíciós modellezést végeztünk a vizsgált terület szennyezettségéből

származó kockázatok számszerűsítésére. A számításokat a Lynn R. Spence által kifejlesztett
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RISK Workbench modellező és kockázat jellemző szoftver felhasználásával végeztük, amely

megfelel az ASTM El739-95 szabvány követelményeinek. A következőkben a modellezés

lépéseit ismertetjük.

Minden esetben az első lépés az adatok gyűjtése, majd a rendelkezésre álló adatokból a

modellparaméterek meghatározása. Először a kockázatbecslés szempontjából vizsgált

vegyület(ek)et kell megadni. A program a TPH vegyületeket frakciónként kezeli. A program

tartalmazza az egyes vegyületek fizikai-kémiai, valamint toxikológiai paramétereit.

A szennyező anyagok kémia, fizikai, toxikológiai adatai a következő forrásokból állnak

rende Ikezésre:

MSZE 20361 :2004 Útmutató környezetvédelmi talaj- és talajvízvizsgálatokhoz. A

szénhidrogének meghatározására vonatkozó analitikai szabványok, eljárások áttekintése.

Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 1983 Verschueren.

Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals, 1997 Howard, Meylan.

Soil Screen ing Guidance:Technical Background Documents, 1996 US EPA.

Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals, 1989 Howard.

Basics of Pump and Treat Groundwater Remediation Technology, 1990 US EPA.

Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities, 1987 US EPA.

Handbook of Environmental Degradation Rates, 1991 Howard.

Risk Assessment Guidance for superfund, Human Health Evaluation Manual, 1989 US EPA

Dermal Exposure Assessment: Principles and Applications, 1992 US EPA

Exposure Factors Handbook, 1998 US EPA

Internal Database for BP, 1995 ENSR

Második lépésben az expozíciós utat adjuk meg. Jelen esetben a fent emlitett expozíciós
utakat vettük figyelembe.

A harmadik lépésben az input adatok bevitele történik.

A talaj rétegsorára vonatkozó paramétereket a fúrási jegyzőkönyvek tartalmazzák. Jelen

esetben az elsődleges szennyező forrás a talajban van jelen, amelynek kiterjedése 1-1,5

m. A talajból a transzportfolyamatok során a szennyezőanyagok a talajvízbe kerülnek,

amely elszennyeződik és szintén egészségügyi kockázattal járhat.
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A szennyezőanyagok általunk figyelembe vett koncentráció értékét az 7-1. sz. táblázat

tartalmazza. A kockázatbecslést 50 éves időtartamra vizsgáltuk.

A negyedik lépésben az analízis típusát, valamint a receptorokat, és azok paramétereit adjuk

meg.

A területen az expozíciónak az ott dolgozó munkások vannak kitéve, ezért őket

tekinthetjük receptornak. A modellt egy receptorra, determinisztikus módszerrel

származtattuk. A receptor paraméterei:

7-2.sz. táblázat - Rece tor paraméterek

Kétkezi munkás

rece tor

70

70

240

45

8

18400

0,83

Légzőszervi retenciós

tén ező

A modellszmítás elve az alábbiakban foglalható össze:

Toxikológiai szempontból az anyagok karcinogén és nem karcinogén csoportra oszthatók.

Azok a vegyületek, amelyek bizonyítottan, vagy feltehetően karcinogén hatással

rendelkeznek, karcinogén kockázatot (is) jelentenek, melynek mértékét speciális toxikológiai

mutatókkal lehet jellemezni. Ezek a mutatók azokat az értékeket fejezik ki, melyek teljesülése

mellett nem kell karcinogén kockázattal számolni még az egész életen át fennálló folyamatos

expozíció mellett sem. Ezek az értékek viszonyítási alapot jelentenek (minimális expozíciót),

melyhez a területen ténylegesen fennálló expozíciós adatokat kell viszonyítani.

Ennek megfelelően a karcinogén kockázat megítéléséhez az adott kémiai anyag következő

toxikológiai mutatóit használják:
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Oral Slope [I/(mg/testtömeg kg/nap)]

Az expozíció a szervezetbe került vegyi anyag mennyiségét jelöli testtömeg és időegységre

vonatkoztatva, mg/kg testtömeg/nap-ban kifejezve.

A szervezetbe jutott mennyiség, az átlagos napi dózis (ÁND) kiszámítása az alábbi tényezők

figyelembe vételévei történik:

IBevitel ÁND (mg/kg x nap) = Ck x BM x EG/ TT

ahol

Ck = anyag koncentrációja a szennyezett közegben /levegő, talaj, felszín alatti víz,

élelmiszerek! (mg/kg)

BM = belélegzett/lenyelt/bevitt mennyiség (kg/nap)

EG = expozíció gyakorisága (nap/év)

TT = testtömeg (kg)

A lenyelt szennyezőanyag egészségkárosító hatásának megítélése a teljes expozíciós idő alatti

átlagos napi dózis (ÁND) értékén alapul.

A karcinogén hatás elemzésekor, ha az expozíció az élettartamnál rövidebb ideig tart, a

tényleges expozíciós idő alatt kapott terheléssei ekvivalens, de a teljes élettartamra elnyújtott

napi átlagos dózis (ÉÁND) értékkel számolunk.

IEÁND = ÁND x [expozíciós idő(év) / élettartam(év))

A belélegzéssei a szervezetbe kerülő szennyező anyagok mennyisége - a gőzök, gázok és a

felporzással a levegőbe kerülő por expozíciója - a talaj szennyezettségi koncentrációja alapján

becsülhető. A belélegzett karcinogén anyag hatásának elemzésekor - ha az inhalációs

expozíció az élettartamnál rövidebb ideig tart - az átszámolt koncentrációkat kell figyelembe

venni, amely a teljes élettartamra vonatkoztatva egyenlő a tényleges expozíciós

koncentrációval.

Az átlagos napi szennyezőanyag beviteli dózisok (ÁND illetve ÉÁND) értelemszerűen külön-

külön az egyes szennyezőkre számíthatók ki.
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Az egészségkárosító hatás számszerűsítésére, a nem a genetikai anyagot, hanem a

szerveket/szerv-rendszereket károsító hatás jellemzésére az egészségkockázati hányadost

használják, amely a becsült expozíció mértékének (ÁND) és a toxicitás szempontjából

elviselhető dózisnak az aránya.

A lenyelt szennyezőanyagok esetében az

IEgészségkockázati hányados = Átlagos Napi Dózis / Tolerálható Napi Dózis
összevetéséből nyerhető.

Inhalációs expozíció esetében a koncentrációkat hasonlítják össze:

IEgészségkockázati hányados = Belélegzett Koncentráció / Tolerálható Napi Koncentráció

A tolerálható dózis a US EPA fogalom-használatában megegyezik a referencia

(referenciaviszonyítás) dózissal, illetve koncentrációval.

A program a modellszámítást azokra a komponensekre tudja elvégezni, amelyekre az
adatbázisában az RID értékek rendelkezésre állnak. Ezért lehetséges, hogy bizonyos
komponensek nincsenek feltüntetve az eredmények között. A modellszámítás alapján
meghatározott kockázati mutatók:

7-3Ia.sz. táblázat - Kockázati mutatók szabadtér esetén
Szennyező anyag Koncent- Kockázati mutató Karcinogén kockázat

ráció
(mg/kgl Dermális Inhalációs Dermális Inhalációs

TPH 691,1 8,6 10-4 7,8 10-4

Benzol 0,4 2,0 10-5 1,6 10-4 2,6 10-10 4,3 10-9

Toluol 2,3 2,3 10-6 1,2 10-4

Etilbenzol 6,7 1,3 10-5 8,7 10-6

Xilolok 17,0 1,7 10-5 7,8 10-4

Naftalinok 9,04 9,0 10-5 1,1 10-4

Acenaftén 0,22 7,3 10-7 2,6 10-9
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Fluorén 0,76 3,8 10-6 2,4 10-9

Fenantrén 1,02 6,7 10-6 2,3 10-9

Flourantén 1,03 5,1 10-6 9,3 10-11

Pirén 0,9 5,9 10-6 7,1 10-11

Benzo (k) - - 4,0 10-10 -
fluorantén 0,32

Krizén 0,61 - - 1,0 10-10 9,9 10-16

Indeno (l,2,3-cd) - - 7,3 10-9 -
pirén 0,34

Kumulatív kockázat tala.iban 0,003 2,4 10-8

Szennyező Koncent- Kockázati mutató Karcinogén kockázat
anyae ráció

[flg/dm3
] Dermális Inhalációs Orális Dermális Inhaláció Orális

s

TPH 18620 7,3 10-3 5,1 10-5 6,7 10-3

Benzol 1260 6,2 10-4 9,8 10-6 2,7 10-2 8,3 10-9 2,6 10-10 3,6 10-7

Toluol 5584 6,6 10-5 3,1 10-6 1,3 10-3

Etilbenzol 2088 8,2 10-5 4,0 10-7 1,0 10-3

Xilolok 5929 1,3 10-4 1,2 10-5 1,3 10-4

Naftalinok 73,34 1,3 10-5 2,1 10-6 1,8 10-4

Acenaftén 0,27 2,2 10-7 3,9 10-11 3,6 10-8

Fluorén 1, II 5,3 10-7 9,5 10-11 1,3 10-6

Fenantrén 0,93 4,4 10-7 9,3 10-11 -
Flourantén 0,38 1,8 10-7 7,6 10-12 4,5 10-7

Pirén 0,28 1,6 10-7 4,9 10-12 4,5 10-7

Benzo (k) - - - 8,2 10-11 2,0 10-16 6,810-11

fluorantén 0,17

Krizén 0,66 - - - 2,410-11 8,1 10-16 2,610-11

Indeno - - - 8,5 10-9 8,7 10-15 4,0 10-9

(l,2,3-cd)
pirén 1,01

Kumulatív kockázat 4,610-2 1,210-8

talaivízben
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IKumulatív kockázat 10,049 13,6 10-8

t ' 0"l t b 1 "t 'b nt'bl' t K, k' r t t'k73/b- o sz. a aza - oc aza 1 mu a o a por aepu e e so ere e
Szennyező Koncent- Kockázati mutató Karcinogén kockázat

anyag ráció
[~g/dm3] Inhalációs Inhalációs Inhalációs Inhalációs

eredeti megerősített eredeti megerősített

padlózattai padlózattai padlózattai padlózattai

TPH 18620 2,0 10-1 4,4 10-5

Benzol 1260 2,4 1o-2 2,7 10-7 9,3 10-5 3,5 10-12

Toluol 5584 8,3 1O-3 1,1 10-7

Etilbenzol 2088 1,1 10-3 1,6 10-8

Xilolok 5929 3,1 10-2 3,9 1o-7

Naftalinok 73,34 1,7 10-3 9,0 10-9

Acenaftén 0,27 2,3 10-8 3,910-11

Fluorén 1,11 5,0 10-8 9,5 10-11

Fenantrén 0,93 4,9 10-8 9,1 10-15

Flourantén 0,38 3,6 10-9 7,6 10-12

Pirén 0,28 2,2 10-9 4,1 10-15

Benzo (k) - - 1,0 10-14 0,00
fluorantén 0,17

Krizén 0,66 - - 2,3 10-13 0,00
Indeno - - 1,1 10-14 0,00
(l,2,3-cd)
pirén 1,01

Kumulatív kockázat 2,610-1 4,5 10-5 9,310-5 3,510-12

A különböző expozíciós utakra és környezeti elemekre számított kockázati mutatók összege a

teljes karcinogén kockázat. A kapott számérték azt mutatja meg, hogy a vizsgált szennyezés
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miatt milyen mértékű rákbetegség előfordulás várható. Pl. R= 2 * 10-4 azt jelenti, hogy 2 eset

várható 10.000 lakosból. Az V.S. EPA általánosan 1*10-6 (vagyis egy személy betegszik meg

az 1.000.000 lakosból) kockázati szintet javasol veszélytelennek, így általában ezt tekintjük

mértékadónak. A WHO a megengedhető karcinogén kockázat szintjének az 1* 10-5 értéket

javasolja.

Az egészség általános toxikus hatás okozta veszélyeztetettsége, köznapi szóhasználattal

kifejezve az egészségkockázat nagynak ítélhető, ha az egészségkockázati hányados egynél

nagyobb.

Az eredmények jobb érzékeltetése érdekében az egészségkockázati hányadost deskriptív

jellemzővel is ajánlott kifejezni. Az egészségkockázat mértéke kategóriákra bontva

minősíthető a szervezetet ért vegyi terhelés és a károsodást nem okozó, elviselhető dózis

(ÁND/TND) aránya alapján.

Eszerint ha a:

ÁND/TND < 0,01 elhanyagolható,

0,0 l < ÁND/TND < O,l kicsi

O,l < ÁND/TND < l mérsékelt

l < ÁND/TND < 10 nagy

1O-nélnagyobb akkor igen nagy

Szabad téri kockázat

A szennyezőanyag döntőtöbbsége nem közvetlenül a talaj felszínen van jelen, a talajból való

kipárolgásuk minimálisnak tekinthető. Ebben az esetben a Belélegzett napi koncentráció

jelentősen kisebb, mint a Tolerálható napi koncentráció, tehát az expozíció kockázata ezúton

gyakorlatilag nullának tekinthető. A gödör közvetlen közelében a felszínre kerülő

szennyezőanyagnak kitett, a szennyezett földel, valamint talajvízzel közvetlenül kapcsolatba

kerülő munkások (a munkagödör betemetéséig) dermális kockázata 0,003, ami ÁND/TND <

0,01 elhanyagolható.

A valódi kockázatot jelen esetben az jelentené, ha a szennyezőanyag bekerülne az

ivóvízbázisba, és ezt az emberek hosszútávon használnák fürdés, valamint ivóvíz céljára.

Beltéri kockázat
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A portaépületen belül vizsgálva a kipárolgás kockázatát 1 < ÁND/TND < 10, azaz nagy

kockázatot kaptunk, amennyiben az épület padlózatán a hajszálrepedések mértékét megfelelő

védőréteggel (műgyanta) lecsökkentjük, a kockázat elhanyagolható mértékűre csökken.

Beltéri expozíció tekintetében a szennyezőanyag karcinogén kockázata is jelentkezik. A

hajszálrepedések megszüntetésévei ez a kockázat is az elfogadható érték alá csökken.

7.1.0.3 A kockázat jellemzése

A program segítségével több transzport modellt futtatunk le. Az első modell alapján a

területen dolgozók - kármentesítési munkákban résztvevők - kockázati érintettségét

vizsgáltuk, a második modell alapján az ivóvízbe való bejutás esetén a lakosság érintettségét

A kármentesítés során feIlépő expozíciót vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a

talajból/talajvízből való kipárolgás esetén a legnagyobb koncentrációban az illékonyalifás

szénhidrogének párolog ki, azonban akipárolgás kumulatív kockázata ÁND/TND < 0,01

elhanyagolható.

Outdoor Air Concentration [mg/mA3]
0.30,------,r-------,---,----r-------,

/ Benzene
0.25+--~f___--+---+---f___---j

/ Ethylbenzene
0.20·+---f___--+----t---t-----j

Air Cane.
[mg/mA3] 0.15+---f___--+----+---f------j

0.10+----j----+---+----j----j

0.05+----j----+-----t-----,t------1

0.00E~~~~~~~~~~~~~
O 10 20 30 40 50

Years

/ Naphthalene

/ Toluene

/ TPH Aliphatic
C5-6

TPH Aliphatic
C6-8

,/ Xylenes

A munkásoknak a talajjal való dermális érintkezése során az aromások, az acenaftilén,

valamint a fluorén mutatják a legmagasabb kockázatokat, de még ezek sem érik el a kis

mértéket sem.
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Hazard Index for Each Chemical

000000
Acenaphthene FluOfene Toluene TPHAliphatlc C10-12

Ethylbenzene Phenanthrene TPHAhphatlcC6-8 Xylenes

Chemical

Hazard Index 00001

00002

00001

Az ivóvízbázisba való bekerülést vizsgálva jól látható, hogy a nagyobb kockázatot a víz

elfogyasztása jelenti. A kumulatív kockázat ebben az esetben már számottevő mértékű.

Hazard Index for Each Route

D00>--

Hazard Index for Each Chemical

TPH A1iphahc C5-6 TPH A1lphatlc C12-16
Pyrene TPHA!lphatlcca-1Q Phenanlhrene

Chemical

DDOO
Acenaphlhena FluorIime

Eltlylbenzene

0OO3~

0002 ....•...

0001--

DIlO4-

Hoz8rd Index

Exposure Route

Ing of GW Dermal GW Spray Ouldoor Air

Hazard Index D Dl

A portaépületben abeltéri kipárolgást figyelembe véve megállapítható, hogy ebben az esetben

is az illékony szénhidrogének kipárolgása történik meg a legnagyobb koncentrációban, ami 1

< ÁND/TND < 10, azaz jelentős mértékű kockázatot jelent.
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Indoor Air Concentration [mg/mA3]
0.8

I I
/ Benzene

0.6 / Ethylbenzene

AirConc.
/ Toluene

[mgJmA3] 0.4
/ TPH Aliphatic

C5·6

/ TPH Aliphatic
0.2 C6·8

TPH Aliphatic
C8·10

0.0 / Xylenes
o 10 20 30 40 50

Years

A kipárolgás esetében a legnagyobb kockázatot az etilbenzol mutatja, de abban esetben,

amikor az épület padlózatán a hajszálrepedések mértékét megfelelő védőréteggel (műgyanta)

lecsökkentettük, a kockázat szintén elhanyagolható mértékűre csökkent.

Hazard Index for Each Chemical

0.1

0.10

Hazard Index

0;05

0.00
Acenaphthene Ethylbenzene Fluorene Phenanthrene ToIuene TPHAIJphaticC6-8"PHAliphaticCl~12 Xylenes

Chemlcal
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Hazard Index for Each Chemical

0,001

0.002

0.0

0005

0.004

O~T

Hazanlindex

0.000
Acenaphthene Elhylbenzene Fluorene Phenanthrene Toluene TPHAUphaticC6-B"'PHAnphaticC10·12 Xylenes

Chemlcal

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az elvégzett - lehetséges expozíciós utak esetén a

legnagyobb expozíciót feltételező - kockázatfelmérés eredményei szerint a talaj-, talajvíz

szennyeződés egészségkockázata a helyszínen kármentesítést végző munkások tekintetében

elhanyagolható, a portaépületben dolgozók tekintetében nagy. A szennyezőanyag

továbbterjedését, vízbázisba történő bejutását meg kell akadályozni, a portaépület padlózatán

a hajszálrepedések mértékét a megfelelő védőanyaggal burkolva (pId. vegyszer álló

mügyanta) le kell csökkenteni. A terület kármentesítési határérték feletti szennyezettségének

felszámolása indokolt.

7.2. Ökölógiai kockázat vizsgálata

Az ökológiai kockázatelemzés során azokat a transzport folyamatokat vizsgáljuk, amelyek a

szennyeződés szétterjedését eredményezik és olyan környezeti elemet érintenek, amelyek

ökoszisztémája sérülhet. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet értelmében környezeti kockázatot azon szennyezési értékek jelentenek, amelyek

újabb környezeti elemek elszennyeződését okozzák. Ennek megfelelően a kockázatbecslés
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olyan "D" kármentesítési határérték meghatározását célozza, amelyeknél a szennyeződés nem

terjed túl a korábban kontaminálódott területről

Az általunk vizsgált területen a talaj szennyezettsége TPH, BTEX, valamint PAH

komponensek tekintetében haladta meg a "B" szennyezettségi határértéket. A "B" határértéket

meghaladó szennyezőanyagok adatait a 7-1. számú táblázat tartalmazza.

A szennyeződés terjedését a talajhoz kötött szennyezőanyagok vízbe történő beoldódási

folyamatai eredményezhetik.

A talajban jelen lévő szennyezőanyag egy része a szemcsék közti pórustérben jelen lévő vízbe

beoldódik, ahonnan a csapadékvíz hatására a talajvízbe mosódhat. A talajszemcsék felületén

megkötődő és a pórusokban lévő víz szennyezettségi viszonyát a Freundlich egyenlet írja le:

ahol:
Cw: a pórusvíz szennyezettsége [mg/dm3

];

Cs : a talaj szennyezettsége [mg/kg].

Kd: megoszlási hányados (K d= ~a~aj ) [cm3/g];
VIZ

~=Koc'foc

ahol:
Koc: talajtípustól független egyensúlyi állandó [cm3/g];
foc : szervesanyag tartalom [g/g]

A szerves anyag tatalom laboratóriumi meghatározása alapján foc=0,0015 g/g, mely alapján

számított megoszlási hányados (K..J)és a kapillár zóna feletti talaj koncentrációkhoz tartozó

számított pórusvíz koncentráció (Cw) értékeit a 7-4. számú táblázatban adjuk meg.

7-4 sz. táblázat Az e

Komponens

TPH C6-8 5,72 12,99
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K.J Cw
Komponens

rcm3/21 rm2/dm31
TPH (Cs-1O) 24,06 8,78
TPH (C1O-12) 101,0 0,89
TPH (C12-16) 869,5 0,06
TPH (Cl6-3S) 37600 0,007
Benzol 0,19 0,98
Toluol 0,67 2,59
Etilbenzol 1,25 4,54
Xilolok 1,27 11,37
Naftalin 1,95 4,195
Acenaftilén 4,79 0,026
Acenaftén 4,79 0,044
Fluorén 8,20 0,09
Fenantrén 16,81 0,06
Antracén 16,81 0,014
Fluorantén 41,21 0,025
Pirén 41,21 0,022
Benz( a)antracén 120,9 0,006
Krizén 120,9 0,005
Benz(k)flu orantén 296,4 0,001
Benz(a)pirén 247,7 0,002
Indenol 726,7 4,6 10-4
Benzperilén 1489 1,8 10-4
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A mobilis nedvességgel mozgó szennyező anyag transzportját (függőleges irányú terjedését a
diffúzió elhanyagolásával) az alábbi összefüggés írja le:

Ci 1 CWi-=-v·-
tRI I

I

ahol: CI = az adott szennyező komponens koncentrációja a talajvízben t idő múlva [mg/dm3
];

Cwi = pórusvíz koncentrációja [mg/dm3
];

VI = függőleges irányú átlagos áramlási sebesség [mis], értéke a

v =1L=K ·kles r

összefüggésseI számítható, ahol:

Ks = szaturált hidraulikus vezetőképesség,

k =( e )r e
s

kr = relatív permeabilitás, értéke 2b +3 , ahol:

e =mért talajnedvesség a háromfázisú zónában [cm3/cm3
];

es = mért talajnedvesség a kétfázisú zónában [cm3/cm3
];

A számításokat r = 1,55 g/cm3
, Ks = 1,76xI0-4 mis, e = 0,25, es = 0,39, b=4,38,

q = 8,lx 10-7mis, 1 = 0,5m mért, illetve szakirodalmi adatokkal elvégezve a talajvizet

szennyező eluátumra a 7-5. számú táblázatban megadott értékek adódnak:

Komponens

1
20
20
20

100

dm3

4536
74,73
1,81
0,01

3,59E-05
527,03
621,35
65037
1604,13

R

31
125
667

4493
194268

2
4
7
8

7-5. sz. táblázat Az e

TPH
TPH
TPH
TPH
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C "B" SZ. határérték
Komponens R

ruiYdm31 ruiYdm31
Naftalin II 2,51 2
Acenaftilén 26 1,83 0,2
Acenaftén 26 3,75 0,05
Fluorén 43 1,47 0,05
Fenantrén 88 0,16 0,1
Antracén 88 0,30 0,02
Fluorantén 214 0,11 0,1
Pirén 214 0,03 0,1
Benz( a)antracén 626 8,5810-3 0,02
Benz( k)fluorantén 1532 1,48 10-4 0,02
Benz( a)pirén 1281 3,41 10-4 0,01
Indenol 3756 4,9410-5 0,01
Benzperilén 7694 6,64 10-6 0,01

A modellszámítások alapján megállapítható, hogy jelenleg a csapadék átszivárgása okozta

elúciónak szerepe van a talajvíz szennyezettség jelenlegi alakulásában (a talajvizet szennyező

eluátum koncentrációja az illékony alifások, BTEX, illetve néhány PAH vegyület

vonatkozásában meghaladja a "B" szennyezettségi határértéket).

A - jellemzően kapillár- zónában a kapilláris erők és a talaj/talajvíz megoszlási arány

határozza meg a talajvíz szennyezettség értékét.

A vízben oldott formában lévő szennyező anyagok a talajvíz áramával meghatározóan

konvekcióval terjedtek. A kialakuló szennyezés eloszlási képet a turtuozitás és a molekuláris

diffúzió együttes hatását összegző diszperzivítás és a szennyező anyag (kémiai, biológiai)

bomlás a módosítja. A folyamatot az alábbi egyenlet írja le.
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Vw PbR=-=l +K o-
v d ec

ahol C: a szennyezőanyag koncentrációja;

t: idő;

Dx: hidrodinamikai diszperzió;

x: az áramlási irányba vett távolság;

R: a víztartó anyagának a szennyező anyagra vonatkozó retardációs koefficiense;

K 1, . h' d (K C ta/aJ)
d = megosz aSI anya os d = Cvi:

Pb= talaj száraz sűrűsége [g/cm3
];

e = talaj porozitása;

Vw = átlagos talajvíz áramlási sebesség [cm ls];

Vc = a szennyezés terjedési sebessége [cm ls].

vx: x irányú transzpont sebesség;

A:első rendű bomlási állandó.

ahol:

A talajvíz áramlásával történő szennyezés terjedést döntően az advektív transzport határozza

ac ac
meg. (8't=-v x' a x ). Ezt az áramlási képet módosítja a hidrodinamikai diszperzió (

2
ac D a C ) 1 kk'·· ". h·k . d· ., , 1 kl' . d·f~' .,at = x· ax2 , ame yne et osszetevoJe a mec am al Iszperzlo es a mo e u ans IIUZIO.

A számításokhoz szükséges adatokat részben a megbízó bocsátotta rendelkezésre térképek,

vízf61dtani naplók, digitális és papíralapú táblázatok, a földtani képet jellemző szelvények,

helyszíni és laboratóriumi vizsgálati eredmények és a lemélyült fúrások rétegsorainak

formájában, részben szakirodalmi adatok felhasználásával készítettük el a modellezéshez

szükséges adatrendszert.

A hidrodinamikai számítások során a Processing MODFLOW Pro környezetet használtuk

fel. A szoftver aMODFLOW klónok egyike, amely egyrészt a hasonló klónokhoz (Visual
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MODFLOW, GMS, GW Vistas, MODFLOW-SURFACT, Processing MODFLOW for

Windows stb.) hasonlatosan a nemzetközi gyakorlatban elfogadott változat, kiterjedt

kalibrációs referenciákkal rendelkezik, ugyanakkor a többi klónhoz képest több MODFLOW

csomagot támogat, a Surfer for Windows térképszerkesztő és térmodellező szoftverrel jól

összekapcsolható.

Az modellezéshez a Processing MODFLOW Pro környezet 7.0 verzióját (©WebTech360,

Inc., 2003) használtuk fel.

A hidrodinamikai számításokat a MODFLOW-96 és MODFLOW-2000 public domain USGS

verziójával végeztük el, illetve szükség esetén a visszatértünk aMODFLOW Processing

MODFLOW for Windows 4.x fordítású változatához.

Az eredmények megtekintéséhez, értelmezéséhez, valamint az áramvonalak és elérési idők

meghatározásához a PMPATH 98/NT program 6.1.4 verzióját (©W-H. Chiang & W.

Kinzelbach, 1998-2001) és a 3DMaster program (©WebTech360, Inc., 2003) 1.0 verzióját

használtuk fel.

A térképek szerkesztésére, a lokális adatokból interpolációk végzésére a Surfer for Windows

8.04 változatát (© Golden Software Inc., 1999-2003) használtuk fel.

A grafikonok rajzolására, görbék illesztésére és az illesztett görbék egyenletének

meghatározására a Grapher for Windows program 5.02 változatát (© Golden Software Inc.,

1999-2003) használtuk.

Az alkalmazott környezet a nemzetközi és hazai gyakorlatban elfogadott számítási rendszer,

amely a szivárgás alapegyenletének véges differencia, illetve a transzportegyenletnek véges

differencia, illetve karakterisztika módszerén alapuló megoldásait használja fel.

Debrecen, Kossuth L. laktanya

Ül&manyagtöltő kármentesítése

Tényfeltárási záródokumentáció
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Amodellszámítások segítségével

egyrészt a jelenlegi szennyezettségi állapotot figyelembe vevő a szennyezőanyag

transzportot, ezen keresztül további területek elszennyeződésének kockázatát vizsgáltuk,

másrészt komponensenként meghatároztuk azon szennyezettségi koncentrációkat,

amelyeknél újabb környezeti elemek kontaminálódása már nem következik be.

A "B" határértéket meghaladó mértékű szennyezett talajvíz, valamint az egyes komponensek

talajvízben oldott mennyiségét a 7-1. számú táblázatban mutatjuk be.
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A MODFLOW programcsomagok a hidrodinamikai modellszámítás során csak az effektív

porozitás figyelembe vételét teszik lehetővé, mivel a szivárgás alapegyenletében nem szerepel

más paraméter. Ezért csak a szorpciós izoterma megválasztásakor van rá mód, hogy az adott

közeg megkötő képességét figyelembe vegyük. A számítások során lineáris izotermával

számoltunk, ami a szennyezőanyag mennyiségének növekedéséveI arányosan nagyobb

szorpciót feltételez .

Debrecen, Kossuth L. laktanya
üzemanyagtöltő kármenksítése
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. A kezdeti koncentrációkat a fúrási adatokból vett koncentráció értékek alapján számoltuk.

Vettünk a mérési eredmények logaritmusát, majd ezekkel az adatokkal krigeltük. A krigelt

adatokat cellánként elmentettük, majd az így kapott mátrix elemeit az eredeti értékekre

transzformáltuk. Ezek lettek az adott réteg induló koncentráció értékei, melyeket a

MODFLOW Field Interpolator modulja a modell gridháló kiosztásának megfelelően

cellánként számított.

7.2.1. Model/leírása

A szivárgás-hidraulikai modell alapján a modell terület 300 x 300 m-es oldalhosszúságú,

négyzetnek választottuk, melynek centrumában helyezkedik el a vizsgált terület.

Határoló koordináták: EOV YI = 842150, EOV Y2 = 842450

EOV XI = 247500 EOV X2 = 247800

A gridhálót 1 m-es induló cellatávolsággal készítettük el. (7-1. sz. ábra).

A vizsgált terület topográfiai, földtani jellemzésére; a hidraulikai viszonyok bemutatására

külön nem térünk ki csak ott, ahol a szivárgás-hidraulikai modellt finomítottuk.

A modell alapjául szolgáló egyszerűsített kőzetvázat 3 rétegűnek választottuk úgy, hogy

összhangban legyen a lemélyített fúrások leírásiban szereplő rétegsorral. A szivárgási

tényezők értékét a talajmechanikai vizsgálatokból, illetve a vízszintekhez való kalibrálással

határoztuk meg.

A modellezést a nem a legnagyobb mennyiségben szereplő (TPH C5-12) közepesen mobilis

szennyező anyagra végeztük el, hanem a szintén nagy mennyiségben szereplő, legmobilisabb

Xilol komponensre, ezzel is a legrosszabb esetet feltételezve.
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7-1. sz. ábra A vizsgált terület
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Az effektÍv porozitás értékét: -az első réteg esetén 0,23 -nek,

-a második réteg esetén 0,14-nek,

-a harmadik réteg esetén 0,19-nek,

vettük fel.

Debrecen, Kossuth L. laktanya

üzemanyagtöltŐ kármentesítése

A rétegek szivárgási tényezői:

(l.réteg, kavicsos homok)

(2.réteg, vÍzadó iszapos homok)

(3.réteg, vízzáró agyagos homok)

Klh = 8,46 * 10-6 mis

K2h= 1,98 * 10-7 mis

K3h= 2,37* 10-6mis

Tényfeltárási záródokumentáció
műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítésí terv

KIv= 8,46 * 10-7mis

K2v= 1,98 * 10-8mis;
K3v= 2,37* 10-7mis;

A csapadékból beszivárgó vízmennyiséget átlagosan 54 mm-nek vettük fel.

A modellezés során K-en a vízadó rétegek peremét, Ny-on a patak vonalát fix nyomású

cellának választottuk, a nyugalmi vízszintekkel azonos értékben.

A transzport modellben a longitudinális diszperzió értékét 10m-nek, míg a transzverzális

diszperzióét 1,5 m-nek határoztuk meg. Az adszorpció számításakor a megoszlási együtthatót

Kd=6*1O-9 m3/mg-nak vettük fel. A modellezést stacionárius viszonyok mellett 1,5, 20 és 50

évre végeztük el.

49/74



Debrecen, Kossuth L. laktanya

üzemanyagtŐltŐ kármentesítése

Tényfeltárási zár6dokumentáci6

műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési tel)'

7.2.2. A modellezés kezdeti koncentrációkkal

A következő ábrákon az 1, 5, 20, 50 év után kialakuló szennyező anyag koncentráció

eloszlását mutatjuk be a diszperzió és az adszorpció figyelembe vételéveI.

--15év I~

.•
Ilf'
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I 10 év

I 20 év

"1"

.•

Tényfeltárási záródokumentáció
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,f'
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I 50 év •.

Tényfeltárási záródokumentáció
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7-3. sz. ábra Talajvíz szennyeződés időbeli transzportja
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7.2.3. A model/ezésbőllevonható következtetések

Tényfeltárási záródokumentáció
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A modellezés során azt az esetet vettük figyelembe, amikor a szennyezés talajvízbe való

utánpótlása teljes mértékben megszűnt és így csak a talajvízben, jelenleg oldott formában

jelenlevő Xilol időbeli transzportja a feladat.

Jól látható, hogy az alacsony hidraulikus garadiens és talajvíz áramlási sebesség mellett az

amúgy mobilis aromás szénhidrogének már 20 évelteltévei jelentősen elmozdulnak a

jelenlegi helyükről. A talajvízben lévő nagyobb mennyiségű alifás szénhidrogének transzport

iránya megegyezik az itt említett aromásokéval, de a magasabb mértékű megoszlási

együttható miatt adott időintervallumokon belül kisebb távolságot tesznek meg.

7.2.4. A model/számítás ajavasolt kármentesítési határérték meghatározására

A modellezés során a megoszlási együtthatók figyelembe vételévei azon koncentráció

értékeket határoztuk meg, amelyeknél a szennyeződés újabb környezeti elemeket már nem

képes elszennyezni.

A legnagyobb mennyiségben található alifás szénhidrogének vonatkozásában fenti elvárás

468 J.lg/I, míg a xilolok esetében 29 J.lg/I koncentráció érték esetén valósul meg. Ezen

kiindulási értékkel indított transzport modellezés során újabb környezeti elem nem

szennyeződik.

7.3. A kockázat jellemzése

A Humán-egészségügyi, valamint ökológiai kockázatfelmérés eredményeit figyelembe véve
megállapítható, hogy

• a területen lévő szennyezőanyag humán-egészségügyi kockázata elhanyagolható,
• de ökológiai szempontból a csapadék eluáló hatása miatt a talajvízbe jutott,

mobilizálódó szennyezőanyag környezeti kockázatot jelent.

A hu mán-egészségügyi és az ökológiai kockázatbecslés együttes eredményeként
számított "D" kármentesítési határértékeket a 7-6. sz. táblázatban foglaltuk össze.
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7-6. sz. táblázat -" D" kármentesítési határértékek

Szennyező komponens "D" határérték "D" határérték

talajra talajvízre l•.•.g/dm3
]

rm!!/k21

TPH 450 468

Benzol 0,3 4,5

Toluol 3 27

Etilbenzol 3 27

Xilolok 4 29

Naftalinok 0,19 4,5
Acenaftilén 0,13 0,5
Acenaftén 0,13 0,27
Fluorén 0,14 0,5

Fenantrén 018 0,5
Antracén 0,23 0,06

Fluorantén 0,25 0,38
Pirén 0,11 0,28

Benz(a)antracén 0,06 0,05
Krizén 0,09 0,03

Benz(k)fluorantén 0,03 0,03
Benz(a)pirén 0,09 0,03

Indenol 0,07 0,03
Benzo (2,h,i) perilén 0,08 0,02
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8. MŰSZAKI BEAVATKOZÁSITERV

Tényfeltárási záródokumentáció
műszaki beavatkozási terv és yí7jogí létesítési terv

8.1. Szénhidrogénnel szennyezett talajok ártalmatlanítása

A szennyezettségi állapotokat és a kockázatokat ismertettük Megrendelő képviselőivel majd

az alábbi beavatkozásra vonatkozó megállapítások kerültek meghatározásra:

1.1 A szennyezett területen a 28. számú épület veszélyes anyag tárolására szolgál ezért

elbontása nem lehetséges, a szennyezett területen lévő betonburkolat ( kb. 80cm ) még

ideiglenesen sem elbontható mert fontos ki-be közlekedő terület.

2.1 a kármentesítési munkálatok a legkisebb akadályoztatást sem jelenthetik a funkcionális

működés tekintetében.

Mindezek figyelembevételével az alábbi műszaki beavatkozási tervet dolgoztuk ki.

A kezelőépület helységeinek burkolatcseréje vegyszerálló ( olajálló ) műgyanta

padozatra ( előtér, iroda, pihenő, mosdó, zuhanyozó, WC összesen 27,64 m2
).

Burkolatcsere becsült költsége ( ideiglenes szociális konténer használatát figyelembe

véve) 430.000.-Ft+Áfa.

Jelentősebb mértékű, felszínközeli talajszennyezést csak a TI jelű tartály közelében

telepített DL2 számú furatban mutattak ki a a vizsgálatok. A mélyebb rétegek esetében

csak a talajvízszint környékén mutatható ki kis mértékű talaj szennyezettség, így

jelentősebb talajcsere a területen nem gazdaságos. A tartályok kiemelése során, azok

közvetlen környezetében tervezett kisebb mennyiségű fóldkiemelés. A kitermelendő

talaj összes mennyisége kb. 200 m3
, melyből határértéket meghaladóan szennyezett

kb. 100 m3
• Talajcsere becsült költsége kb. 10 millió Ft+Áfa.

A szennyezett talajvíz termelő kutas kitermelése és megtisztítása "B" határérték alá, a

tisztított víz nyelető árokba történő elszikkasztása. Kitermelő, tisztító és nyelető

rendszer valamint monitoring kutak telepítésének becsült költsége 22Millió Ft+Áfa.

Kármentesítő rendszer üzemeltetés ének becsült költsége 12 Millió Ft/év.
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8.2. Szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítása

Tényfeltárási záródokumentáció
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A szennyezés ellenőrző mérések adatai alapján a talajvíz jellemzően oldott formájú benzinnel,

illetve gázolajjal kontaminálódott (szabad fázisban csak kis területre kiterjedően található). A

"D" határérték felett szennyezett talajvíz felülete kb. 1500 m2
, melynek jelentős része

betonozott terület alá esik. A köze11m vastag betonburkolatot, valamint a szennyező anyag

minőségét figyelembe véve az in situ eljárások korlátozott módon alkalmazhatók és

időigényük is jelentős.

Megoldást a klasszikusnak nevezhető pump and treat eljárás jelenthet, mely során a

szennyezett talajvíz kitermelésre kerül. A komplex kockázatbecslés során végzett

modellszámításokat alapul véve terveztük meg a kármentesítés során kialakítandó vízi

műtárgyak számát és helyét. Mindezek szerint a tartályok környezetébe 1 db 8 m

talpmélységű, 0 315 mm szűrőcsővel beépített kút telepítése szükséges, melyet kb. 2 m3Ih

teljesítménnyel kell szivattyúzni annak érdekében, hogya szennyezett talajvíztest teljes

mennYIsege egy év alatt egyszer teljes mértékben átöblítődjön. A talajvíz szénhidrogén

szennyezettségének "D" kármentesítési határérték alá történő tisztítása érdekében minimum

háromszoros öblítést javaslunk, ezt követően az elért eredményeket ( szennyezettségi

mutatókat akitermelő és monitoring kutakban ) értékelni kell és ettől ftiggően kell a további

teendőkről határozni.

A következő ábrákon a fent hivatkozott modellszámítások eredményét mutatjuk be.
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~I-

1"-1'"

A termelőkút befogási területe 6 hónapos üzemidő és 10-es retardációs érték mellett (Q=2m3
/

h)

-----0--------
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A termelőkút befogási területe 12 hónapos üzemidő és IO-es retardációs érték mellett

(Q=2m3/h)

Kút által gerjesztett depressziós tér

A pump-and-treat eljárás alkalmazása során kieme It szennyezett talajvíz tisztítását

fáziselválasztáson, kilevegőztetésen és aktívszenes adszorpción alapuló rendszeren tervezzük.

A talajvíz kitermelése kúton keresztül vegyesfázisú szivattyúval történik. A kezelt talajvizet a

területtől O-i irányba lévő területen kiépített SOm-hosszú dréncsövezett 3m mély kavicsolt

nyelető árokba vezetjük. A sztrippelőből származó szennyezett levegőt aktívszenes

adszorpcióval tisztítjuk.

8.2.1. A szennyezett talajvíz kitermelése

A szennyezett talajvíz kitermelése a tervezett termelőkúton keresztül történik. A tervezett

szkimmelési teljesítmény 1,5-2,5 m3/h. A termelőkút tervezett telepítési helyszínrajzát,

valamint szerkezeti kialakítását az 5. számú melléklet rajzai mutatják be. A kutat könnyű-
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fedlapos aknába kell foglalni. A kútfej szerelvényeket (fojtószelepek, nyomásmérők,

átfolyásmérők, mintavételi csapok) az aknában tervezzük elhelyezni.

A biztonságos téli üzemvitel érdekében a kutakat a talajvíztisztító rendszerrel összekötő

csővezetékeket térszint alatt min. 0,6 m mélységben kell telepíteni.

8.2.2. Kitermelt szennyezett talajvíz tisztítása

A szkimmelt víz tisztítása három lépésben, nevezetesen fázisszétválasztás, sztrippelés,

valamint azt követő aktívszenes szűrés tervezett (5.sz. melléklet).

A fázisszétválasztáshoz legalább 30-35 perc tartózkodási időt biztosító műtárgyat kell

alkalmazni, amely a tervezett szkimmelési kapacitást I.Q = 2 m3/h figyelembe véve UhaSZllos =
1,5 m3 méretű olajfogót jelent. A fázisszétválasztás hatásosságának növelésére célszerű a

felúszási úthosszat lerövidítő ferde lemez betétes berendezést alkalmazni, üzemeltetési előnyt

jelent a felúszó fázis automatikus elvezetését biztosító kialakítás.

A kitermelt szennyezett talajvíz gáz-folyadék érintkeztetéssel megvalósuló tisztítását, azaz a

szennyező anyag folyadék fázisból való deszorpcióját, ellenáramú készülékkel hatjuk végre.

A felülről beadott szennyezett folyadék (lehetőleg maximális felületen érintkezve) a kiűzendő

komponenssel dúsabb levegővel érintkezik, míg a deszorber alján kilépő folyadék a friss

gázzal érintkezik. Ezeket a feltételeket a gyakorlatban kétféle módon valósítják meg.

A tányéros deszorbereknél a tányéros desztilláló kolonnákhoz hasonlóan a gázáramot apró

buborékokra oszthatjuk, és így áramoItatjuk át a tányérról tányérra lecsurgó folyadékon. A

buborékok mozgása miatt a folyadékfilm felszakad, tehát célszerű olyan esetekben

alkalmazni, ahol a folyadékfilm ellenállása (Kl) a döntő (Henry állandó értéke relatív magas,

pl. alifás, aromás klórozott szénhidrogének, alifás, aromás szénhidrogének).

A töltetes deszorbereknél a kolonnákban elhelyezett tölteten nagy felületű folyadékfilmet

létesítünk. A tölteten való áthaladáskor mind a gáz-, mind a folyadékfilm felszakad,

ellenállása csökken, tehát olyan esetekben célszerű alkalmazni, ahol mindkét film ellenállása
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kihat a deszorpcióra (így a fent felsoroltakon kívül az alacsony Henry állandójú

komponensek, pl. alkoholok, acetonok, észterek, egyes klórozott alifás szénhidrogének,

halogénezett aromás vegyületek, kis szénatom számú normál paraffinok, stb. is

talajvízszennyezők.

Az alkalmazni kívánt sztrippelő berendezés:

SANITECH ST-IS

kolonna: 0 800x81 00 mm PE

cseppleválasztó: 0 800x1200 mm PE

aktívszenes levegőszűrő: 0 980xl750 mm PE

ventilátor: ELEKTROR HRD2/4 nagynyomású ventilátor;

Az aktív szén-adszorpciós víztisztítást gyakorlatban szinte kizárólagosan szemcsés (granulált)

aktívszénne1 (a jó minőségű aktívszén fajlagos felülete ma már 900-1200 m2/g), fix ágyas

berendezésekkel végzik. Célszerű előtét homokszűrőt alkalmazni a az értékes töltet

mechanikus elszennyeződésének, az oszlop eltömődésének megakadályozására.

A 5.sz. melléklet mutatja be a hidraulikus rendszer kapcsolását.

A teljes hidraulikus rendszert 20' acélkonténerbe telepítjük, a víz és elektromos vezeték

hálózatot fagyhatár alá telepítjük.

A termelőkúttal párhuzamosan a monitoring rendszer további 4 db kútjának kiépítését is

tervezzük az eljárás hatásosságának nyomon követésére.

8.2.3. A tisztított talajvíz elhelyezése

A "B" határérték alá tisztított talajvizet a beavatkozás helyszínétől D-re kialakítandó 50 fm

hosszú 3m-mély kavicsolt drénbe vezetjük.
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Talaj-kitermelési munkákat az előzetesen elbontott HTO tartályok környezetében kell

végrehajtani (5.sz. melléklet). A tartályok elbontására külön engedélyezési terv került

benyújtásra 2009.02.-hónapban az engedélyező hatóság felé, az engedélyezési eljárás jelen

tényfeltárási záródokumentáció készítésekor folyamatban van.

A tervezett munkagödör rézsű felső élénél a védendő utaktól 3m-es védőtávolságot kell

tartani, a munkagödör fenékszintje 111,3 mBf., az oldalrézsűk vízszintes síkkal bezárt szöge

nem lehet nagyobb mint a=arctg(l/3). A tervezett munkagödör helyszínrajzát asarokponti

koordinátákkal csatolt helyszínrajzon közöljük. A munkagödrök-, szennyezett talajok

helyzetét a csatolt A-A' és B-B' vízföldtani szelvények szemléltetik.

A tartályok és csatlakozó vezetékek, alaptestek és a telepet körbevevő kerítés elbontása,

felszín alatti közművek feltárása után 114 mBf körüli átlag terepszintről indulva max. 1,3 m-

es mélységig helyezkedik el a tiszta fedő talaj amelyet külön kell deponálni. Azonban a

tartályok mint elsődleges szennyező források alatt és közvetlen szűk környezetében számítani

lehet már a felszínközelben megjelenő szennyezett talajok előfordulására, ezek megjelenését

az alaptestek kivétele során már figyelni és rögzíteni- dokumentálni kell. A bontások után a

tartályok helyén és környezetében a felszínközeli talaj szennyezés térképezését irányozzuk elő

a tiszta és szennyezett fedő talajok előzetes elkülönítésére.

A tervezett munkagödör teljes térfogata: 200 m3

A munkagödörből technológiailag kitermelésre kerülő tiszta fedő talaj kb. 100m3
, szennyezett

talajmennyiség kb. 100m3•

A munkagödörben tüz és robbanásveszélyes légtér alakulhat ki ezért abban a munkavégzést

csak a vonatkozó előírások mellett szabad végezni.
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Amennyiben a szennyezett talajokat a munkaterületen belül az elszállítás ig ideiglenesen

deponálni szükséges, ez esetben azt csak aljzatfóliázott területrészen, a csapadékvizektől

elzárt módon szabad végezni (takarni kell a depóniát).

A kitermelt szennyezett talajokat ideiglenesen csak az elszállításig szabad deponálni és csak

úgy, hogy másodiagos szennyezések ne jöhessenek létre. A szennyezett talajokat megfelelő

kezelésre el kell szállítani -a kezelésre- engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre. A

szennyezett talajok elszállításának és kezelésének megtörténtét az ártalmatlanító teleptől

visszaigazolt szállítójeggyel kell dokumentálni

A "D" határérték alatti szennyezettségű "tiszta" talajokat külön kell deponálni mert ezek

visszatöltésre fognak kerülni. A kideponált "tiszta fedő" talajt meg kell vizsgálni TPH, BTEX

és PAH komponensre ( egyenletes eloszlásban 10 helyről vett mintából képzett kettő

átlagmintán ) és a vizsgálati eredményeket dokumentálni kell, a visszatöltés csak akkor

lehetséges ha a mindezen komponensek szennyezettségi érték kisebb mint a meghatározott

"D" határérték.

A kialakított munkagödör geometriáját geodéziailag rögzíteni és dokumentálni kell, a fenék

szinten ( hosszirányban egyenletesen elosztva ) 2 ponton 0,2m-t behatolva talajmintát kell

venni és azt TPH-, BTEX és PAH tartalomra meg kell vizsgálni.

A munkagödör fóltöltésére a külön deponált tiszta fedőtalajon kívül külső anyagnyerőhelyről

további kb. 200 m3 tiszta jól tömöríthető talaj beszállítása szükséges. A betöltéseket úgy kell

elvégezni, hogy a legnagyobb elérhető tömörítés valósuljon meg, előírt tömörségi fok Try=

95%.

A szennyezett talajkitermelés- és munkagödör beépítési munkák elvégzéséről megvalósulási

dokumentációt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell minden, a munkavégzés minőségét

és pontosságát igazoló dokumentumot, a keletkezett veszélyes hulladékok kezelését igazoló

(gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) dokumentumokat (SZ-jegyek).
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A veszélyes hulladéknak minősülő szénhidrogén származékokkal szennyezett talajt érvényes

ADR vizsgával rendelkező gépkocsival a 98/2001. Kormány rendelet előírásainak

megfelelően kell engedélyes befogadóba szállítani.

A mintavételt a munkagödörből az MSZ 21470-1: 1998 "Környezetvédelmi talajvizsgálat.

Mintavétel", a kitermelt, szál1ítandó talajból a mintát a MSZ 21978-1 számú szabvány szerint

helyszíni művezetés mellett kell megvenni.

A munkagödröt csak az illetékes környezetvédelmi hatóság írásos engedélye birtokában

szabad visszatölteni. Visszatöltésre csak a talajcsere folyamán kitermelt "D" határérték alatt

szennyezett talaj, vagy egyéb engedéllyel rendelkező anyagnyerő helyről származó

ellenőrzötten szennyezetlen és jól tömöríthető talaj használható.

8.3.2. Ta!ajvíztisztítás

8.3.2.1. A szennyezett talajvíz kitermelése

Talajvíz termelő aknakút telepítését az előzetesen elbontott ÜZA tartálypark térségébe

tervezzük elhelyezni.

A termelőkút építési vázlatát a. 5.sz. mellékletben mutatjuk be, műszaki paraméterek:

kútcső: 0 315 PVC cső, 2 m-es csőszakaszokból zsinórmenetes tokozás ú kapcsolattal, kúttalp

menetes záródugóval lezárva. Kútmélység terepszint alatt 8 m, szűrőzés 0,75 réselésseI, - 7

métertől - 2 méterig 2-4 mm-es Coule kavicsolással, minimum 0 500 mm-es ideiglenes

védőcső használatával kell biztosítani a kút gyűrűsterét.

A kutakba Tesla Diver HF 150 típusú -vagy annak műszaki jellemzőivel azonos - centrifugál

szivattyút kell beépíteni. A vezérlő elektronikát kezelőkonténerben kell elhelyezni.

8.3.2.3. Talajvíztisztító berendezés
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A fenti leírt víztisztítási technológiát Qn= 10 m3/h névleges hidraulikus teljesítményű, 6'

eurokonténerbe építve telepíthető.

A berendezés együttes felépítését az 5.sz. melléklet mutatja be.

Elemei:

o 1800x1500 mm-es olajfogó, (KPE)

o 800x1200 mm átemelő tartály (KPE)

o 500 mm-es homokszűrő (ÜPE)

SANITECH ST-IS

kolonna: 0 800x8100 mm PE

cseppleválasztó: 0 800x1200 mm PE

aktívszenes levegőszűrő: 0 980x1750 mm PE

ventilátor: ELEKTROR HRD2/4 nagynyomású ventilátor;

o 600 mm-es adszorber (ÜPE)

nyomásfokozó szivattyú.

A rendszer szintérzékelőkkel (nyomásérzékelővel) vezetett automatikus üzemű.

A víztisztító üzemi kapacitása 50m3/nap, tisztított víz minősége "B" határérték alatti.

Technológiai rendszerek telepítése. szerelése

Szikkasztó drén

A talajvíz kezelő rendszeren tisztított vizet a talajcsere területétől D-re lévő szabad területen

kialakított 50 fm-hosszú mélyszivárgóba vezetjük. A szennyezett talajok kitermelésének

megkezdése előtt 50fm hoszú 0,6m széles és 3 m mély méretű árok kerül kimarkolásra. Az

árok 16/32 mm átérőjű kaviccsal kerül feltöltésre -1 m mélységig. A kavicságyba 0 100 mm

dréncsövet kell fektetni. A dréncsövet min. 0,2 m vastagságban kaviccsal kell fedni, a

kavicsszintre 200g/m2 geotextiliát kell teríteni majd ez fölött a munkaárkot terepszintig

ellenőrzött-,tiszta szemcsés talajjal kell feltölteni.
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Kitermelőkút

A termelőkutat 0,7xO,5xO,6m méretű helyszínen készített monolitbeton kútaknába foglaljuk.

A kutat a kezelőberendezéssel, illetve abefogadóval (szikkasztó drén) 0 160 mm

védőcsőhálózattal kötjük össze, melyben elhelyezzük a technológiai vezetékeket.

A sztrippelő berendezés üzemeltetése során keletkezett szennyezett levegő tisztítása

A szennyezett működtető levegőt aktívszén adszorpciós technológiával tisztítjuk, az

alkalmazni kívánt aktívszén HCI Silicarbon SC 40, fajlagos felülete 1100 m2/g, adszorpciós

kapacitása benzolra vonatkoztatva 12,1 % mim.

A tisztított levegő az adszorber kürtőjén keresztül kerül a szabadba, a kürtő felülete 0,01 m2
,

magassága kb. 2,5 m.

Az aktív szenes levegőtisztító adszorberek felszín közeli pontforrásnak minősülnek. A

kibocsátási határérték a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 5. sz. melléklete

szerint:

benzol (4. Rákkeltő anyagok, C osztály)

toluol, xilolok, etilbenzol (3. Szerves anyagok B osztály)

paraffin szénhidrogének (3. Szerves anyagok C osztály)

5 mg/m3

100 mg/m3

150 mg/m3

A talajvíz tisztító technológia' üzemeltetése során az aktívszenes tisztítást követően, az

adszorberek kürtőjén távozó levegőből mért vizsgálati eredményeknek mind apróbaüzem,

mind az üzem folyamán alul kell múlniuk a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes

rendeletében megadott határértékeket.

A kármentesítési technológiai rendszerek kiépítése után folyamatosan követni kell az

aktívszenes adszorpció tisztítási hatékonyságát, melyet havonta történő mintavétellel

tervezzük ellenőrizni.
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Az aktívszén töltetek cseréjét akkor kell elvégezni, amikor a kolonnák kilépő levegő

szennyezettsége a legszigorúbb határértékkel minősített benzolra a határérték 80 %-át

meghaladja.

Az aktívszén kimerülését követően veszélyes hulladéknak minősül.

8.3.3. A kárelhárítási munkák időütemezése

Környezetvédelmi és Vízjogi létesítési engedély kézhez vétele:

Burkolatcsere a kezelőépületben

Talajcsere az ÜZA tartályok területén:

Talajvíz tisztítás megkezdése a HTO tartályok területén:

Talajvíz tisztítás befejezése:

záródokumentáció:

2009.

2010.június 30.

2010. december 31.

2011. június30.

2014. december 31.

2015. március 31.
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A talajvíztisztító rendszer kiépítése után legalább 1 hónapos próbaüzemet kell tartani. A

próbaüzem során heti gyakorisággal kell a termelő- és monitoring kutakban vízszintet mérni,

vizsgálni kell a rendszerre menő, és az elvezetett víz minőségét. A próbaüzem alatt mért

analitikai és hidrogeológiai eredményeket értékelni kell, az értéke lés alapján a rendszer

paramétereit szabályozni kell.

A tisztított talajvíz vizsgálati eredményeinek mind a próbaüzem, mind az üzem folyamán alul

kell múlniuk a 9/2002. (Ill. 22.) KöM-KöVIM együttes rendelet, és a 14/2001. (V.9.) KöM-

EüM-FVM együttes rendeletében megadott határértékeket.

8.4.1. Üzemeltetés ellenőrzése

A kármentesítési technológiai rendszerek kiépítése után, és a talajvíz tisztító rendszer

üzemeltetése során folyamatosan követni kell a talajvíz szennyezettségének időbeli változását,

valamint az aktívszenes adszorpció tisztítási hatékonyságát.

8-1. sz. táblázat. Ellenőrző analitikai vizsgálatok

Minta Mintavétel Vizsgált
Mintavétel helye

típusa evakorisálZa komponensek
termelőkút talajvíz havonta PAH, TPH CS-40; BTEX
Tisztított levegő levegő havonta PAH, TPH CS-IZ; BTEX
Kezelt víz víz havonta PAH, TPH CS-40; BTEX

A minták megvételét és szennyezés ellenőrző méréseit kizárólag akkreditált szervezet

végezheti.

8.4.2. Aktivszén csere

Talajviz kezelés

Az aktívszén csere gyakoriságát a szennyezettségi adatok és az alkalmazni kívánt aktív szén

minősége alapján határoztuk meg.
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A tényfeltárás szerint kb. 544 m3 szennyezett víz tárózódik a területen, az

átlagszennyezettségekkel számolva a szennyezőanyag össztömege -2 kg.

A lehetséges elváló fázis jelenléte, valamint biztonsági megfontolások alapján az aktívszénen

megkötendő szennyezőanyag összes mennyiségét 10 kg-ban határoztuk meg.

A tervezett aktívszéntöltet fajlagos felülete 1100 m2/g, adszorpciós kapacitása - 10 % mim

( ilyen paraméterekkel rendelkezik pId. a HCI Silicarbon SC 40 jelű aktívszén ).

Ezen adatokból számítható aktívszén szükséglet

10 kg / 0,080 kg/kg = 125 kg

A tisztító rendszer 2 db -180 kg aktívszén töltetű rendszerből áll. Egy kolonna töltet

szennyezőanyag megkötő kapacitása:

180 kg x 0,08 kg/kg = 14,4 kg,

ennek megfelelően a 2 kolonna töltetnek megfelelő aktívszén elegendő a szennyezés

megkötésére.

Sztrippelő berendezés üzemeltetése során keletkező levegő kezelés

A levegő tisztító rendszer 2 db -600 kg aktívszén töltetű rendszerből áll. Egy kolonna töltet

szennyezőanyag megkötő kapacitása

600 kg x 0,12 kg/kg = 72 kg,

ennek megfelelően -1 kolonna töltetnek megfelelő aktívszénre van szükség. Esetleges cserét

akkor kell elvégezni, amikor a s kolonnákról kilépő levegő szennyezettsége a legszigorúbb

határértékkel minősített benzolra a 4 mg/m3 értéket meghaladja.
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Debrecen, Kossuth L. laktanya

üzemanyagtöltő kármentesítése

Tényfeltárási záródokumentáció

mŰszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

Az aktívszenes levegőtisztító adszorberek felszín közeli pontforrásnak minősülnek. A

kibocsátási határérték a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 5. sz. melléklete

szerint:

benzol (4. Rákkeltő anyagok, C osztály)

toluol, xilolok, etilbenzol (3. Szerves anyagok B osztály)

paraffin szénhidrogének (3. Szerves anyagok C osztály)

5 mg/m3

100 mg/m3

150 mg/m3

Az aktívszén kimerülését követően veszélyes hulladéknak minősül, melyet békazáras 200 l-es

acélhordókban kell gyűjteni, majd érvényes ADR vizsgával rendelkező gépkocsival a

98/2001. Kormány rendelet előírásainak megfelelően ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező

égetőműbe kell szállítani. EWC szám: 1502-02.
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Debrecen, Kossuth L laktanya
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9. VÍZJOGI ENGEDÉLYES TERV

Engedélyes:

Neve: HM Infrastrukturális Ügynökség ()

Címe: 1095 Budapest, Soroksári út 152.

Tulajdonos:

Neve: Magyar Állam

Címe:

9.1. Érvényes vízjogi engedélyek

Tényfeltárási záródokumentáció
műszaki beavatkozási terv és yízjogi létesitési terv _

Engedélyes a kérelem időpontjában a tárggyal kapcsolatos elvi vízjogi engedéllyel nem

rendelkezik.

9.1.2. Szükséges vízi munka meghatározása

A DEBRECEN MH 5. Bocskai István Lövészdandár, Kossuth Lajos laktanya, földalatti

tartálypark és környezete területén kialakult talajvíz szennyezés felszámolása pump-and-treat

módszerrel. A vízjogi létesítmények ideiglenes jelleggel, a területen folytatott kármentesítés

és a kötelező monitoring időszakáig maradnak fent, annak befejezése után az előírásoknak

megfelelően felszámoljuk azokat.

9.1.3. Vízi létesítmények helye

Helyrajzi szám: Debrecen belterület 19898 hrsz,
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Debrecen, Kossuth L. laktanya
üzemanyagtöltő kármentesítése

9.1.4. A kutak koordinátái:

Tényfeltárási záródokumentáció
műszaki beavatkozási terv és yízjogi létesítési terv

A tervezett kutak helyét a szénhidrogén szennyezés eloszlása alapján határoztuk meg, ezek

adatait a következő táblázat tartalmazza:

9-1. sz. táblázat. Tervezett kutak helye

Jel funkció EOVx EOVy átmérő Mélysée; szűrőzés
Al termelő 247679 842323 315 mm 8m 2-7 m
Ml monitoring 247708 842322 125 mm 6m 2-5 m
M2 monitoring 247666 842377 125 mm 6m 2-5 m
M3 monitoring 247660 842309 125 mm 6m 2-5 m
M4 monitoring 247682 842294 125 mm 6m 2-5 m
Dl szikkasztó 247645 842324 315 mm 4m 3-1 m

A vízjogi műtárgyak tervezett telepítési helyét a 4-5. sz. rajz (5-6 melléklet) szemlélteti.

9.2. Tervezett telepítési technológia

Szikkasztókút kialakítása:

A talajkitermelést megelőzően kb. 50 x 0,6 x 3 m méretű árok kerül kimarkolásra. A

munkagödörbe állított kútcsövet 16/32 mm-es szűrőkavics feltöltéssei kell körbeágyazni. Az

árok 16-32 mm átérőjű kaviccsal kerül feltöltésre -1 m mélységig. A kavicságyba 0 100 mm

dréncsövet kell fektetni. A dréncsövet min. 0,2 m vastagságban kaviccsal kell fedni, a

kavics szintre 200g/m2 geotextiliát kell teríteni majd ez fölött a munkaárkot terepszintig

ellenőrzött-,tiszta szemcsés talajjal kell feltölteni.

Termelő kút (Al) kialakítása: 2 méter toldócső 5 méter réseIt szakasz.

csőátmérő 315 mm 1 m iszapzsák.

Fúrás módja: Száraz rotary technológiával, 800 mm

furatátmérővel.

Monitoring kút (Ml.M2.M3,M4) kialakítása: 2 méter toldócső 3 méter réseIt szakasz.

csőátmérő 125 mm 1 m iszapzsák.

Fúrás, talaj mintavétel: 230 mm furatátmérő (monitoring kút), méterenkénti talajmintavétel,

a rétegsor folyamatos rögzítése mellett.
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Kúttisztítás: monitoring kút: Kompresszorozás, majd tisztítószivattyúzás

Kútfej kialakítása:

Termelő aknakút: 800x600 mm monolitbeton akna.

Monitoring kút: 300xl00 betongallér, zárható, NA 150 acél védőcső.

Debrecen, Kossuth L laktanya
llzemanyagtöltő kármentesítése

Tényfeltárási záródokumentáció
műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

Fúrandó kutak kivitelezési módja: Száraz rotary fúrás,monitoring kutak esetében 250 mm-

es védőcsőnek-, míg a kitermelő kút esetében 800 mm-es védőcsőnek megfelelő

fúrásátmérővel-, omlás ellen védőcső használatával. A PVC béléscső elhelyezése után a

termelőkút esetében a szűrő mentén a gyűrűstér körbekavicsolása 1-3mm-es coule kaviccsal,

védőcső visszahúzása, majd a réselés feletti szakasz visszatömedékelése történik meg. A

kutakat elkészülés után meg kell határozni az EOV (XYZ) azonosítókat, továbbá rögzíteni

kell minden vízfóldtani jellemzőt ( vízszint, fajlagos vízadó képesség, visszatöltődés )

A kutak műszaki tervét a 4-5. sz. rajz muta~a be.

9.3. Környezetvédelmi dokumentáció

Feltárt vízszennyezés jellege: benzin;

Szennyvíz eredete: tartályok üzemeltetése;

Mintavételi mód: MSZ 21464 és MSZ 21470 (1998) szerinti talajvíz- ill. talajmintavétel.

Minták kémiai vizsgálata: GC FID

9.4. Földtani, vízföldtani dokumentáció

Előzetes rétegsor:

0-2,2 m barnássárga homok

2,2-4,6 m szürke agyagos homok

4,6-5,1 m sárgásbarna homok

5,1-5,5 m szürke homok

5,5-6,0 m sárgásbarna homok
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üzemanyagtőltő kármentesítése

9.5. Végleges dokumentáció

Tényfeltárási záródokumentáció
műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

Jegyzőkönyvet kell készíteni minden egyes kútról, amely tartalmazza a kút végleges műszaki

kialakítását, a feltárt rétegsort, a hidraulikai, kémiai mérések eredményeit, vízfóldtani naplók

elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatást kell adni a figyelőkutak esetében.

Az elkészült kutak dokumentációja a Megbízó és a Környezetvédelmi Hatóság számára

elkészítendő kárelhárítási jelentésnek is részét képezi

10. REKULTIVÁCIÓ

A talaj- illetve talajvíz tisztítása akkor válik befejezetté, ha az ellenőrző mintavétel

eredményei a fent megjelölt határértékeket nem haladják meg.

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elfogadó

határozata birtokában a talajvízkezelő rendszert talajszintig le kell szerelni, elszállítani, a

kezelő helyét rendezni és fúvesíteni kell. A terepszint alatti műtárgyakat le kell zárni,

felszámolásukról az utómonitoring lejárta után kell gondoskodni.

11. MUNKA VÉDELMI ELŐíRÁSOK

Betartandó munkavédelmi szabályok:

14/1999 GM rendelet - gépek biztonsági követelményei

44/2000 EÜM rendelet - veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek

2/2001 Korm.rend. - veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezés

2/11972 rendelet - anyagmozgatás biztonsági szabályzata

47/1999 rendelet - emelőgépek biztonsági szabályzata
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Tényfeltárási záródokumentáció
műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési terv

12. MONITORING TERV

A területen feltárt szennyezés ellenőrzésére a kármentesítés során, valamint annak

befejeztével monitoring rendszer kiépítése szükséges, a talajvízminőség nyomon követése

céljából. A területen négy monitoring-kút építését javasoljuk.

A monitoring rendszer részét képezi a kármentesítés ideje alatt a területen létesített termelőkút

is, ami a szennyezés gócpontjában észleli a szennyezőanyagok koncentrációjának időbeni

változását.

A monitoring kutak telepítési helyszínrajzát az 5.sz. rajz (6.melléklet) a kutak műszaki adatait

a 12-1. sz. táblázat mutatja be.
. ku k eJ,'bl' J:121- . sz. ta azat. ervezett momtonn~ ta a atai

Jel EOVX EOVY Csőátmérő Mélység Szűrőzés
(mm) {-ml (-m)

Ml 247708 842322 125 6m 2-5 m
M2 247666 842377 125 6m 2-5 m
M3 247660 842309 125 6m 2-5 m
M4 247682 842294 125 6m 2-5 m

A terület ellenőrzésére a monitoring kutakban, az ellenőrző vizsgálatok elvégzését a

kármentesítés befejezéséig negyedéves, majd az azt követő 4 éves intervallumra a monitoring

kutakban fél éves gyakorisággal javasoljuk. A vizsgálatokat minden esetben TPH, BTEX

PAH komponensekre kell elvégezni gázkromatográfiás módszerrel. A mintavételt és az

analitikai vizsgálatokat minden esetben akkreditált szervezet végezheti.

A monitoring vizsgálatok eredményeit évente, a tárgyévet követő március 31. napjáig meg

kell küldeni a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

felügyelőség részére. Az értékelésnek meg kell felelnie a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

előírásainak.

A tervezett kármentesítés tervezett 2 éves beavatkozási szakaszának elteltekor értékelni kell a

monitoring vizsgálatok eredményeit és ismételt kockázatelemzéssel vizsgálni kell a kialakult

állapotokat.
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ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
és ViZÜGYI FÖFELOGYELÖSÉG

Jogi és Igazgatási Főosztály

Ügyiratszám: 14/06598-2/2007.
Elöadó: Dr. Pozsonyi Katalin/HA

Sz-820/2007.

Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély

Demes Zoltán (2112. Veresegyház, Szivárvány U. 28.) részére

aki született: Ózd_ J951. december .7.
anyja neve: Ba1azs Margit

dipJomájának (oklevelének) kiállítója, ltuma, kelte:
1. Pollaek Mihály Müszakí Főiskola Vízgazdálkodási Intézet

száma: L-3/1987 .. kelte: 1987. június 26.

szakképzettsége:
okleveles vizellátási és csatomázási üzemmérnök

K-V Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem

szakterületeken a szakértői tevékenység folytatását a 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a (3)
bekezdésének megfelelően engedélyezem.

Ez az engedély 2013. január 31-ig érvényes.

Budapest, 2008 ..január 29.

levélcím: 1539



KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT
VÉGZÉSÉRE JOGOSíTÓ ENGEDÉLY

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS víZÜGYI FÓFELOGYELÖSÉG

Jogi és Igazgatási Föosztíly

Ogyiratszám: 14106599-2/2007.
Elöadö: Or. Pozsonyi Katalin/HA

Demes Zoltán (2112. Veresegyház. Szivárvány u. 28.) részére

aki született: ázd, 1951. december 17.
anyja neve: Balázs Margit

diplomájának (oklevelének) kiállítója, száma, kelte:
1. Pollack Mihály Müszaki Föiskola VizgazdáJkodási Intézet

száma: L-3/J 987 .. kelte: 1987. június 26.

szakképzettsége:
okleveles vízellátási és csatomázási tizemmémök

- a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 5.§-ában foglaltak alap.ián -

F-1294/2007.

K-F-Z
K-F-J
K-F-V

Vízvédelem
Talajvédelem
Hulladékok káros hatásai elleni védelem

környezetvédelmi szakterületeken környezetvédelmi fell\lvizsgálat végzésére és dokuOlentálására
jog.osult.

Ez az engedély 2013. január 31-ig érvényes.

Budapest. 2008. január 29.



.'-.'~ ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VIZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

Jogi és Igazgatási Főosztály

Ügyiratszám: 14/02228-2/2007.
EJöadó: Dr. Pozsonyi Katalin/HA

F-I046/2007.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT
VÉGZÉSÉRE JOGOSÍTÓ ENGEDÉLY

Stefán István (2030. Érd. Szénégető u. 54.) részére

aki született: Budapest, 1958. szeptember 3.
anyja neve: Rössner Valéria

diplomájának (oklevelének) kiállítója, száma, kelte:
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Természettudományi Kar

száma: 121311983 .. kelte: 1983.július J5.

szakképzettsége:
okleveles geológus

- a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 5.~-ábal1foglaltak alapján-

K-F-Z
K-F-J
K-F-L
K-F-V
K-F-K

Vízvédelem .
Talajvédelem
Levegőtisztaság-védelem
Hulladékok káros hatásai elleni védelem
Zaj- és rezgés elleni védelem

környezetvédehni szakterületeken környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére és dokumentálására
jogosult.

Ez az engedél)' 2012. május 10-ig érvényes.

Budapest, 2007. május 3.

1016 Budapest. Mészáros u. 58/a.
Telefon: 224-9108 Fax: 224·9246

Levélcím: 1539 Bp. Pf. 675



(1)
Budapest, 2008. augusztus 13.

Kamarai (nyilvántartási) szám: 13-2489

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Telefon: 455-BB60, fax: 455-BB69, honlap: www.bpmk.hu

Ügyintézó: Brázdáné Keszthelyi Alice

Stefán István

1116 Budapest, Temesvár u. 20.

IGAZOLÁS

Hatósági, szakhatósági, engedélyeztetési, egyeztetési stb. eljárásokhoz igazoljuk, hogy On (lakcíme: 2030 Érd.
Szénégetö u. 54.) a fenti nyilvántartási számon:

a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara tagja.
Érvényes engedélye(i) alapján Ön a Kamara által vezetett

2008/2009. évi Névjegyzékben
az alábbi szakterület(ek)en szerepel: Érvényes

VZ-Sz
VZ-T

W-V-11
WN-17

Vl2imémöki szakértő
Vízimémöki tervező
Vízanalitika és vízminőség-védelem szakértö
VIzföldtan szakértő

2011. 04. 03.
2011.04.03.
2011. 04. 03.
2011. 04. 03.

Kiemelten gyakorlott területei:

Hidrogeológia

2009. június 30-ig szakterOletén jogosultságát ezen igazolással bizonyíthatja.

http://www.bpmk.hu


VITUKIKht. Adatszolgáltatás Iktatási szám:
1095 Budapest, 19/2009
Kvassay1.út 1. egy adott pontra
Tel:215-0440

Hivatkozás: : 219/2004 (VII. 21.) Korm. rend. (Kr.) 2. melléklete szerinti a felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny területek, települések érzékenységi térkép, továbbá a Kr. 3. § 19.
pont szerinti kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területek

Megrendelő:

Cím:

Szám1ázási cím:

Ügyintéző:

Telefon:

Fax:

E-mail:

DOBEXKft

1054 Budapest, Alkotmány utca 27

1054 Budapest, Alkotmány utca 27

Magyar Szilvia

06 20 4296049

311-7441

dobex.kft@freemail.hu

dI '1 tásAdatszol2a ta , esnr a ott pontra:
Indokolás:
Tényfeltárási záródokumentáció készítéséhez

Meghatározott terület:

Súlyponti koordináta: EOV x:247680 I EOVy:842331

3. Erzékenységi besorolás la - Vízbázisvooelmi védőterület
alkategóriák szerint

21!
el Zoltán, ügyintéző
VITUKIKht.

1095 Bp. Kvassay 1. út 1.
Tel: 215-6140/2488

"VITUKI" Környezetvédelmi éa
Vizgazdálkodási Kutató Intéut

NODprofitK6zbaaná
Korlátolt FelelAsséf!ŰTánaság
1095 Bp •• Kvassay Jen6 út 1.rp

AdósDm: 21961649-2-43 U:J

Dr. Mayer István, ízgazdálkodási Igazgató
VITUKIKht.

1095 Bp. Kvassay 1. út 1.
Tel: 215-0440

Az adatszolgáltatás a 219/2004 Korm. rend 7.§-a (4) bekezdése szerint készített M =1: 100000
méretarányú térkép alapján készült.
Az adatszolgáltatásért a VITUKI Kht. költségtérítést számol fel, mely nem haladhat ja meg az
adatszolgáltatás tényleges költségét.

Kiadás száma: 1 Dátum: 2009-04-07 Lapszám: l/l

mailto:dobex.kft@freemail.hu


1. sz. melléklet Térképek. helyszínrajzok. szelvény
Áttekintő légi felvétel

Laktanya légi felvétele
Laktanya vázlatos helyszínrajza
Részletes dokumentációs térkép

sekély-f6ldtani szelvény
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ÜZA telep kármentesítése

laktanya légi felvétele
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2. sz. melléklet Szennyezés eloszlás térképek
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3. sz. melléklet Akkreditáció dokumentumai,Vizs2álati je2Yzőkönyv



il
I

, ,
AKKREDITALASI OKIRAT
ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET
az 2005. LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján elismeri, hogya·

Autllorized by the law LXXVlll of1005 the Hungarian Accreditalion Boord recognizes that

"BIOKÖR " Technológiai és Környezetvédelmi Kft.
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.

megfelel az MSZ EN [SOIlEC 17025:2005 szabvány követelményeinek és a
~omplies wilh the eriteria of MSZ EN ISO/lEC 17025:2005 standard as

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM
TESTING LABORATORY

kategóriába az alábbi számon bejegyzi
and has been assigned registralion number

NAT-1-1227/2006
Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza.

The scope of acereditation is specijied in tAe accreditat;on decision.
Az akkreditálási okirat érvényes

The accreditation certificate is valid un til

2010. november 27.
Az akkreditálási okirat kiadva

The accreditatiofl certifieate is issaed
Budapest, 2006. november 28.



1119 Budapest. Tétényi út 82.. Telefon: 203 3981.2045432,204 5362 ' Fax: 204 SJ>7S
Postai cím: 1464 Budapest, Pf, IS8\ . E-mail: nat({imat.hll . Internet: www.nat.hu

Varga Józsefúr
igazgató

"BIOKÖR" Technológiai és Környezetvédelmi Kft.

Budapest
Bláthy Üttó u. 41.
1089

AI-AW,1 /2006
Ügyiratszám: NAT-1-1227/2006
Ügyintéző: Gyözöné Petri Rozália
Tárgy: Akkreditált státusz odaitélése

Nemzeti Akkreditáló Testület

• szennyvíziszap mintavétele;
• szennyvíziszap és kivonatainakfizikai, kémia és ökotoxikológiai vizsgálata;
• szennyviz mintavétele, helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata,'
• szennyvízjizikai. kémia és ökotoxikológiai vizsgálata;
• hulladék mintavétele;
• hulladék és kivonatainakjizikai, kémia és ökotoxikológiai vizsgálata;
• lalaj mintavétele,'
• talaj és kivonatainakjizikai, kémia és ökotoxikológiai vizsgálata;
• talajvíz mintavétele, helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata;
• talajvízfizikai. kémia és ökotoxikológiai vizsgálata;
• mikrobiológiai bonthatósági vizsgálatok végzése talajból;
• jelszíni viz mintavétele, helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata,'
• jelszíni viz fizikai, kémia és ökotoxikológiai vizsgálata;
• talajlevegő mintavétele;
• talajlevegő ásványolaj- és illékony szénhidrogén-tartalmának meghatározása;
• munkahelyek gáz- és gőzhalmazáJlapotú szennyezőinek a mintavételek utáni kémiai vizs-

gálata. és pormintái toxikuselem-tartalmának meghatározása;
• környezeti levegő gáz- és gőzhalmazállapotú szennyezőinek a mintavételek utáni kémiai

vizsgálata. és pormintái toxikuselem-tartalmának meghatározása;
• légszennyező források gázhalmazállapotú szennyezőinek a mintavételek utáni kémiai

vizsgálata, és pormintái toxikuselem-tartalmának meghatározása

HATÁROZAT

A "BIOKÖR" Technológiai és Környezetvédelmi Kft. (1089 Budapest, Bláthy üttó u. 41.) ké-
relmére indított akkreditálási eljárás eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület a

,,BIOKÖR" Technológiai és Környezetvédelmi Kft ..
(1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.)

részére

-IDJ
NEMZETI

AKKREDJT Ál6
TESTÜLfT
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INDOKOLÁS

1119 Budapest, Tétényi út 82, . Telefon: 203 3981, 204 5432, 2045362 . Fax: 2045075

Postai elm: 1464 Budapest. Pf. 1581 . E-mail: nnt(llJnat.hu . Internet: www.nat.hu

~..-:::.~;:.....•..••
• <t--\tEl}a'.ol.f" ;~,

't-.s.;. "'l"j :.

~ ~.:
'f~ . ci ~i &;~ ~~<. cc.~,..~~t.t~i""""""'"

~~ elnök
Környezetvédelem-Környezetegészségügy-
Vegyipar Szakmai Akkreditáló Bizottság

Budapest, 2006. november 28.

Erró1 értesül:

1. Kérelmezö
2. Közzététel céljából a Magyar Minőség folyóirat
3. NAT honlap (www.nat.hu)
4. NAT irattár
Melléklet: 3~ oldal

A "BIOKÖR" Technológiai és Környezetvédelmi Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.) 2006.
augusztus ll-én érkezett kéreImében kezdeményezte vizsgálati tevékenysége akkreditálás ára
vonatkozó eljárás lefolytatását. A kérelmező az akkreditálási eljárás igazgatási szolgáltatási díját
(l 640 000 Ft) 2006. augusztus l1-én megfizette. A Nemzeti Akkreditáló Testület Környezetvé-
delem-Környezetegészségügy-Vegyipar Szakmai Akkreditáló Bizottsága a 2005. évi LXXVIII.
törvény 12.§ (5) bekezdésében foglalt jogköre, továbbá a NAR-OIL "Laboratóriumok akkreditá-
lásának eljárása" alapján lefolytatta az akkreditálási eljárást. Az eljárás során megállapítást nyert,
hogya kérelmezö az MSZ EN ISOIIEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelelt. Az
akkreditált státus odaítéléséröl a Környezetvédelem-Környezetegészségügy-Vegyipar Szakmai
Akkreditáló Bizottság a 2006. november 28-i ülésén döntött.

Az akkreditált státus lejáratának napját követő napon a szervezet az 2005. évi LXXVIII. tölvény
6.§ (4) bekezdés alapján vezetett nyilvántartásból törlésre kerül.

területre a NAT·l·122712006 nyilvántartási számon 2006. november 28·án kiadott, 2010.
november 27·jg érvényesen az MSZ EN ISO/lEe 17025:2005 szabványnak való megfelelőséget
igazoló akkreditálási okiratot e határozat jogeröre emelkedése napjával kiadja. A fent megha-
tározott akkreditált terület a határozat mellékletében felsoroltakra terjed ki. A Környezetvédelem-
Környezetegészségügy· Vegyipar Szakmai Akkreditáló Bizottság az akkreditálási eljárásra 22 ro
létszám, 497 vizsgálati eljárás és 1 telephely figyelembevételével' a 4/2006. (11.16.) GKM rende-
let szerint 1 640.000 Ft. eljárási díjat állapított meg.

A Nemzeti Akkreditáló Testület ezzel egyidejűleg a 2005. évi LXXVIII. törvény 6.§ (4) bekezdés
a) pontja alapján a szervezetet, amennyiben az akkreditált státusa fennáll, 2010. november 27-ig
nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a 2005. évi LXXVIII. törvény 18.§ (6) bekezdése és a 13.§-a alapján a kéz-
hezvételtől számított 15 napon belül a Nemzeti Akkreditáló Testület Fellebbviteli Bizottságához
címzett, a Nemzeti Akkreditáló Testület ügyvezető igazgatójához 3 példányban benyújtott fel-
lebbezésse1lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 4/2006. (11.16.) GKM rendelet
5.§-a határozza meg.
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AKKREDITÁLÓ
TESTÜLET

Nemzeti Akkreditáló Testület
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AI- -11f't~1 /2007
Ügyiratszám: NAT-I-1227/2006
Ügyintéző: Győzőné Petri Rozália
Tárgy: akkreditált terület bővÍtése

Varga Józsefúr
igazgató
"BIOKÖR" Technológiai és
Környezetvédelmi Kft.

Budapest
Bláthy Ottó u. 41.
1089

HATÁROZAT

A ••BIOKÖR" Teclmológiai és Környezetvédelmi Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.)
kérelmére indított területbövítési eljárás eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület
Környezetvédelem-Kömyezetegészségügy-Vegyipar Szakmai Akkreditáló Bizottsága a

"BIOKÖR" Technológiai és Környezetvédelmi Kft.
(l 089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.)

Részére

1. ivóvíz mintavétele, fizikai, kémiai és helyszíni vizsgálata

területre a 2006. november 28-tói 2010. november 27-ig érvényesen az
MSZ EN ISOIIEC 17025:2005 szabványnakvaló megfelelöséget igazoló

akkreditált státuszt odaítéli

és ezzel a NAT-1-1227/2006 nyilvántartási számú, 2010. november 27-ig érvényes

akkreditált státusz múszaki területét bővíti.

A bővítés részlet~s akkreditált területét a határozat részét képező Kiegészítő Részletező Okirat
adja meg.

A Nemzeti Akkreditáló Testület ezzel egyidejűleg a 2005. évi LXXVIII. törvény 6. § (4)
bekezdés a) pontja alapján a szervezet akkreditált területének bővítését, amennyiben az
akkreditált státusza fennáll, 2010. november 27-ig közhiteles nyilvántartás ba veszi.

1119 Budapest, Tétényi út 82.. Telefon: 2033981,2045432,2045362 . Fax: 2045075

Postai elm: 1464 Budapest, Pf. lS81 . E-mail: nat@nat.hu . Internet: www.nat.hu

mailto:nat@nat.hu
http://www.nat.hu
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Az akkreditált státus lejáratának napját követő napon a szervezet az 2005. évi LXXVIII.
törvény 6.§ (4) bekezdés alapján vezetett nyilvántartásból törlésre kerül.

Budapest, 2007. december 18.

Erről értesül:

1. Kérelmező
2. NAT irattár
3. NAT honlap (www.nat.hu)

Melléklet: Kiegészítő Részletező Okirat 7 oldal

1119 Budapest, Tétényi út 82.. Telefon: 2033981,2045432,2045362 . Fax: 2045075

Postai elm: 1464 Budapest, Pf. 1581 . E-mail: nat@nat.hu . Internet: www.nat.hu

http://www.nat.hu
mailto:nat@nat.hu
http://www.nat.hu


1119 Budapest, Tétényi út 82.. Telefon: 203 3981,2045432,204 5362 . Fax: 204 507S
Postai cim: 1464 Budapest, Pf. 1581 . E-mail: nat@nat.hu . Internet: www.nat.hu

"BIOKÖR" Technológiai és Környezetvédelmi Kft.
(1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.)

részére

A bővitett és a szűkített akkreditált státusz terUletét a határozat részét képező Módositott
Részletező Okirat tartalmazza, ezzel egyidejűleg a 2006. november 28-án kiadott Részletező
Okirat hatályát veszti.

AI- lJ oOS-S /2008
Ügyiratszám: NAT-1-1227/2006
Ügyintézö: Gyözöné Petri Rozália
Tárgy: akkreditált státusz bővítése

és szűkítése

HATÁROZAT

Nemzeti Akkreditáló Testület

Varga József
igazgató
"BIOKÖR" Kft.

Budapest
Bláthy Ottó u. 41.
1089

A ,,BlÜKÖR" Technológiai és Környezetvédelmi Kft. (1089 Budapest, Bláthy üttó u. 41.)
kérelmére 2008. október 27-én inditott területbővitési és területszűkítési eljárás
eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület (HI9 Budapest, Tétényi út 82., adóig.szám:
18076736-2-43) Akkreditáló Bizottsága a'2005. évi LXXVIII. törvény 12. § (1) bekezdésben
foglalt jogköre alkalmazásával a

területtel és szűkíti

1. hul/adék kivonatokjémtartalmának meghatározása az MSZ 2/420-30:2006 szabvány
szerinti vizsgálatokkal.

kiadott, NAT-l·1227/2006 nyilvántartási számú, 2006. november 28-tóI 2010. november
27-ig érvényes, MSZ EN ISO/IEe 17025:2005 szabványnak való megfelelőséget igazoló
akkreditált státuszt bővíti

1. hulladék kivonatokfémtartalmának atomabszorpciós vizsgálata

I
NEMZETI

AKKREDITÁLÓ
TESTÜLET
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A Nemzeti Akkreditáló Testület a nyilvántartási adatok módosításának díja megfizetését
követően az 2005. évi LXXVIII. törvény 6. § (4) bekezdésben a) pontja alapján vezetett
nyilvántartást módosítja.

Budapest, 2008. december 3.

Erről értesül:

1. Kérelmező
2. NAT Akkreditálási Iroda

Melléklet:Módosított Részletező Okirat (43 oldal)

1119 Budapest, Tétényi út 82.. Telefon: 203 3981, 204 5432, 204 5362 . Fax: 204 5075

Postai elm: 1464 Budapest, Pf. 1581 . E-mail: nat@nat.hu . Intemet: www.nat.hu

mailto:nat@nat.hu
http://www.nat.hu


VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
a

Debrecen, Kossuth Laktanya üzemanyagtároló talaj és talajvíz mintáiból

BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
NAT által NAT-1-122712006 számon akkreditált

vizsgálólabo rató riuma

Megbízó: OVIBER KftCím: BIOKÖR Technológiai és
Környezetvédelmi Kft

1089 Budapest
Bláthy O. u. 41.

tel: 324-8447,324-8338,3039-179
fax: 299-0010

1054 Budapest
Alkotmány. u. 27.

Témaszám:

2008/255-B

Témafelelős:

Kucsora Sándor

Budapest

2009. január hó



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ITémaszám: 2008/255-B I

Mintavétel dátuma: 2008. 12.09-2009.02.06.

IMintákat vette: BIOKÖR Kft.

Minta típusa: talaj
talajvíz

Mintavételi és minta-előkészítési módszerek

I

(----

r
\

MSZ ISO 5667-1 : 1993

MSZ ISO 5667-2 : 1993

MSZ 21464 :1998
MSZ 21470-1

Vízmintavétel Mintavételi programok tervezése
vízvizs gálathoz
Vízmintavétel
A mintavételi technikák előírásai
Mintavétel a felszín alatti vizekből
Környezetvédelmi talajvizsgálat. Mintavétel

2



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-122712006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriu ma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B I

Gázkromatográfiás vizsgálatok eredményei

Vizsgálati módszerek

Vizsgált komponens Illékony szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP Pona 50 m x 0,2 mm x 0,5 /.lm
Injektor: split/splitless 220 oC
Detektor: FID 280 oC
VivŐ2áz: Hidrogén, 2 cm3/perc
Sűrített leve2ő: 500 cm3/perc
Hidro2én: 50 cm3/perc
Felvevő2áz: Nitrogén, 50 cm3/perc
Kolonna tér: 40 oC (5 perc) ~ 10 oC/perc ~ 170 oC (O perc)

120°Clperc ~ 280 oC (5 perc)
Ada2oló: Agilent Technologies 7694 Headspace Sampler
Mintahurok: 3 cm3

Vizsgálat időpont ja: Vizsgálatot végezte:
2008. XII. 15.-16. Havas-Horváth György

Vizsgált komponens Olajok

Készülék típusa: Hewlett-Packard 5890 Series II
Kolonna: HP Ultra-1 12 m x 0,2 mm x 0,33 /.lm
In.iektor: split 280 oC
Detektor: FID 300 oC
VivŐ2áz: Hidrogén, 2 cm3/perc
Sűrített levegő: 375 cm3/perc
Hidrogén: 35 cm3/perc
Felvevőgáz: Nitrogén, 25 cm3/perc
Adagoló: Hewlett-Packard 7673A Automatic Sampler
Kolonna tér: 60 oC (O perc) ~ 10 oC/perc ~ 300 oC (20 perc)

Vizsgálat időpont ja: Minta előkészítést végezte:
2008. XII. 15.-17. Rábl Zsolt

Vizsgálatot végezte:
Havas-Horváth György
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BIO KÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-122712006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B I

Vizsgált komponens Policiklusos aromás szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 /-lm
In.iektor: splitless 280 oC
Detektor: MSD
Vivőgáz: Hélium, 1,2 cm3/perc
Kolonna tér: 70 oC (2 perc) ~ 20 oC/perc ~ 200 oC (2 perc)

~ 5 oC/perc ~ 310 oC (O perc)
Adagoló: GersteI MPS2

Vizsgálat időpont ja: Minta előkészítést végezte:
2008. XII. 16. Rábl Zsolt

Vizsgálatot végezte:
Ferencziné Pálinkás Ilona

Vizsgált komponens Illékony szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP Pona 50 m x 0,2 mm x 0,5 /-lm
Injektor: split/splitless 220 oC
Detektor: FID 280 oC
Vivőgáz: Hidrogén, 2 cm3/perc
Sűrített levegő: 500 cm3/perc
Hidrogén: 50 cm3/perc
Felvevőgáz: Nitrogén, 50 cm3/perc
Kolonna tér: 40 oC (5 perc) ~ 10 oC/perc ~ 170 oC (O perc)

120°C/perc ~ 280 oC (5 perc)
Adagoló: Agilent Technologies 7694 Headspace Sampler
Mintahurok: 3 cm3

Vizsgálat időpont ja: Vizsgálatot végezte:
2008. XII. 18. Havas-Horváth György
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ITémaszám: 2008/255-B I

Olajok
Vizsgáit komponens

Készülék típusa: Hewlett-Paekard 5890 Series II
Kolonna: HP Ultra-1 12 m x 0,2 mm x 0,33 /-lm
Injektor: split 280 oC
Detektor: FID 300 oC
Vivő2áz: Hidrogén, 2 em3/pere
Sűrített leve2ő: 375 em3/pere
Hidro2én: 35 em3/pere
Felvevő2áz: Nitrogén, 25 em3/pere
Ada2oló: Hewlett-Paekard 7673A Automatic Sampler
Kolonna tér: 60 oC (O perc) -* 10 oC/perc -* 300 oC (20 perc)

Vizsgálat időpont ja: Minta előkésZÍtést végezte:
2008. XII. 20. Rábl Zsolt

Vizsgálatot végezte:
Havas-Horváth György

Vizsgált komponens Illékony szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP Pona 50 m x 0,2 mm x 0,5 /-lm
In.jektor: split/splitless 220 oC
Detektor: MSD
Vivő2áz: Hélium, 2 em3/pere
Kolonna tér: 40 oC (5 perc) -* 10 oC/perc -* 170 oC (O perc)
Ada2oló: GersteI MPS2

Vizsgálat időpont ja: Vizsgálatot végezte:
2009. I. 14. Fereneziné Pálinkás Ilona
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-122712006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ITémaszám: 2008/255-B I

Vizsgált komponens Policiklusos aromás szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 /lm
In.iektor: splitless 280 oc
Detektor: MSD
Vivőgáz: Hélium, 1,2 cm3/perc
Kolonna tér: 70 oC (2 perc) ~ 20 oC/perc ~ 200 oC (2 perc)

~ 5 oC/perc ~ 310 oC (Opere)
Adagoló: Gerstel MPS2

Vizsgálat időpont ja: Minta előkészítést végezte:
2008. XII. 19. Rábl Zsolt

Vizsgálatot végezte:
Ferencziné Pálinkás Ilona

••

r-

Vizsgált komponens Illékony szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP Pona 50 m x 0,2 mm x 0,5 /lm
In.iektor: split/splitless 220 oC
Detektor: FID 280 oC
Vivőgáz: Hidrogén, 2 cm3/perc
Sűrített levegő: 500 cm3/perc
Hidrogén: 50 cm3/perc
Felvevőgáz: Nitrogén, 50 cm3/perc
Kolonna tér: 40 oC (5 perc) ~ 10 OC/perc ~ 170 oC (Operc)

120°C/perc ~ 280 oC (5 perc)
Adagoló: Agilent Technologies 7694 Headspace Sampler
Mintahurok: 3 cm3

Vizsgálat időpont ja: Vizsgálatot végezte:
2009. II. ll. Havas-Horváth György
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
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ITémaszám: 20081255-B I
Vizsgált komponens Olajok

Készülék típusa: Hewlett-Packard 5890 Series II
Kolonna: HP Ultra-1 12 m x 0,2 mm x 0,33 )...lm
In.iektor: split 280 oC
Detektor: FID 300 oC
Vívőgáz: Hidrogén, 2 cm3/perc
Sűrített levegő: 375 cm3/perc
Hidrogén: 35 cm3/perc
Felvevőgáz: Nitrogén, 25 cm3/perc
Adagoló: Hewlett-Packard 7673A Automatic Sampler
Kolonna tér: 60 oC (O perc) ~ 10 oC/perc ~ 300 oC (20 perc)

Vizsgálat időpont ja: Minta előkészítést végezte:
2009. II. 10. Rábl Zsolt

Vizsgálatot végezte:
Havas-Horváth György

Vizsgált komponens Illékony szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP Pona 50 m x 0,2 mm x 0,5 )...lm
In.iektor: split/splitless 220 oC
Detektor: MSD
Vivőgáz: Hélium, 2 cm3/perc
Kolonna tér: 40 oC (5 perc) ~ 10 oC/perc ~ 170 oC (O perc)
Adagoló: GersteI MPS2

Vizsgálat időpont ja: Vizsgálatot végezte:
2009. II. 6. Ferencziné Pálinkás Ilona
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT -1-1227/2006 számon akkreditált

vizs gálólab oratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ITémaszám: 20081255-B I

Vizsgált komponens Policiklusos aromás szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 !lm
Iniektor: splitless 280 oC
Detektor: MSD
Vivő2áz: Hélium, 1,2 cm3/perc
Kolonna tér: 70 oC (2 perc) ---?- 20 oC/perc ---?- 200 oC (2 perc)

---?- 5 oC/perc ---?- 310 oC (O perc)
Ada2olÓ: GersteI MPS2

Vizsgálat időpont ja: Minta előkészítést végezte:
2009. II. ll. Rábl Zsolt

Vizsgálatot végezte:
Ferencziné Pálinkás Ilona

Vizsgált komponens Illékony szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP Pona 50 m x 0,2 mm x 0,5 !lm
In.iektor: split/splitless 220 oC
Detektor: FID 280 oC
Vivő2áz: Hidrogén, 2 cm3/perc
Sűrített leve2ő: 500 cm3/perc
Hidro2én: 50 cm3/perc
Felvevőgáz: Nitrogén, 50 cm3/perc
Kolonna tér: 40 oC (5 perc) ---?- 10 OC/perc ---?- 170 oC (O perc)

120°C/perc ---?- 280 oC (5 perc)
Ada~oló: Agilent Technologies 7694 Headspace Sampler
Mintahurok: 3 cm3

Vizsgálat időpont ja: Vizsgálatot végezte:
2009. II. 13. Havas-Horváth György
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Vizsgált komponens Olajok

Készülék típnsa: Hewlett-Paekard 5890 Series II
Kolonna: HP Ultra-l 12 m x 0,2 mm x 0,33 f.1m
In.iektor: split 280 oC
Detektor: FID 300 oC
Vivőgáz: Hidrogén, 2 em3/pere
Sűrített leve2ő: 375 em3/pere
Hidro2én: 35 em3/pere
Felvevő2áz: Nitrogén, 25 em3/pere
Adagoló: Hewlett-Paekard 7673A Automatic Sampler
Kolonna tér: 60 oC (O perc) -;. 10 OC/perc -;. 300 oC (20 perc)

Vizsgálat időpont ja: Minta előkészítést végezte:
2009. II. 12. Rábl Zsolt

Vizsgálatot végezte:
Havas-Horváth György

Vizsgált komponens Illékony szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP Pona 50 m x 0,2 mm x 0,5 f.1m
In.iektor: split/splitless 220 oC
Detektor: MSD
Vivőgáz: Hélium, 2 em3/pere
Kolonna tér: 40 oC (5 perc) -;. 10 OC/perc -;. 170 oC (O perc)
Adagoló: GersteI MPS2

Vizsgálat időpont ja: Vizsgálatot végezte:
2009. II. 13. Fereneziné Pálinkás Ilona
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriu ma

Vizsgált komponens Policiklusos aromás szénhidrogének

Készülék típusa: Agilent Technologies 6890N
Kolonna: HP5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 ).lm

In.iektor: splitless 280 oC
Detektor: MSD
Vivő~áz: Hélium, 1,2 cm3/perc
Kolonna tér: 70 oC (2 perc) ~ 20 oC/perc ~ 200 oC (2 perc)

~ 5 oC/perc ~ 310 oC (O perc)
Ada2oló: Gerstel MPS2

Vizsgálat időpont ja: Minta előkészítést végezte:
2009. II.12. Rábl Zsolt

Vizsgálatot végezte:
Ferencziné Pálinkás Ilona

r~

1
1

r--,
!

I Témaszám: 2008/255-B

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I

Vizs~álati szabványok I
,.-

I,
r-
I
l

Víz:
MSZ 1484-4: 1998
MSZE 1484-7:2005

MSZ 1484~6: 2003

Talaj:
MSZ 21470-92:1998

MSZ 21470-94:2001

Vízvizsgálat. Illékony aromás szénhidrogének meghatározása
Vízvizsgálat. Az extrahálható szénhidrogén-tartalom meghatározása a 160-
520 oC forrásponttartományban. Gázkromatográfiás módszer
Vízvizsgálat. Policiklusos aromás szénhidrogének meghatározása GC-MS
módszerrel

Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Illékony aromás szénhidrogének
meghatározása
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az extrahálható szénhidrogén-tartalom
meghatározása a 160-520 oC forráspont-tartományban. Gázkromatográfiás
módszer

10



Talajvíz minták gázkromatográfiás vizsgálata

BIO KÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

ITémaszám: 2008/255-B

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I

Összes alifás szénhidrogén
TPH

Összes alifás
szénhidrogén

Minta jele (CS-40)

TPH
(/-lg/dm3

)

DLl <30,0
DL2 18620,0
DL3 297,0
DL4 590,7
DL5 1830,0
DL6 285,8
DL7 196,7
DL8 180,4
DL9 141,1
DL10 34,8
DLll 108,5
DL12 50,5
DL13 15440,0
DL14 89,7
DL15 8887,0
DL16 <30,0
DL17 <30,0
DL18 <30,0
DL19 <30,0
DL22 <30,0

II



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

1 Témaszám: 2008/2SS-B I
Összes alifás
szénhidrogén

Minta jele (CS-40)

TPH
(~g/dm3)

DL20 <30,0
DL21 <30,0
DL23 <30,0
DL24 <30,0
K6 <30,0

12
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B

Talajvíz minták gázkromatográfiás vizsgálata
Illékony szénhidrogének

...•

r-
I

i

r-
I

Minta Illékonyalifás szénhidrogének (/-lg /dm3
)

jele nCs-ig nCS-6 nC6-7 nCH nCS-9 nC9-1O nCIO-II nCII-12
Összes
nCS-12

DLl 2,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,5 2,6 3,5 7,6
DL2 226,0 1184,0 2713,0 5370,0 4044,0 3808,0 1111,0 391,7 18620
DU 137,1 6,7 32,4 30,1 19,6 126,9 53,8 27,5 297,0
DL4 174,5 3,4 31,1 42,7 36,1 324,0 107,6 43,8 588,7
DLS 45,9 16,6 179,8 364,4 189,6 817,4 211,2 39,6 1819,0
DL6 4,6 1,6 18,4 22,0 13,4 172,1 47,3 11,0 285,8
DL7 19,2 3,0 12,6 17,6 10,0 109,7 32,7 11,1 196,7
DL8 <1,0 <1,0 8,1 10,8 6,4 113,6 33,9 7,6 180,4
DL9 1,2 <1,0 4,1 6,4 5,0 90,4 28,1 7,1 141,1
DLl O 7,0 <1,0 <1,0 3,5 3,3 19,0 7,3 1,7 34,8
DLl 1 7,2 <1,0 2,3 3,5 3,3 71,5 22,5 5,4 108,5
DLl 2 2,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 34,5 13,0 3,0 50,5
DLl 3 930,4 250,1 1122,0 2120,0 1829,0 7315,0 2181,0 609,5 15430
DLl 4 108,7 <1,0 <1,0 1,0 3,5 18,5 27,9 14,0 64,9
DLl 5 204,9 280,8 1090,0 2179,0 1250,0 2892,0 850,5 344,3 8887,0
DLl 6 21,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,9 1,9 4,7 10,5
DLl 7 43,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 1,1 2,4
DLl 8 9,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 9 18,2 4,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,7 <1,0 5,7
DL22 53,1 20,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,0 <1,0 22,6
DL20 64,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL21 78,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 <1,0 1,4 2,4
DL23 50,7 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 3,0 3,6 <1,0 8,1
DL24 49,8 1,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,7

K6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
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Minta Aromás komponensek (/-lg/dm3
)

jele Benzol Toluol Etilbenzo ill-Xilol p-Xilol o-Xilol Xilolok Összes
DLl <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL2 155,3 2950,0 846,5 <2,0 2023,0 883,4 2906,0 6858,0
DL3 3,7 149,0 98,9 <2,0 125,2 54,1 179,3 430,9
DL4 2,8 119,5 275,2 <2,0 303,5 71,6 375,1 772,6
DL5 55,6 96,2 375,7 <2,0 1031,0 119,8 1151,0 1678,0
DL6 1,5 60,1 95,1 <2,0 243,9 42,6 286,5 443,2
DL7 6,3 42,8 54,3 <2,0 136,3 27,4 163,7 267,1
DL8 1,7 57,2 55,4 <2,0 139,0 31,4 170,4 284,7
DL9 <0,5 33,7 37,3 <2,0 94,0 21,6 115,6 186,6
DLlO <0,5 6,6 4,8 <2,0 12,1 3,6 15,7 27,1
DL11 3,0 28,0 32,4 <2,0 81,2 18,7 99,9 163,3
DLl 2 <0,5 19,0 12,6 <2,0 34,1 11,2 45,3 76,9
DLl 3 1260,0 5584,0 2088,0 53,6 3824,0 2051,0 5929,0 14860,0
DLl 4 <0,5 5,3 2,3 <2,0 5,0 3,1 8,1 15,7
DLl 5 20,5 29,3 387,7 12,5 640,0 28,4 680,9 1118,0
DLl 6 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 7 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 8 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 9 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL22 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL20 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL21 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL23 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL24 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
K6 <0,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B I

Talajvíz minták gázkromatográfiás vizsgálata

Egyéb szénhidrogének

Minta Egyéb szénhidrogének (/-lg/dm3
)

jele MTBE ETBE TAME
DLl 27,6 <2,0 <2,0
DL2 1076,0 <2,0 <2,0
DL3 49,3 <2,0 <2,0
DL4 218,1 23,9 27,0
DL5 109,6 <2,0 <2,0
DL6 4,5 <2,0 <2,0
DL7 23,8 <2,0 <2,0
DL8 <2,0 <2,0 <2,0
DL9 7,9 <2,0 <2,0
DLl O <2,0 <2,0 <2,0
DLl! 17,2 <2,0 8,1
DLl 2 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 3 4129,0 <2,0 <2,0
DLl 4 6,3 <2,0 <2,0
DLl 5 294,4 <2,0 <2,0
DLl 6 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 7 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 8 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 9 <2,0 <2,0 <2,0
DL22 <2,0 <2,0 <2,0

DL20 <2,0 <2,0 <2,0

DL21 <2,0 <2,0 <2,0
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Minta Egyéb szénhidrogének (llg/dm3)

jele MTBE ETBE TAME

DL23 <2,0 <2,0 <2,0

DL24 <2,0 <2,0 <2,0

K6 <2,0 <2,0 <2,0
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-122712006 számon akkreditált

vizs gálól aboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B

Talajvíz minták gázkromatográfiás vizsgálata

Policiklusos aromás szénhidrogének

Minta Policiklusos aromás szénhidrogének (f.lg/dm3
)

jele l:: l:: l:: l::-(1) l::l:: - -(1) l:: -(1) -(1)
'.-< ".-< <t::: -(1) H -(1) .•.... l::- <t::: ü g('j ('j H .•.... -(1)g ('j
<t::: ('j l:: o l-< H H

i=1 ;:l .•.... ;:i • .-<
('j (1) (1) - l::

~
~z ü ~ (1) oü <é ~ -<é ~

DLl 0,22 <0,02 0,02 0,02 0,05 <0,01 0,02 0,01
DL2 35,12 0,16 0,15 0,70 0,87 0,05 0,38 0,28
DL3 3,28 0,06 0,16 0,37 0,10 0,02 0,04 0,03
DL4 6,39 0,19 0,27 1,11 0,46 0,06 0,03 0,03
DL5 0,73 0,05 0,12 0,89 0,93 <0,01 0,03 0,03
DL6 1,87 0,03 0,04 0,08 0,09 <0,01 0,01 0,01
DL7 2,32 0,03 0,05 0,09 0,08 <0,01 0,01 0,01
DL8 1,86 <0,02 0,04 0,07 0,08 <0,01 0,02 0,02
DL9 1,19 0,03 0,04 0,07 0,07 <0,01 0,06 0,05
DLl O 0,39 0,04 0,04 , 0,12 0,10 <0,01 0,04 0,04
DLl 1 1,56 <0,02 0,03 0,05 0,03 <0,01 0,01 0,02
DLl 2 <0,10 0,02 0,03 0,08 0,09 <0,01 0,02 0,02
DLl 3 12,71 <0,02 0,14 0,60 0,38 <0,01 0,07 0,05
DLl4 1,26 0,05 0,03 0,09 0,12 <0,01 0,08 0,06
DLl 5 73,34 0,09 0,12 0,26 0,22 <0,01 0,04 0,03
DLl 6 0,26 <0,02 0,02 0,02 0,16 <0,01 0,33 0,25
DLl 7 0,29 0,03 0,02 0,04 '0,04 <0,01 0,03 0,02
DLl 8 0,38 0,04 0,04 0,06 0,18 <0,01 0,08 0,06
DLl 9 0,77 0,09 0,13 0,15 0,48 <0,01 0,35 0,23
DL22 0,20 <0,02 0,03 0,04 0,21 <0,01 0,05 0,04
DL20 0,40 <0,02 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 0,02 <0,01
DL21 0,40 <0,02 <0,01 0,04 0,23 <0,01 0,09 0,07
DL23 0,37 <0,02 <0,01 0,05 0,18 <0,01 0,03 0,02
DL24 0,28 <0,02 <0,01 <0,01 0,15 <0,01 0,03 0,03
K6 0,14 <0,02 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01

17



r~

I

BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
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Minta Policiklusos aromás szénhidrogének (/-lg/dm3
)

jele ~S::: ,.-.,S::: ,.-.,S::: ~
,.-., o s:::s::: ..o ,O) ~ ,O) '"o o"-"S:::'-' ,O) '-' ..•.... '-'"E '-'S::: g 'Y s::: N ,O)o U ,O) o § s:::"-"u N .,..,,O)

N o ro o ,O) O) (") ,O) 0)":; ro s::: •.cr ;;:::N ro
~

N l-< N l-< N l-< '"o .. l-<s::: ,t::l s::: .,.., ..o ro ,t::l O) •. l-<s::: ;:l s::: ;:l c'l .,.., 0:1 b1) O)O) s::: O) o O) o O) o... s::: •. o... 5'-'§ '-' o...>-; •.....•0:1 ro 0:14:: 0:14:: 0:1 '-'
DLl <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL2 0,05 0,08 <0,01 0,05 0,03 0,03 <0,01 0,03
DL3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL4 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL8 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL9 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl O <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 4 <0,01 0,02 <0,01 0,02 0,01 0,07 <0,01 0,07
DLl 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 6 0,03 0,66 <0,01 0,17 0,03 1,01 <0,01 0,91
DLl 7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 8 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DLl 9 0,04 0,07 <0,01 0,06 0,03 <0,01 <0,01 0,03
DL22 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL21 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL23 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL24 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
K6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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i I Témaszám: 2008/255-B ,
Talajvíz minták gázkromatográfiás vizsgálata

Extrahálható szénhidrogének

Minta Szénhidrogének (~g/dm3)

jele nC12-14 nC14-16 nC16-18 nC18-20 nC2O-22

DLl <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL2 3,1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL4 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL5 10,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL8 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl O <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 3 7,4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 8 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DLl 9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL22 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL20 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL21 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL23 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
DL24 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
K6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
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Minta Szénhidrogének (/-lg/dm3
)

jele nC22-24 nC24-28 nC28-32 nC32-36 nC36-40 Összes
DLl <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL2 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 3,1
DU <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL4 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 2,0
DL5 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 10,6
DL6 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL7 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL8 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL9 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DLl O <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DLl 1 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DLl 2 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DLl 3 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 7,4
DLl 4 <2,0 11,6 9,1 4,1 <4,0 24,8
DLl 5 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DLl 6 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DLl 7 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DLl 8 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DLl 9 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL22 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL20 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL21 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL23 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
DL24 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
K6 <2,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft

a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/2SS-B I

,"

Talajvíz minták gázkromatográfiás vizsgálata

Egyéb szénhidrogének

Minta Alkilbenzolok (Jlg/dm3
)

jele 8 - "2,....!., ,-., I ] I "2 I I- - O~"0:°1 ~......-o( - 1~,........j...Q.) - "-l:i- I "-l:i"o '"0-0.,0 S S
~~ ~~

o
~~8 ~ 8 ~ I ..,. ~~~~g]- I- :-;::1

g<Q) ~ P-'Il) '-l:i '-l:i . Il) ll) ~, ll) N~..o 6..0 !:LI !:LI - Eo-<..oEl ~
8..0 -Eo-<..os

8 I Eo., '-" o
Dll <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL2 35,9 67,1 181,6 86,0 114,3 94,1 36,7 291,5
DL3 4,4 1,5 4,3 4,0 6,0 4,4 1,4 7,7
DL4 10,4 6,1 9,7 6,2 13,6 14,9 4,2 30,5
DL5 28,9 20,4 50,6 23,4 46,6 39,2 12,0 93,5
DL6 1,8 <1,0 3,6 4,1 6,4 3,8 <1,0 6,1
DL7 1,9 <1,0 4,1 4,5 6,3 4,4 <1,0 7,7
DL8 <1,0 <1,0 3,8 3,9 5,9 3,5 <1,0 5,4
DL9 <1,0 <1,0 2,4 2,6 4,6 3,1 <1,0 4,4
Dll O <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL11 <1,0 <1,0 1,4 1,4 3,9 1,9 <1,0 2,6
DLl 2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 3 88,5 182,8 392,6 220,9 299,8 294,2 101,4 799,6
DLl4 <1;0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Dll 5 61,6 105,4 111,6 117,1 149,8 155,9 33,1 259,4
DLl 6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Dll 9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL22 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL20 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL21 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL23 <1,0 15,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL24 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
K6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
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I Témaszám: 2008/255-B I
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Minta Alkilbenzolok (/-lg/dm3
)

jele
,

I I Q -- I - I I o.po.p _
I ~~ °a_ o :.5- -- ,....!.,- .~ I ~ (i)-;::::l o (V)(i)0 880s

(i)o o.p o o.p o o.!;'§,@ oc o0?5 j:o§ 5 0.-<i:j o~ i:j ;::::l ~ ~~po< - (.) 8(i) Q(i) o:l(i) 88(i) '(i)
I ..8 I~...o ~...o o S 8...0 6.....0 6...0 8 0....0 ~...o

N o~ r'lcn -
DLl <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL2 <1,0 112,2 4,7 12,0 12,6 13,1 <1,0 <1,0
DL3 <1,0 3,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL4 <1,0 18,4 1,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL5 <1,0 52,0 4,1 1,3 2,5 <1,0 <1,0 <1,0
DL6 <1,0 3,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL7 <1,0 3,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL8 <1,0 1,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL9 <1,0 2,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl O <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 1 <1,0 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 3 <1,0 226,0 6,6 21,4 21,5 18,7 <1,0 <1,0
DLl 4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 5 7,7 37,0 4,3 11,5 12,3 8,7 <1,0 <1,0
DLl 6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DLl 9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL22 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL20 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL21 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL23 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
DL24 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
K6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
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I Témaszám: 2008/255-B I

minták gázkromatográfiás vizsgálata

Egyéb szénhidrogének

r-

l
r-
I
1

Minta Klórozott szénhidrogének (/-lg/dm3
)

jele I I I I § I
1-< 1-< 1-< 1-< 1-<'o ~ :::: 'o 'o 'o 'o,...!.."'O •....• :::: ''''''' :::: •....•

1""" :::: eB •....•
'a 'C ~:2 'o 'ro v) ~ '(j) ~ ,§ N ~ '(j) ~ ::::•....• .•... :::: ........... rn . ....-(~ o . •..• 'ro.....o O '.;:J ~ (j) ro O '.;:J O ......~ q ".;j O .....>:Q ..... El I (j) 1-< I (j)

I (j) O 1-< I (j) Ü I (j) o•....• .•••• C"! •....• c"! •....• c"!~ ~•....• •....• •....• •....• •....•
DL-2 <0,1 <1,0 <1,0 <1,0 <0,5 <1,0 <1,0 <0,5

:-
Minta Klórozott szénhidrogének (/-lg/dm3

)

jele

DL-2 <3,0 <3,0 <1,0 <3,0
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Talaj minták gázkromatográfiás vizsgálata

Összes alifás szénhidrogén
TPH

Összes alifás
szénhidrogén

Minta jele (CS-40)

TPH
(mg/kg)

DLl/2 <10,0
DLl/3 <10,0
DLl/4 <10,0
DLl/5 <10,0
DL2/2 <10,0
DL-2/2,5m 20,3
DL2/3 133,8
DL-2/3,5m 691,1
DL2/4 <10,0
DL2/5 <10,0
DL3/3 <10,0
DL3/4 123,9
DL3/5 <10,0
DL4/3 <10,0
DL4/4 38,5
DL4/5 <10,0
DL5/3 <10,0
DL5/4 318,4
DL5/5 <10,0
DL6/3,5 <10,0
DL7/3,5 <10,0
DL8/3,5 <10,0
DL9/3,5 <10,0
DLl 0/3,5 <10,0
DL 11/3,5 <10,0
DLl 2/3,5 <10,0
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B

Összes alifás
szénhidrogén

Minta jele (CS-40)

TPH
(mg/kg)

DL13/3 <10,0
DL13/4 <10,0
DL13/5 <10,0
DL14/3,5 <10,0
DL15/2 <10,0
DL15/3 <10,0
DL15/4 <10,0
DL15/5 <10,0
DL16/3,5 <10,0
DL17/3,5 <10,0
DL18/3,5 <10,0
DL19/3,5 <10,0
DL22/3,5 <10,0
DL20/3,5 <10,0
DL21/3,5 <10,0
DL23/3 <10,0
DL24/3 <10,0
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vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 200812SS-B ,

Talajminták gázkromatográfiás vizsgálata

Illékony szénhidrogének

Minta Illékonyalifás szénhidrogének (mg /kg)

jele nCs- nCS-6 nC6-7 nC7-S nCs-9 nC9-10 nC1O-1I nCll-12
Összes

19 nCS-12

DL1I2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL1I4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL2/2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL-2/2,5m <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,8
DL2/3 2,4 5,9 17,2 23,7 24,5 34,4 16,0 5,9 127,6
DL-2/3,5m <0,1 0,5 5,5 38,2 58,5 183,3 74,9 24,1 385,0
DL2/4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL2/5 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 <0,1 1,6
DL3/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DU/4 0,3 0,9 11,4 35,6 38,1 20,1 8,9 4,5 119,5
DL3/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL4/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL4/4 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 1,1
DL4/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DU/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DU/4 0,2 3,9 30,3 103,1 90,7 72,8 13,0 0,7 314,5
DL5/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 <0,1 0,3
DL6/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL7/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL8/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL9/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLlO/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 113,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl2/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 3/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 3/4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 1,2 0,4 0,1 2,9
DLl 3/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Minta Illékonyalifás szénhidrogének (mg /kg)

jele nCs- nCS-6 nC6-7 nC7-S nCS-9 nC9-lO nClO-JJ nCJ1-J2
Összes

19 nCS-12

DLl4/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 5/2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 5/3 <0,1 <0,1 0,1 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 2,5
DLl 5/4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 5/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 6/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 7/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 8/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 9/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL22/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL20/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL21/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL23/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL24/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Minta Aromás komponensek (mg/kg)

jele Benzol Toluol Etilbenzol ID-Xilol p-Xilol o-Xilol Xilolok Összes
DL1I2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl/4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL1I5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL2/2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL-2/2,5m <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL2/3 0,3 2,2 2,5 <0,1 5,1 1,8 6,9 11,9
DL-2/3,5m <0,1 1,2 6,7 11,3 11,7 6,5 29,4 37,3
DL2/4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL2/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1
DU/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DU/4 0,3 0,2 1,9 0,2 1,4 0,3 1,9 4,3
DU/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL4/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL4/4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL4/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLS/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B I

Minta Aromás komponensek (mg/kg)

jele Benzol Toluol ;Etilbenzol ill-Xilol p-Xilol o-Xilol Xilolok Összes
DL5/4 0,1 0,1 6,4 <0,1 15,4 1,6 17,0 23,6
DLS/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1
DL6/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL7/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL8/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL9/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 0/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 1/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 2/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 3/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 3/4 0,4 2,3 0,6 <0,1 1,3 0,8 2,1 5,4
DLl 3/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 4/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 5/2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 5/3 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1
DLl 5/4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 5/5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 6/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 7/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 8/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 9/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL22/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL20/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL21/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL23/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL24/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

28



,-

1
l

r-
I
i

I
1

BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B I

Talajminták gázkromatográfiás vizsgálata
Egyéb szénhidrogének

Minta Egyéb szénhidrogének (mg/kg)

jele MTBE ETBE TAME
DLl/2 <0,1 <0,1 <0,1

DLl/3 <0,1 <0,1 <0,1

DLl/4 <0,1 <0,1 <0,1

DLl/5 <0,1 <0,1 <0,1

DL2/2 <0,1 <0,1 <0,1

DL2/3 6,3 0,1 9,7
DL2/4 <0,1 <0,1 <0,1

DL2/5 0,2 <0,1 <0,1
DL3/3 <0,1 <0,1 <0,1

DL3/4 1,7 <0,1 <0,1
DL3/5 <0,1 <0,1 <0,1

DL4/3 <0,1 <0,1 <0,1

DL4/4 <0,1 <0,1 <0,1
DL4/5 <0,1 <0,1 <0,1

DLS/3 <0,1 <0,1 <0,1

DL5/4 2,7 <0,1 <0,1
DLS/5 <0,1 <0,1 <0,1
DL6/3,5 <0,1 <0,1 <0,1

DL7/3,5 <0,1 <0,1 <0,1

DL8/3,5 <0,1 <0,1 <0,1

DL9/3,5 <0,1 <0,1 <0,1

DLlO/3,5 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 1/3,5 <0,1 <0,1 <0,1

DLl 2/3,5 <0,1 <0,1 <0,1
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Minta Egyéb szénhidrogének (mg/kg)

jele MTBE ETBE TAME
DLl 3/3 <0,1 <0,1 <0,1

DLl 3/4 1,6 <0,1 <0,1
DLl 3/5 <0,1 <0,1 <0,1

DLl4/3,5 <0,1 <0,1 <0,1

DLl 5/2 <0,1 <0,1 <0,1

DLl 5/3 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 5/4 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 5/5 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 6/3,5 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 7/3,5 <0,1 <0,1 <0,1
DLl 8/3,5 <0,1 <0,1 <0,1

DLl 9/3,5 <0,1 <0,1 <0,1
DL22/3,5 <0,1 <0,1 <0,1

DL20/3,5 <0,1 <0,1 <0,1
DL2113,5 <0,1 <0,1 <0,1
DL23/3 <0,1 <0,1 <0,1

DL24/3 <0,1 <0,1 <0,1
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I Témaszám: 2008/255-B I

Talajminták gázkromatográfiás vizsgálata

Extrahálható szénhidrogének

Minta Szénhidrogének (mg/kg)

jele nC1Z-14 nC14-16 nC16-18 nC18-Z0 nCZO-22

DLl/2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl/3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl/4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl/5 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 <0,2
DL2/2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL-2/2,5m 2,8 1,7 1,1 0,7 0,8
DL2/3 2,1 0,9 0,6 0,3 0,2
DL-2/3,5m 34,7 22,0 14,2 9,8 15,2
DL2/4 0,2 0,3 0,4 <0,2 <0,2
DL2/5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DU/3 <0,2 0,2 0,2 0,2 <0,2
DL3/4 1,1 0,5 0,4 <0,2 <0,2
DL3/5 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 <0,2
DL4/3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL4/4 9,3 12,8 11,1 4,0 0,2
DL4/5 0,2 0,5 0,6 0,6 0,4
DL5/3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL5/4 1,0 1,2 1,2 0,3 0,2
DLS/5 <0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL6/3,5 0,3 0,4 0,6 <0,2 <0,2
DL7/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL8/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL9/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 0/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 113,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL12/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 3/3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 3/4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 3/5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl4/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
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Minta Szénhidrogének (mg/kg)

jele nC12-14 nC14-16 nC16-18 nC18-20 nC2O-22

DLl 5/2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 5/3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 5/4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 5/5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL16/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 7/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 8/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DLl 9/3,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4
DL22/3,5 <0,2 <0,2 0,2 0,2 0,2
DL20/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL21/3,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL23/3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
DL24/3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Minta Szénhidrogének (mg/kg)

jele nCn-24 nC24-28 nC28-32 nC32-36 nC36-40 Összes
DLl/2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl!3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl/4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl/5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,2
DL2/2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL-2/2,5m 1,4 6,0 3,8 1,2 <0,4 19,5
DL2/3 0,5 1,0 0,6 <0,4 <0,4 6,2
DL-2/3,5m 41,8 73,7 52,3 32,8 9,6 306,1
DL2/4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,9
DL2/5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL3/3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,6
DL3/4 0,6 1,2 0,6 <0,4 <0,4 4,4
DL3/5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,2
DL4/3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL4/4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 37,4
DL4/5 0,4 0,6 0,4 <0,4 <0,4 3,7
DLS/3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL5/4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 3,9
DLS/5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,2
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Minta Szénhidrogének (mg/kg)

jele nCn-24 nC24-28 nC28-32 nC32-36 nC36-40 Összes
DL6/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 1,3
DL7/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL8/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL9/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLlO/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 1/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 2/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 3/3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 3/4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 3/5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl4/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 5/2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 5/3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 5/4 <0,2 <0,4" <0,4 <0,4 <0,4
DLl 5/5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 6/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 7/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 8/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DLl 9/3,5 <0,2 0,6 0,7 <0,4 <0,4 3,3
DL22/3,5 <0,2 <0,4 0,4 <0,4 <0,4 1,0
DL20/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL21/3,5 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL23/3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
DL24/3 <0,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
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Tala,iminták gázkromatográfiás vizsgálata

Egyéb szénhidrogének

Minta Alkilbenzolok (mg/kg)

jele o - -,....!.. ,-.. ~ I í3' ~
I II .8 - ~~o.g~'l""""!~,...-..j 'Ro I::aO~ '-g o0..00 -8 -8 -88 ~ § 8 ~

~ II)~'.p P?5I I t'1 § .- I ri.§ 5 ~]- - -§'lI)g j:1;1I) '.p '.p ~ II)N
~~..o 6,.0 ~ ~ -' ,.o II) ~..o -E--<..oS

I I E--< 8 I
II)

8 o.. '-' o •....•

DL-2/2,5m <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL-2/3,5m 2,6 4,4 7,0 6,7 6,3 4,4 3,9 8,6
DL20/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL21/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL23/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL24/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Minta Alkilbenzolok (mg/kg)

jele I
I I Q -- I - I I '.p

'.p - I ~......-o( 'a- o ~......-o( -- ,....!..- .~ 1......-0( 11)-;:l o t'111)0 8 9 § II)o .- o '.p o .'!''R ~ 'f=: op?~ ri.§ 5 .- ~ .~ ~ ~~ ~5~II) j:1;"':=':'ü 8 II) ~II) 8811)
I .s I I II) ~..o11),.0 -E--<..o .§ -3 8,.0 6,,.0 ~..o 8 0..,.0

N r'lcn ••.....

DL-2/2,5m <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL-2/3,5m 0,9 6,2 0,6 1,9 1,9 2,4 <0,1 <0,1
DL20/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL21/3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL23/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
DL24/3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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]'alajminták gázkromatográfiás vizsgálata

Policiklusos aromás szénhidrogének

Minta Policiklusos aromás szénhidrogének (mg/kg)

jele ~ ~ ~ ~ ~~ '(1) '(1) ~ '(1) '(1),....., '(1) .•....•....• ......• q:: '(1) ;..,
Ü § ~,....., q:: .•...

c\l c\l ;..,
§ c\l '(1)

q:: c\l ~ o ;.., ;.., ;..,
~ ;:j .•... ;:j .•....•

c\l (1) (1) ,....., ~
~

p-iz ü ~ (1) oü --< ~ ,.....,
--< ~

DL-2/2,Om 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02
DL-2/2,5m 0,03 <0,01 <0,01 0,03 0,06 <0,01 0,09 0,08
DL-2/3,Om 0,79 <0,01 0,01 0,05 0,10 0,01 0,09 0,08
DL-2/3,5m 9,04 0,13 0,22 0,76 1,02 0,23 1,03 0,90
DL-2/4,Om 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,04 0,04
DL-14/3,5m 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL-22/4,Om 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL20/3,5 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL21/3,5 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL23/3 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL24/3 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Minta Policiklusos aromás szénhidrogének (mg/kg)

jele

DL-2/2,Om
DL-2/2,5m
DL-2/3,Om
DL-2/3,5m

<0,01
0,04
0,05
0,67

0,03
0,05
0,06
0,61

,--.~,n '(1)

'OE
N c\l
o ~(1) ••••
(:O~
<0,01
<0,01

0,02
0,24

,--.~
.,:,,:: '(1)o~
N c\l~ 5(1) o

(:OC;::::

0,02
0,03
0,03
0,32
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,--.
c\l
'-' r'o ,Ii)
N ;..,r' ......•
li) o-

CO

<0,01
0,02
0,03
0,51

<0,01
0,03
0,04
0,34

<0,01
<0,01
<0,01

0,10

<0,01
0,02
0,02
0,27



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT áltaINAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B ~

•••

Minta Policiklusos aromás szénhidrogének (mg/kg)

jele ~:::1 ~:::1 ~:::1 ~
~ o :::1:::1 ,.D -(]) ~ -(]) '"o o~:::1'--' -(]) '--' .•.... '--' .•.... '--':::1 o u :::1 N -O)o u -O) o :::1 o § o -O) :::1 I -O) :::1~U N'- -O)

N ro N N ro N l-< ~ ~.~ O) ,..l:1~ro :::1 ,..l:1~;;::.- ~ ~:::1 -1:J
~

:::1 l-< :::1 .- ,.D ro l-< O) ~ l-<
O) ;::l O) o.. :::1 N~ o.. .- '--' "E t:Q b1) O)

~ § t:Qc§ O) o t:Q .....• ,....; Q ro '--' o..t:Q~ '--'
DL-2/4,Om 0,02 0,07 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 <0,01
DL-14/3,5m <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL-22/4,Om <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL20/3,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL21/3,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL23/3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
DL24/3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizs gálólab oratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B ,

Talajminták gázkromatográfiás vizsgálata

Egyéb szénhidrogének

...•

Minta Klórozott szénhidrogének (mg/kg)

jele I I I I § I
!-< !-< !-< !-< !-<'o I 'o 'o 'o 'o,...!.."O - ::::: !-< ::::: 1_::::: - N 32 ,~ <B -'S 'C ~~ 'o 'ro ~~~ ~ ,§ ~ :::::- .•... CI)'~ ~ o ......•'ro.......o O '.p ~ ll) ro O '.p O ......~ Q ',c O .....

>32 .•....• s !-<I ll) O !-< I ll) r ll) U I ll) o I ll)- .•... ~ ...-< ~ - ~~ ~...-< ...-< ...-< ...-< -
DL-2/3,5m <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Minta Klórozott szénhidrogének (mg/kg)

jele

DL-2/3,5m <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólahoratóriuma

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

I Témaszám: 2008/255-B I

Atomabszorpciós spektrofotométerrel végzett vizsgálatok eredményei

Vizsgált komponens Zn, Cd, Pb, Ni, Cu, Cr, Co, Sn

Készülék típusa: Zeiss AAS 3

Vizsgálati módszer: lángba porlasztással
hidridfejlesztő módszerrel

Kivonat: 1:10 tömegarányú 2 mol/dm3- s salétromsavas kivonat

Talaj minták
Alkalmazott szabványok:

MSZ 21470-50: 2006 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható
toxikuselem-, a nehézfém - és a Cr(VI) tartalom meghatározása

Mintaelőkészítést és
Vizsgálat dátuma: vizsgálatot végezte:
2009.02.04. - 13 Gábor Lászlóné

Talajminták nehézfémtartalma

1:10 tömegarányú 2 mol/dm3- s salétromsavas kivonatból

Minta jele Nehézfémtartalom (mg/kg légszáraz mintából)

Furat Mély-
Z11 Cd Pb Ni Cu Cr Co SIlszáma ség (m)

DL2 2,5 12,3 <0,1 9,3 7,0 6,4 1,9 4,9 <0,1
DL2 3,5 5,3 <0,1 12,1 1,5 2,8 <1 <1 <0,1
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Megjegyzés:

A mérési eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak.

"'.

Varga József
igazgató

L
BIOKOR Teohnol6glal
és Környezetvédelmi Kft.

1089Budapest,BláthY~.
101 Q2086-02559302 " ll.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon akkreditált

vizsgálólaboratóriuma

rfL\\_~~
Kató Máf:i-

laboratórium vezető

A vizsgálati jegyzőkönyvet, amely 39 számozott oldalt tartalmaz, a vizsgáló

laboratórium Írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni!

Melléklet:

I Témaszám: 200g/255-B ~

r-
,

39



4. sz. melléklet Fúrási naplók



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

I Témaszám:2008/255-B I

Hely: oJ;?~~I.:'~9.lmor.,.~kt~~.Y.~ oooo.o oo.o.o .
Fúrás száma: .J2L.-1..o ooo

FÚR Á S 1 (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y ZÖK Ö N Y V

Fúrás kezdete: oQLo ..év....oo.... n.oo.;.o.hó ... 2~.o.onap

i.•..~

Mélység Rétegleírás Minta

O-0,' ~6U1Q;D.A--V\.~ ~~

0ro -Ol~ .~~~~o.. \A.o~

°l~-.2- ~o...OO~~o., ~""""O~

2- - !J-, B Q..~h~~ o...aGC>...~A. ~

~\~- '~:q~~ C~ ~cLwt\ ~~~O~~O

!:>\!f - ~,3 ~.I\~O~ ~C'~··~(Cil~)

4,.3 - ~C!) CLJJdl.1~rlU... a;?21°J' /0,,"<:> /
/

A', " 1 tk 1...~LtazottsagJe en ezett: o~ ooo m. M ··t··tt' . .3 ~4-egu o vlzszmt: oo.~ om.

Talajvízszint: ..o 00.0 •••• o0= •• 0 o00 oO••• .ITI.O ..•••. O.•• o.~~o~oo 0 •••••• órával a fúrás után.

F' "tm'" 60 T' . t ' - --uroa aro: o ••••• o •••• 00 ••• ,. mm. erszm magassaga: 0.0 •••••• m "0 •••••• 0 ••• ,

C" '2.> "" tt l' C "k"ll' 0..(4-'sovezes: m szuro m te 1. so la as: f m.
PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:Herpaí ZS~

I ... ..... o ••

- -- ---- -



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: .Q~px~C;:_f!n.t.~k1:~I).Y.~_ _ o _ ••••• _.

Fúrás száma: ..:o.1..:~ ...._...

FÚR Á S 1 (TALAJMINTA VÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q~.._.. ,év oJ4 _ hó.o.f'l. nap

Mélység Rétegleírás Minta

0-' <1ef
;;7

~Y?7~{S:P#. íl/l7(.,"j

&I,!- ./~ ~/I74J.r~/~ Ab#1~/

~i - ?,6' StV.r.{ eP-r ay/c;r~j' '&'''$•.''/

~, C - s; ~ ~~ru;.I.::,p~d'fa~é7/1 ,4e>--o!
1-;I - f", S S'Z-i:;/"k (ji - r M---f
r;? - C;O ~~~;'I?ao. .ICJ/J1&l

A', , '1 k ::Il.tazottsagJe ent ezett: ---f m. M "t"tt' 't -1: ~Iegu o vlzszm :,-...I·....-·o •. -m,

Talajvízszint: _ :._ __.=_ .._ _ID _ _.:'.-::._.. __ _ _-órával a fúrás után.

F, , 't ,.. 60 T" , - --uroa mara: _.__ mm. erszmt magassaga: "00" •• __ o _ID •. _•• ··0_ ••••••••

C" , /J " .. /.1. ti' C "k"II' (JI./sovezes: ~ ..m szuro ... I m el. so la as: ..tf.t:,.· ...m:

PH: , Vezetőképesség:. , ,

Aláfrás:HerpaiZ~

- .._-- - .-
~-~;.~~."~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELIJEGYZÓKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: _ .Q~bx!J.<;:~n.L~kt~.I)y$! , .

Fúrás száma: .P1..:~ .

FÚR Á S 1 (TALAJMINTA VÉTELI) JEG Y ZÖK Ö N Y V

Fúrás kezdete: .QL év n hó ~f..nap

Mélység Rétegleírás Minta

O _. 1. éJ Só -1-1k,l?tA- Á7mo(,

~c?-'1, f 0~7-".f~"'/-7~ ~o~(J' f

.1. !~.e,~ ~/1~ ,60,1'102'

.l,L - ;j I ?1~1~/J, C:;,t:.'r"~'r1d' (7'?jh;' et,/;Q! 'J1t'/ k.~~(",
4J ...• 1, '1 Sd~70'+. kl??cJ){ ~j

~~- 41f ~~r/~ (f,;t:t) dti "z-o-l ..4,Q')lf/J( rct/-r)
'1/- r; 2- U// '"1: J /fyno! (e~/t:? CII--r)r'1 ••tt».fL",,#": .i.r~/~

"
~2. - bt ef) .Yei/rcp 1i:5-G") Ac-~l

A', "1 k :31-tazottsagJe ent ezett: / m. M "t"tt' . t j qCegu a VIZSZIn : t m.

Talajvízszint: :":" m = órával a fúrás után.

F, "t '" 60 T' . t' .-uraa mara: , .mm. erszm magassaga: :: m .

C .. ,L /, tI' C "k"ll' ajt"savezes: ill szuro .. :r,: m el. so la as: ~ m.

PH:" .... ".veze~~k~ ,

Aláírás:Herpai ZSO~ --V



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: 'p.~9.J:~_<;:~n.L!!kt!lI)Y.~, _'.. __

Fúrás száma: ..P.L.....~ .....

FÚR Á S 1 (TALAJMINTA VÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q~ év.. .J.4 _hó gt...nap

Mélység Rétegleírás Minta

O -- ~.J. S;j';l'/tr//fcfl. ,tv /J'1 o><'

a1--, r Ut.fcPr Á/1át ,Ac."/?7~{I I

I,J- 1, '1 1J1{/1~ h.?1~r
1.'1 --.1,}" .&".~J.v"''rI.::!. d~~J' ~tlÁo;' df.J':>'~

/-O __ f

J.,I-- 6,L ti~7d'lJliJ,k J..il.~1 /.o--d'
1,'-- ~4 ~ j hct._óJS'.l-C:;ra i(/J-r

r,~- C;a f'rsr;'rf~ j,'''-ok.1

A', "1 k ~.LtazottsagJe ent ezett: ...-·-.l.-·-- .... ·.-··m. M 'Ttt' . $ f9egu o Vlzszmt: I__._._ m.- .-
Talajvízszint .._ -.m --..--- -'-"""" ..órával a fúrás után.

F' "t '" 60 T' . t ' --uroa maro: _ mm. erszm magassaga:__ _ _.rn .

C.. ,L "" h t l' C "k"II' O ~r:sovezes: ·..m szuro 't. m el. so la as: ' m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:Herpaizso~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:20081255-B ~

Hely: P.~px~9.fm.L.~kt!l,9.Y.~ .
Fúrás száma: ..P~....~ ....

FÚR Á S 1 (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q~ év t~ hó 2~ nap

Mélység Rétegleírás Minta

O - ,,1,1 h.~o-... \;..O..w~

),A - ) l.r M Qrt ~~ J)\-A, v.lA ~ ~~~

Á~ - !l'I4- .~c.. o-~o-...eyo~ ~~ .

~14- _.J/~ ~~ ~~ ~w.&
~4 - ~,r tflet e"t5,Rn ef/-f k~.".r

4-/C - .6;6 ~~kN>-. AtPI"/JO f

Ii' - r,o ~/,as'te.rrJ>.. k.....of eP c9jldl&

A't' tt' . I k f ~azo sagje ent ezett: I m. M "toott' . t 3 ffegu o vlzszm : .). m.

Talajvízszint ~.:= In __o ••••• ::::: •••• __ •• __ •••••• órával a fúrás után.

F, " '" 60 T" , - '-uroatmaro: mm. erszmt magassaga: .-- m .

C" ,? "" lj t l' C "k"II' t"l.:l9sovezes: .. ..?,. m szuro 7 m eLSO la aS:..~ m.

PH: Vezetőképessé : , '"

Aláírás:Herpai Zsolt



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: o ••••••• p.~p.t~9.~n.I-:.!!k!!l:I)'y'~.., 00 ••••• o o

Fúrás száma: ..O~ € .

FÚR Á S 1 (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q.~.o év n hó gr ..nap

Mélység Rétegleírás Minta

O -O:::; S<f:I ~ c.." 1;t&éoFl7Jr &:Á>J' hC!~r
I

q~ -)1" tA~&oTId,,~ 4~,.-",,/
/, (' .. fl / ~1~:" tO <4 ""é?;1'-4f Jo~ .Á:>-of'
, I ~ iti
.L.11- j,2. ; , l- hmt!)f.s;~.r ~./i1"'"

42'" ti r ,l&í~ I / &. h".-.-JlJ ,1- s-a/fCJI' <vj??

~,r...6:0 ~~ ~f..>r ~J)O&
I

A't' tt' . I tk tt j j M ··t" , . .s :Tr-azo sagje en eze : _.L ..••... _ m. egu ott vlzszmt: -I-.. L Jn.

TI" '.'- - ,. I " ,a ajvlzszmt m orava a fúras utan:

Fúróátmárö: ~.Q mm. Térszint magassága: :: m ~~-:-:"'" .."

C.. '. a... 4- t l' C "k·'II'· 0.2+sovezes m szuro m eI. so la as ~ m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláirás:Herpai Z~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

, Témaszám:2008/255-B I

He ly: P.~9.{~9.~!:!.L~k!~I).y'~ .
Fúrás száma: ..P.L ~ .

. FÚR Á S 1 (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q~ év J~ hó nap

Mélység MintaRétegleírás

~()v;t('Jo.J ~/(?(_:'" ~;?'Jr:t'[

0·ti ~/"t1-, ~CP fh~~J

(.,("6: :íÚ/I"~J S~!td{. p~h:' Qf',Pfc.2f', (J~

.Q;;~J'~'rfJeti. /Jo-J

~6~o' ~~&f

<Jl~"" .al' ,4,~_I

o,c -J,4

~4 - 2,C,
1,4- 3$

~ r:1

A"tt"ltk .1.1tazo sagJe en ezett: ..........•.............m. M ··t·· , . .:;.~-egu ott vlzszmt .L. m.

Talajvízszint: :::- m , " órával a fúrás után.

F, "t '" 60 T' . t 'uroa maro: mm. erszm magassaga: ::: m ~': .

C.. , ? "" /' l' C "ko'II' ()4'Osovezes: ~ m szuro ~ m te 1. so la as:..t m.

PH: o o ••• o o •• Vezetőképesség: , o ••

Aláírás:Herpai ZSOIt~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

, Témaszám:2008/255-B I

Hely: P.~p.r~l;~!1.l-!'!!gP:~.Y.~ ,'_'"

Fúrás száma: ._p.L. 3.: .

FÚR Á S 1 ( TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .O"~ .év J2 _.hó Q8'_ nap

Mélység Rétegleírás Minta

\A..o \''-'''0.'2...

. V.A~ "'-o~~.
'VJ:J~~

Átázottság jelentkezett: dl~ _ m. M "t"tt' . t j r~egu o vlzszm :..... t.-.-.- .... m.

Talajvízszint: _ :~:: ID _ " .~-:-:_ " _' ..órával a fúrás után.

F, "t '" 60 T' . t ' - ....-uroa mara: mm. erszm magassaga: ID •..............•.

C" , '} " .. ft t l' C "k"II' IO":?!"'sovezes: -:-:-..:.mszuro m el. so Ja as:':"/.~ m.

PH: Vezetöképesség:. " .

Aláírás:Herpai ZSOltrl"



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

He ly: P.~tl.t~9.~n.J:,~kt~J.l.Y.~ 0 ••

Fúrás száma: ..P.1....~.o .. :..

FÚR Á S 1 ( TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Mélység Rétegleirás Minta

ef) _. t1( .~" //lt-"'\, ~1~~~mt' a;; ;fc,/»v..,f
i

f)f' - 1.1 :krrM .J(f.,•••~.t'{
, I

SA/dJi( bl"'''' .•..
,

Á7I./d'/IPSJ,J -I,{ (~~Iu~ t:!f/&tJoi':í

IJf- ~1 t/ő rS~ J foót ~<J'O" 11<:p~[

~rg - tJ,=t / I ~J'I 'o/f'" f&F ..J"4/p-:-íb#lCSl ,.{-I<"?~{4-oZ'a.

4;7'-<:;cO ~rr/l hc..~~~(~~r~ t.? ,.q z -j?/~.o

" ,. . .3 LAtazottsag Jelentkezett (- ;..m. M "t"tt' . t f.~cegu o vlzszm : :L.. m .

. Talajvízszint: m órával a fúrás után.

Fúróátmárő: .@ o ••• mm.Térszint magassága: ~ m ::-::- .

C"' " " t l' C "k"II' ó"dsovezes: m szuro m el. so la as: .I m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:Herpai Zsolt ~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: p.~p.r~<;.~n.L9kt!lJ.:l.Y.lJ. .

Fúrás száma: ..P1....!?? ...

'''!!',. FÚR Á S 1 (TALAJMINTA VÉTELn JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .o..~ év n hó ~.~.nap

Mélység Rétegleírás Minta

O-ar %&i;, ~/110' ,:,~ t..f e..tJJ k,-Q)
I

qr- J,l ~'/~ b/#f

iJ, J- .tI =1 {/ci/diNf Sól~1.1L flc;:1"J

J!;7f - g,J fL t1..Já!j<:>J JL.:U'~ ,(O.-1?a/
/1

~.m&f..1,1 - 1, c; k,,-/'JO"-

1,6- GIO 4h~e>1! ll/. ~. __ J:,-I 41'/O(J..rcp/fCJf ...::r r"c-....

A', "1 k 3.2..tazottsagJe ent ezett: , m. M üt"tt' . t .1/-1.1eg o Vlzszm : f Jn.

Talajvízszint: =:- - m .-::: órával a fúrás után.

F, 'á '" 60 T" , - -uro tmaro: '_'" mm. erszmt magassaga: ., m .

C.. '. " .. t l' C "k"II' O.2rsovezes m szuro m e 1. so la as:....••........m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:Herpai zso~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: PxP..t.:~9~n.L~kt~UyJt .
Fúrás száma: ..0L.._A1. ....

FÚR Á S 1 ( TALAJMlNTAVÉTELI) JEG Y ZÖK Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q8._ .év __ J~ hó Q~ nap

Mélység Rétegleírás Minta

0- i1t; ~Ii:.tiAF~1J, 7'vf ;jÓr/Jtt' flt~ /o""1l1
0.4- l,4 s::I.I"fA hrb1'eJ

.{~ - 1,1 ~:r':f~FLü/ A t.~ ..It~ <5t ",.,;!1..v- "'hl<-"}
" ~ .•~t:')ll" - JtJ. S~u;.tr,.J~/'tJe!l...

r~-biO sa ';4:J!j.J'di/:k L€}~11."J k,.~J r,/j~~~71)'.1 .

Átázottság jelentkezett: JJ-~r..- m. Megütött vízszint ...;!?(-.::l.<1.'. ... m.

Talajvízszint _ _.:: , _..rn _ :-:- _ órával a fúráS után.

F, "t '" 60 T' . t ,- -uroa maro: _ __._..mm. erszm magassaga: _._._ ill ..'_""""_' .

C" , ::L. ,," "" t l' C "k"))' O SI.sovezes: m szuro ':(. m el. so la as:.. t' "1: ..m.

PH; ..... , Vezetőképesség: , ...

Aláírás:Herpai ZSO~



BIOKŐR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT·l·1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratóri um

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: p.~Qf~~.f!n.L.iJ.kt~I)'y.~ .

Fúrás száma: ..I).~....-!.~...

FÚR Á S 1 (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q.~ év J.4 hó 9..~nap

Mélység Rétegleírás Minta

O - O ~ -fr-Í<(;- 5dl~/~ f ~11.t.;:;;'MCelf~.r /":'-01,

ü4- /, I ft/1?f:1'... Á.>-J
I l

111-1,1 ~t 'rr'f /..:,.~. ~-/

Le:' -J 3 0' th1'c?i iarr o-.. .;(..._-dJ'
I

'1.1 - ~=l 5;.'rtj~'í ial'"rD' .j?Z;j-.pf/ ,-(,~r;.f tPf/"(~
I t ,

h':)J?:~c:/f;:; - C;O ~A:~~CrjQ

Átázotlság jelentkezett: .3..l~ m. M ··t"tt' . t .)/~?egu o vlzszm : m.

Talajvízszint: ::::. m órával a fúrás után.

P' "t ,.. 60 T" , -uroa maro: mm. erszmt magassaga: m ::::: .

c .. , :L " tl'C"k"II' 02..sovezes: ;.m szuro m el. so la as: ! m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:Herpai ZSOI~ .



BIO KÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/2SS-B ,

Hely:..._..__p.~p.r~~_~n.h-.1!kt~~.Y_~..,.__..._. .." ...
Fúrás száma: ..P..L .... /~. __.

FÚR Á S 1 (TALAJMINTA VÉTELI) JEG Y Z Ó K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q~_ év J.4 _.__.hó..J?1_ nap

Mélység Rétegleírás Minta

0-' .(,-l ~?4:;t,n(jl.. I:.~.nc~(
/,/ - .!;L vr~1~'~,.,?-""- /e,//JC1 {

l/J-~ 1,I -~l......4'ó('! kvJ,<t>.... ~{7~;, cl'J?lJ({)f p~-?J~J

11- rj~ Q;.i;é/nz,r/; C'ró;en (('lJ - r) ~Y?J~.r

(0-· '1o ~.:'~.7 ~/Y!()Il&Ji ~f:/~

A', ,. I k ~ Qtazottsag Je ent ezett: _...__..,..\l ..._.....rn. M "t"tt' . t 11Legu o VIZSZIO : -I•._ rn.

Talajvízszint: __.,.,__._.._._ __ m.__ __.._.:-:::::_,_",,_,_,._._.órával a fúrás után.

Fúróátmárő: ~.Q.._._ __ _.rnm.Térszint magassága: -::. m :=."_"..,
C.. 'L "" -'1 t l' C "k' 'II' a ~sovezes: m szuro m el. so Ja as: ~ m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:Herpai Zsolt ~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: . p.~pX~l;:.~n_L~kmID'~_._.._.._. . .._. _
Fúrás száma: __O!-. ...!~..__.

FÚR Á S I (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: _9.8 .év. JI_. __._.hó__...Q_1.._nap

Mélység Rétegleírás Minta

O -0=1 Só'lk~· 1t':'A?C' l -,

0=1- .J( I (/~'f0lL:t/'~ ~c".;'Jo~
I

.2"". Z(:C &j,'fá·S WI7o- ~~~ tflf/<-f:!O) ~A?ol

.3, '1 - 4,j 5;h:fd levItA ~1q~<9tf kl'/?~1'
41- (,0 ~;,~ hr,-,o. t'/;{,ú..(z.-#' M_f<ear a!91o.rJ:I

A', ,. I k ..l. /.tazottsagJe ent ezett:._ .._.__I_~_ ••.. .m, M "t'·tt' ' t f /'1egu o Vlzszm :.. .1. - __..m,

Talajvízszint.---- ... .. .. ,-c._ .._.m... ... __..._= ._.. ._órával a fúrás után.

P' "t '.. 60 T' . t ' - --uroa maro: _._. ._.__. mm. erszm magassaga: _.__._ m. .. .__.

C" '. L ..ö ~ t l' C "k"II'· oltlsovezes m szur m el. so la as , m.

PH: .. , ... ,., Vezetőképesség:" ... , ...

Aláírás:Herpai Zsolt ~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratóriu'm

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/2SS-B I

He ly: p.xp.r~9.~!l.L~kt!V).YJL. .

Fúrás száma: ..PL....rC..

FÚR Á S 1 (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y ZÖK Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q~ év JZ hó t?..~nap

Mélység Rétegleírás Minta

f)-&'( ~iil.tt~~ kft?1;> r
I

<?,6'- "9 W~lJCJI~YI?Oo.. hO'i"&f

,,~- 1., .1 ~:r4;'k/)'ta. ló--oJ
!l.,1 - .1, q {lu/Ic. (Ct-/-f) é'f1~~ 4f/a9~ /e.P7'-'.j

'1/1 - t, L A{dI M~1OJIC'if~ /aJnrP/
. <'12.-- 17 t. 4t:1i&iI .>et-rdf ~V"I'J~ ,10t#l({)[

r;:t- 6;19 .~l::/;"~,hY,o af'/~r::'f' k.-o}

Átázottság jelentkezett: 'iIS m. M "t"tt' . t 4 ol-egu o vlzszm :..o •••• ( •••••••• m.

Talajvízszint: -::':'.. "0 ••• •• •••• m o •• oór~va[a fúrás után.
", ,,, 60 ", - .~Furoatmaro: mm.Terszmt magassaga: 0 •••••••••• m .

C" , fL "".ft [. C "k"ll' .n t.Psovezes: m szuro m te 1. so la as:...Y.'t•... : m.

PH: Vezetőképesség: .

Alá;,."H''P.i Z'O"0'



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

1 Témaszám:2008/255-B ,

Hely: _ p.~p..r~<;.(m.J.,,~kt!l,I)'y'~.__o, •••• • _••••• ••

Fúrás száma: _.p.~...I.[....

FÚR Á S 1 (TALAJMINTA VÉTELI) JEG Y Z Ó K Ö N Y V

Mélység Rétegleírás Minta

(J-~(' S-o-41~/'Ita. hOl'heJS

/Jelt-Ilf ut'!o; k"'h:;t JOP70i

4 !_/,J ~Yf4fh".~ tfó-óf

1-,r'- :lj j' W~fd'J~~~' krra--. t?d'/;/n Cl7/af.:;>.J· k-...,./
J?-rr ~·~1dr~ ettaioi/ kmé'I, \

i(r- CiO A"tJflPf/ ~';-FhFrP- ~f9JDr a7!~'

/7 4 ~ It...Átázottságjelentkezett: ..... ,~f---- .... --.m. Megütött vízszint._ .....L ..._...m.

T I ., . '-" I fl" ,a aJvlzszmt.---- -- _ __ m. .. . . .._orava a uras utan.

F' , 't '" 60 T" , .- '-uroa mara: __ _ _ _mm. erszmt magassaga: _..m.._ __o.

C.. , z-- "" 2J. l' C "k' 'II' o. ( .3sovezes: m szurO ,T. •.• m te 1. so la as: / m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:Herpai ZSOIt~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:2008/255-B I

Hely: .o.~P..I.:~9~!1.L~k1~QY.~ .

Fúrás száma: ..O'L... .!::I......

FÚR Á S I (TALAJMlNTA VÉTELn JEG Y ZÖK Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q~ év .J~ hó ..g~ nap

Mélység Rétegleírás Minta

(9 - qi S'';-klLrIJa. kl1Jol

01- ~L uta f0.r!&/ha. AOfflaf
I

:;,1.. - .1,2- r;-a~aík~ ~"1h:' ~o/l"eJ ·hol1?~S

1/t..-r;C Á(;f;d! / 1.10 hO?1rtJ{~rpf. I'Ml

SIC - 'iO ;ÍtJ.toll !f(:;f~/,af~;>la.. k~~J' !l1!()rJ

A't' rt' . I tk tt "1 2.. M üt"tt' . t ;3 q3azo sagJe en eze :.· ·-I · ·..m. eg o Vlzszm : -{- m.

TI'" - .- 'Ifú"a aJvlzszmt rn órava a ras utan.

F, . 't ." 60 T' 't ' ..-uroa mara: mm. erszm magassaga: m :::":' .

Csövezés: rn szűrő m teli. Csökiállás: Q.l~.
PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:Herpai Zsolt ~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELlJEGYZÓKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám: '(.,008 (~ - 'tSS I

Hely: .:Q~p.r~9.c;:n..L.~kt~my.~ .

Fúrás száma: ..:t?t.l..f. ..

FÚR Á S 1 ( TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .Q.~ év J.f hó.J} nap óra, vége: hó nap.

Mélység Rétegleírás Minta

()-é1( .95?/1~,~ /&1md'
qh' - tc, «~:td~r?:)~~ __...,f

~ ~- :5,:+ ~Lú,.tffQ.I~ a,,!/rP,ld ~nJd'

3;-1 -Si~ ~/Í'vPf/fiaP- 4'4l~ tftO/l?~,Í

(;,-(,0 ~d;t?z:trra .h....-.~ art-- ~

Átázottság jelentkezett: $~3. m. M Ot"tt' . t :;j t'L.eg o VJzszm: t m.

Talajvízszint: := m órával a fúrás után.
F'" '" CO ., , - _.uroatmaro: mm. Terszmt magassaga; m .

C.. • Z. ~ ti' C "k"II" .,...,~-sovezes: · m szuro m el. so Ja as:...••.•.•,. m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláírás:",~



Átázottság jelentkezett: ~j m.

BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám: l.oox 1 ~ - Ui,) ,

Hely: .P.!:lP.f~9.~n.LJ~kt~g1.Y.lJ.""" .....•...........

Fúrás száma: (i)/.,j.:f...

FÚR Á S I (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: .QL.év Jf. hóJ.L nap óra, vége: hó nap.

Mélység Rétegleírás Minta

O -o.:T Saf(~r~ {YtJd,'r /I?~(Jf01 k-..oJ;z flliotit
"

q.=t - ~J Sői1h~ ~_.•.. ('

~I - J,)- .xv~d;aa/~ ,;f<:?-<pf

Ir:- .2.:5 ~;"'ft5Jfk/10.. ./o-r
I ' ~

t1..,-~j~ 1- .gIC ~z.j;r·Err09.'r~

J,f .. ~',I ~~L<pf/ ior~ fi~;.."oí
~II - C;o Si/4.J;1t...,.~ &~I! ~--4( ~/ra

I

M "t"tt' . t .? j~egu o Vlzszm :· t.· m.
.-

Talajvízszint: = m órával a fúrás után,

F' "tm' ,,6'0 T" , ---. ..--uroa aro: mm. erszmt magassaga: m .

C.. '. /}. "" lA l' C "k"II' . 00$sovezes k;-..m szuro ~l m te 1. so la as j •••••..•m.

PH: Vezetőképesség: .

Aláírás: "-~
11?--y'"



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-122712006 számon

akkreditált vizsgál61aborat6rium

Hely:.f2!1:?f:Y!:~.....~:,:~~k~'h,

Fúrás száma:...~ .._.~O

ITémaszám:

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

I

FÚR Á S I (TALAJMINTA VÉTELI) JEG Y Z Ó K Ö N' Y V

z v"
Fúrás kezdete: .~~)év ~.~.: .hó- ~.~..nap --.- óra, vége: ----..--_ __.há. _.._.._.nap.

Mélység Rétegleírás

S~'.ifbe, L.. w.. IIc/.I-f!

v lJSrl,~kU'lu.. k~
~d"?J."N::.a ••~'- t~~~

Minta

Átázottság jelentkezett: ..__S-#.~ m. Megütött vízszint ...4f.l'l_..m.

Talajvízszint: _ m _ órával a fürás után.

F, "tmár'" C') T" ,uroa o: __._ ~._ mm. erszmt magassaga: _ rn.._ _..

C.. ,ra "ö' l' C "ki'U' O ,-.)~sovezes: .. .J,.,., .•. m szur ... ~ ... m te 1. so a as: .... 1: .:t:-..m.
PH:~j~ ..Vezetöképesség:A~h. oC-: ~~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzökönyvvel)

J Témaszám: I

Hel : DthUtt" Lt-Ú /1-- ftj ..""-Y .•---- ••••• -.. -.---- .•.••.. ---.---.
Fúrás száma:._!2~.%.J.

FÚR Á S I (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y ZÖK Ö N Y V

Fúrás kezdeJ::~;.?. év. ~.:..~ hó ::f~.nap - -.óra, vége: _ hó- _ nap.

Mélység Rétegleírás Minta

Q -11,,~ ('df.lt~b-Ju... .J..I&&/t;•.•.~ j'~., ~lt(cr<~ ~rf;-LfcJr
tk,1t- ~2.. Si1L 7.J~rb~"'Itt. ~~Ú
'/2 - ),~ t.j" (4Jltk 4/,.&. ~k//,
.'\~_a-(L {;1"b9~ ~1lK.. €..P~er tA-6;,V-j

hl -:C,C' ~ t! l.~J.,..&••/;,14 cr4'>JfJjJ I

Átáz' ++" ' • l tk zett rl." c.r M "t"tt' . tOLl<3agjeen e :._ L m. egu o Vlzszm : m.

Talajvízszint: __ _~?éJ._ _..rn _.._ __ órávai a rurás után.

F, "tmár'"· 6:1 T" , .uroa o .!. mm. erszmt magassag~ ..- -- m -.-- ---..

C.. '. '1 "" L ti' C "kiáll' . Q(~Csovezes ~ m szuro ~l m el. so as ; m.

PH~!~ ..Vezetőképesség:.~. OC; l2.,R
Aláírás:

.,
.--------._. ---._-- --- - -- .•..-



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTA VÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám: l.Oo~ 1 ~ - 26S ,

Hely: P~!:m~9.~RLJ!kt~p.'y'l} _ _ .

Fúrás szárna:.k.'-4..g~

FÚR Á S 1 (TALAJMINTAVÉTELI) JEG Y Z Ő K Ö N Y V

Fúrás kezdete: _o..~ év .. XL ..'_'_"hó. J.7..._ nap. - ..óra, vége: '" __._._hó. __nap.

Mélység Rétegleírás Minta

O -{)-;:{ ~1;I"f7O' {ftUr~.tJ ~--CJ)J
I

~:;-I,~ (/6~~~·~ ;6&$&/

1,9 - ~,3 ~-#!I~;~ ~J

~! - ).,.0 ~r~Ya71.A.. ~Aj, O/~~~{)~--j
v

.!lJ ~LI!)I1 /x.?-.of'1,0 - ~ l L:6r;,SDJ sdr;ta...
r;1 - ~O

v tfe,~f'.N%r,k·lJd.r;.4-- (4j/AJ

, . ;] pAtázottság Jelentkezett: ---.----f- .. --..•.. --.rn. M "t"tt' . t ~ H'egu o vlzszm :.o_... ~_... _.. o_.rn.

Talajvízszint: o..0"':-::-'" _..m __ ::::- __ órával a fúrás után.

F, "t 'n 60 T" • - ~uroa rnaro:. __ __ _ rnrn. erszmt rnagassaga: __ .m ..o_ .

C.. ,f) "" J. t l' C "k"ll' 011-sovezes: ..-k-..... m szuro ... t.t. m el. so la as: .... I....•....m.

PH: Vezetőképesség: " .

Aláírás: ~'A;/
/~



BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-1-1227/2006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
(fúrási jegyzőkönyvvel)

ITémaszám:

Hel: bllJ:,[,,(uL Le./('k.~t-Y .

Fúrás száma: .P~.Jg

FÚR Á S 1 (TALAJMINTA VÉTELI) JEG Y Z Ó K Ö N Y V

Fúrás kezde'~:.?év \:?~ hó ~ nap óra, vége: hó. nap.

Mélység Rétegleirás Minta

o ..... C'r"l ,f.i~•.tv-U/.t'r ~koA(,(( I-C ..~ h~kl-.. /..J to- tr
ct ~ ...•1(l... h~W~r""I-l-u.. ~t<-< Jf

1f---1( 1.. VV(ú!Jer flt;; 1t.';'1~""'t- Ivt.-b
''l.~- 7(1.. ~ eJ 17t$ J-l>íl. "itI- tteM/ff
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BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft
a NAT által NAT-l-1227/Z006 számon

akkreditált vizsgálólaboratórium
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5. sz. melléklet Rajzok (beavatkozási terv)
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6. sz. melléklet Rajzok (Monitorin2 terv)
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7. sz. melléklet fóldhivatali térkép kivonat, hiteles tulajdoni lap 2 oldal
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Körzeti Földhivatal
Debrecen 4002, Kossuth u. 12-14. Pf. 131.

Hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám70001/3510/2009

2009.01.21

Oldal: 1/2

DEBRECEN II .KERÜLET
BeIterü Iet 19898 he Iyraj z i szám

Szektor
Térképsze Ivény

16
4922

S~éljegy: 83342/2008 2008.11.17
Vezetékjog bejegyzése iránti kérelem, E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTAT6 ZRT. 4024 DEBRECEN

Kossuth utca 41
1. RÉS Z

162284 (m2) törlö határozat:86823/2007.10.1lr,öldrészlet területe változás e1ött:
1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok
müvelési ágIkivett megnevezésl

. Kivett beépítetlen terület

min.o

o

terület
ha m2

16.2539

kat.t.jöv. alosztály adatok
k.fill. ter. kat.jöv

ha m2 k.fill

0.00

2. bejegyző határozat: 31860/39/1996.06.20
38378 tul lap.

3. bejegyző határozat: 86823/2007.10.11
A földrész let adatok változása a Digítális Alaptérkép forgalomba adása folytán.

II. R ÉS Z
1. t~lajdoni hányad: l/l

. bejegy~O határozat, érkezési idő: 6595/1973.04.11
jogcím: átszállás tulajdoni hányad: 0/1 15067/1959
jogcím: átszállás tulajdoni hányad: 0/1 15439/1959
jogcím: eredeti felvétel tulajdoní hányad: 0/1 6595/1973.04.11
jogállás: tulajdonos
név: MAGYAR ÁLLAM
cím: -

2. hányad: l/l
bejegyzö határozat, érkezési idő: 20081/1975.10.30
jogcím: eredeti felvétel hányad: 0/1 6595/1973.04.11
jogcím: kezelői jog hányad: 0/1 20075/1975.10.29
jogcím: kezelői jog hányad: 0/1 20081/1975.10.30
jogállás: kezelő
név: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
cím: 1055 BUDAPEST V.KER. Balaton utca 7-ll.

m. R ÉS Z
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Folytatás a következo lapOl



Köm:ti Fökthivatal
Debrecen 4002, Kossuth u. 12-14. Pi13!.

Hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:7000l/3510l2009

2009.01.21
DEBRECEN II.KERÜLET
BeIterű let 19898 he Iyraj z i sz am

Szektor
TérképszeI veny

Folytatás az előző lapról

16
4922

TULAJDO NI LAP VÉG

\

A teljes tulajdoni lap másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza és a kiadást megelözö
napig - a személyi azonosító kivételével - az eredetivel mindenben ·megegy~~~.

. . . \~/ ri. ., 2009. Ol. 21' " <'~'.
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