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Célkitűzés 

•  A fedetlen talajban található nehézfémek mélység 
szerinti kvalitatív kimutatása a Csepel Művek területének 
központi részéről 

 

•  Az egyes elemtartalmak nagyságrendi összevetése a 
csepeli lakóterületről származó mintákkal a röntgen-
fluoreszcencia analízis  (RFA) segítségével.  



A mérési terület bemutatása  
• Alapítás - 1892 – Weiss Manfréd és Weiss Bertold 

• Komoly ipari tevékenység 1990-ig 
- Lőszergyár az első világháború alatt 

- 1920. Polgári igényekre való szakosodás a két háború 
között 

- A második világháború új löketet ad a gyártásnak – 
harckocsik, repülőgépek gyártása 

- 1948 – államosítás – teherautó és motorkerékpár 
gyártás 

- 1956. Csepel Vas- és Fémművek 



A mintavételi helyek térképi áttekintése 
1. Pont 

Transzformátor-ház 

 

2. Pont 

Volt erőmű 

 

3. Pont 

A volt nagy öntöde 

 

4. Pont 

 Víztoronnyal szembeni 
füves terület 

 

Referencia pont  

Csepel Szent Imre Tér – 
magántulajdonú 
földterület (30 éve 
bolygatatlan) 

 



A mintavétel és előkészítés 
• Budapest XXI. kerület, Csepel-művek szívében, a központi víztorony 

környékén, valamint több előzetes referenciaponton a csepeli 
lakókörnyezetben 2010. október 27-én. 
 

• Négy mérési ponton, és kiválasztott referenciaponton, felső 5 centi 
letakarítása után 3 mélységben, 10 cm-ként mintavétel. 
 

• Gyűjtött anyagból homogenizált, zavart minták pontonként és 
mélységenként külön pasztillázva.  
 

• Negyedik mérési pont nem mutattam ki toxikus nehézfémet, az 
elemek koncentrációja nagyságrendileg azonos lakókörnyezeti 
értékekkel 

 



A módszer - Röntgen-fluoreszcencia Analízis  
Gammasugárzás és az anyag kölcsönhatásai 
• ◦Fotoeffektus 
• ◦Compton-effektus 
• ◦Párkeltés 
A folyamat 
• Gerjesztés gyors elektronnal ->  
• a belső héjról egy elektron kilökődik->  
• egy magasabb energiájú külső héjról 

származó elektron betölti a helyét-> 
• karakterisztikus röntgen foton emittálása 
 specifikusak a sajátságos 

elektronátmenetre, energiájuk jellemző az 
ionizált elemre 

Minőségi analízis – Energia alapján 
Mennyiségi analízis – Intenzitás alapján 
 
Előnye: olcsó, roncsolásmentes, alacsony 

kimutatási határ (ppm) 
Hátránya:  zavaró hatások (belső gerjesztési 

effektus, mátrixhatás) 
 



Atomok dipólátmeneteinek rendszere 



Az RFA spektrumok 
• Egy tipikus RFA spektrum 

 

 

 

 

 

 

 

• A spektrumok szemléletesebbé tehetőek a beütésszámok logaritmizálásával 

 

 



Az egyes relatív elemtartalmak aránya mélység szerint az első mért ponton 

• Zn, Cd és PB, a lakókörnyezetben nem érte el a kimutatási határt.  
• A pont bolygatatlan, normál színskála, nehézfémek trendszerű változása 

(Zn, Cd nő mélységgel Sn, Pb csökken , ez savas pH-ra utalhat) 
• Zn, Cd és Pb feltehetőleg a mintavételi ponthoz közeli öreg 

transzformátorházból származhat 
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0-10cm-en található csúcsterület, 100%-nak véve

10-20 cm-es csúcsterület 0-10 cm-es réteghez viszonyítva %-osan

20-30cm-es csúcsterület a 0-10 cm-es réteghez viszonyítva %-osan

Referencia pont csúcsterület a 0-10 cm-es réteghez viszonyítva %-osan



Az egyes relatív elemtartalmak aránya mélység szerint a második mért ponton 

• Sr, Sn, Sb és Ba a többszöröse a referencia értékeknek, valamint megjelenik az ólom (10-30 
cm-ig) és kadmium 

• Az elemtartalmak a mélységgel nem trendszerűen változnak 

• A talaj fordított színskálája, mélységgel sötétedik 

• A talaj valószínűleg erősen bolygatott, a felső rétegek ráhordásból származhatnak. 

• A Sb-, Sn-, Cd- és Pb valószínűleg a volt erőmű, a számos fémfeldolgozó csarnok és a 
gyárkémények emissziójával hozható összefüggésbe. 
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20-30cm-es csúcsterület a 0-10 cm-es réteghez viszonyítva %-osan

Referenca pont csúcsterület a 0-10 cm-es réteghez viszonyítva %-osan



Az egyes relatív elemtartalmak aránya mélység szerint a harmadik mért ponton 

• Sb, Ba és Nd szembetűnően magas relatív koncentrációja 10-30 cm-en. 

• Pb (alsó két szintben) Cd (felső és alsó szinten) 

• A talajprofil valószínűleg bolygatott(sötét-világosszürke-sötét színskála)  

• A felső réteg feltehetőleg ráhordásból származik (éles koncentráció eltérések) 

• A többi elem minden szinten a referenciaponthoz közeli értékeket mutat. 

• A mért pont a nagyöntödéhez közel esik, így Cd, Fe, Sb a fémfeldolgozáshoz, Ba 
tisztításhoz, Pb színesfémkohászathoz és ólmozott benzinhez, Nd pedig permanens 
mágnesek előállításához köthetően kerülhetett a környezetbe. 
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0-10cm-en található csúcsterület, 100%-nak véve
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Következtetés és javaslattétel 

Következtetés 

• Kifejezetten toxikus nehézfémek (Pb, Cd, egy helyen 
Zn) jelenléte csak az iparterületen belül 

• Fémfeldolgozáshoz köthető elemek (Fe, Ag, Sb, Sn, Ba, 
Nd) magasabb koncentrációban az iparterületen  

• Szennyezések nem egyenletesen, foltosan jelentkeznek 

• Helyenként a felső talajrétegek feltehetőleg 
ráhordásból származnak 

Javaslattétel 

További vizsgálatok elvégzése a talajparaméterek 
meghatározására 



A Csepel Művek – Barnamezős terület 

• A Csepel Művek volt iparvárosa tökéletesen megfelel az MTA 
által leírt barnamezős területek (rozsdaövezet) definíciójának: 

• Tulajdonviszonyai rendezetlenek, 

• Alulhasznosított volt iparterület 

• A környezeti szennyezettség általános 

• Felmerülő átfogó jogi problémák szabályozatlanok 

 



A terület jövője 

EU RETINA SEE Projekt  

Revitalization of Industrial Areas in South East Europe 
Városokhoz közel eső barnaövezetek  

• tulajdonviszonyok rendezése 

• a terület átalakítása és hasznosítása 

• térség fellendítése, munkahelyek teremtése 

 

A csepeli iparterület felmérése 

• számos foltszerű szennyezés 

• illegális hulladéklerakás (csepeli galvániszap hírhedt ügye) 

 



Köszönöm a figyelmet! 


