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Problémakör áttekintése 

• Ólom: ipari szükséglet de az élő 

szervezetekre káros hatású. 

[legfontosabb ásványa: galenit (PbS)] 

• Egyértelműen toxikus nehézfém, 

nincs pozitív élettani hatása. 

(Saturnismus, számos vegyülete 

rákkeltő) 

• Széleskörű alkalmazás: Csövek, 

akkumulátorlemezek, ötvözetek 

(csapágyfém, betűfém, festékipar, 

tetraetil – kopogásgátló), 

sugárvédelmi lemezek… 



Problémakör áttekintése 

• Az ólom az egyik első globális szennyező: 

rómaiak  grönlandi jégminták (4x koncentráció) 

• 20. század: ólom-tetraetil - Pb(C2H5)4 

- kipufogógázból a környezetbe: növényeken akkumulálódik és a 

táplálékláncon az emberi szervezetbe jut! (200x koncentráció) 

 

~2 millió tonna / év 

~6000 tonna / év 

(Freedman alapján, 1995) 

Emisszió mértéke (antropogén/természetes)
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A szakdolgozat célja 

• Az emberi eredetű ólomszennyezések különböző 

környezetekben való viselkedése és jellemzése 

bemutatott esettanulmányok/kísérletek segítségével, 

majd, ha lehet, általánosítás és következtetések 

levonása. 



Nagy-Britannia 

• Olvasztókohó, kettő a középkorból, egy az ipari forradalom korából. 

• Vizsgálat tárgya: milyen a pufferkapacitás az egyes talajokban? 

• Alapja: Ca tartalom! Mechanizmus irányítója: CaCO3 

• Honnan? Mészkő és viszkozitásnövelő mész (salakhoz!). 
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Nagy-Britannia 

• Elegendő mennyiségű sav hatására a pufferkapacitás megszűnik: 

• Magas Ca tart:  

 300 cmol H+ beadagolás 1 kg mintába! 

 pH 7,8-ról csökken 4,3-ig! 

 CaCO3 és PbCO3 volt a puffer tényező! 

 pH 5-ig kevés Pb oldódik ki, de 5-ről 4,5-ig ugrásszerűen megnő 

ennek a mennyisége: 

 200 μg/g-ról 27 000 μg/g-ra! 

 cerusszit stabilitása! 

 



Nagy-Britannia 

• Közepes Ca tart:  

 40 cmol H+ kellett!! 

 ez „sok” ahhoz képest, hogy a Ca tartalom elég „kevés”, 

összevetve a Magas Ca talajjal! 

 mi lehet az ok? 

 talán: eleve egy alacsonyabb pH-jú talaj, ezért a pH csökkenése 

nem okoz oly mértékű változást… 

• Alacsony Ca tart: 

 Jelentkezett némi pufferhatás, de nem a Ca! 

  CEC és szervesanyagtartalom  de elhanyagolható! 

 karbonát tart < 2-3% akkor önmagában nem képes fenntartani 

puffert! 



Nagy-Britannia 

• Pb mobilitása: 

 Magas Ca talaj még évszázadokig képes immobilizáltan tartani a 

Pb-t (hacsak nincs változás!). 

 Alacsony Ca talaj esetében a Pb 600 év alatt  

3 méteres mélységig hatolt le! (felszínen salak nem maradt, csak 

igen kevés galenit és anglezit, pH 2-ig stabilisak) 

 

 Savas esők és a talaj! 



Konklúziók 

• Minden szennyezés, és a környezet ami elszennyeződött, egyedi, 

nem lehet általánosítani! 

• De megállapítható: 

 domináns a pH (5 fölött „jó”) 

 karbonátos, bázikus kőzetek talajai 

 környezet mállasztó hatása ellen: foszfát v. karbonát (védőréteg) 

 agyagok, szerves anyagok, oxidok (Fe, Al, Mn) – megkötés! 

 bentonit (hatékony adszorbens – savas oldatokból) 

• Veszély: 

 utak mellett a talaj felső 4 cm-e 800 ppm dúsulás 

 iparosodó országok (Kína, India, …) 



Köszönöm szépen a figyelmet! 


