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DIAGENESIS CONTROLS ON THE POROSITY OF CARBONATE RES-

ERVOIR - AN EXAMPLE: EARLY CRETACEOUS YAMAMA FOR-

MATION, SOUTH OF IRAQ 

 

ABBAS MOHAMMED1,2,*, FELICITÁSZ VELLEDITS1 
1*Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc 

2Geology Department, Fields Division, Missan Oil Company, Misan, Iraq 
*goldengeo.87@gmail.com 

 

Abstract: The primary aim of this study is to evaluate the porosity and to detect the diagen-

esis process impacts on the evolution of the porosity in the Early Cretaceous Yamama Lime-

stone reservoir, south of Iraq. Core intervals, 45 thin sections, and wireline well logs were 

described and analyzed. Notable amount of secondary porosity that increased the overall po-

rosity was detected. Overall average total porosity, that obtained from the density and neutron 

logs (PHITcorr), recorded 0.1, while the corrected sonic porosity (PHIScorr) recorded 0.05. 

Maximum PHITcorr is 0.25 and PHIScorr is 0.16. PHITcorr and PHIScorr linearly match 

each other with coefficient of determination (R2) of 0.765. The difference between both po-

rosities resulting from the diagenesis process. Whereby, the vuggy, moldic and channels sec-

ondary porosities, that formed due to the dissolution in shallow water environment, signifi-

cantly improved the total porosity of the formation. The dolomitization further assisted in 

improving the porosity of the formation.  

 

Keywords: Yamama Formation, primary and secondary porosity, diagenesis Process, south 

of Iraq 

 

 

1. INTRODUCTION 

Porosity is significant parameter in petroleum industry because it represents the res-

ervoir capacity and the volume of hydrocarbons in the reservoir rocks [1]. Porosity, 

therefore, directly affect the initial oil/gas in place [2]. Carbonate reservoirs are sig-

nificant due to their widely extension and the amount of hydrocarbon that they re-

serve. However, diagenesis process has a great impact on the evolution of their po-

rosities during and after deposition [3, 4]. Therefore, prediction of the reservoir qual-

ity and the distribution of porosity of carbonate rocks can be challenging.  

Porosity can be divided into two categories; primary porosity that forms during 

the deposition of sediments such as intragranular (inside the grains themselves) and 

intergranular porosity (between the grains), secondary porosity such as vugs, chan-

nels, moldic, fractures, and intercrystalline can form after the deposition of sedi-

ments due to the diagenesis processes such as dissolution, fracturing, and dolomiti-

zation [3]. 

mailto:goldengeo.87@gmail.com
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Well logs are widely used to evaluate the physical properties of subsurface rocks. 

Unlike from the cuttings and cores samples, well logs can provide in situ and con-

tinuous measurements of rocks properties [1]. Porosity estimation can be obtained 

from porosity logs such as bulk density, neutron porosity, and sonic logs using em-

pirical equations [5, 6]. The sonic log is sensitive to the intergranular (primary po-

rosity) pore space and it travels through the fastest way in the rocks. Therefore, it 

cannot measure the secondary porosity that, logically, formed due to the diagenesis 

process such as the vuggy, channels and moldic porosity. While the total and effec-

tive porosity can be derived from the density and neutron logs. It is, hence, possible 

to estimate the secondary porosity that formed by the diagenesis process by subtract-

ing the primary porosity (obtained from the sonic log) from the total porosity (from 

density and neutron porosity logs). 

This study will evaluate the diagenesis process’s impact on the evolution of the 

porosity in the Early Cretaceous Yamama Formation, Nasiriya Oilfield, South of 

Iraq (Fig. 1) using conventional well logs data and petrographic analysis approach.  

 

 

Figure 1 

Iraqi map shows the location of the Nasiriya Oilfield (modified from [8]) 
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2. GEOLOGICAL BACKGROUND  

The approach of this study will be applied for the Early Cretaceous Yamama For-

mation, Nasiriya Oilfield, South of Iraq (Fig. 1). Nasiriya Oilfield located in the Thi-

Qar Province, about 38 km northwest of Nasiriya City and 350 km southeast the 

Capital Baghdad City (Fig. 1). The Nasiriya Oilfield lies on the Stable Shelf, Meso-

potamian Basin, Euphrates subzone [7].  

The hydrocarbon field was discovered by the National Oil Company in 1973. The 

previous survey showed that there was a shallow convex enclosure towards the 

northwest. (INOC) from 1978 to 1988, five exploration wells were drilled. It was 

observed through the drilled wells that the oil is accumulated in three main reser-

voirs, Mishrif, Nahr Umr, and Yamama formations. 

Average thickness of Yamama Formation in the studied oilfield is about 228 m. 

The limestone of the Yamama Formation contains promising reservoir units in the 

southern Iraqi oilfields. The age of Yamama Formation is of the Lower Cretaceous, 

Valanginian, or Berriasian (Fig. 2). The Yamama Formation was first defined in an 

outcrop in Saudi Arabia, it widely extends in the southern part of Iraq in the Meso-

potamian Basin. The Yamama Formation conformably overlies the Sulaiy limestone 

Formation and underlies the Ratawi Formation [9]. 

The Yamama Formation is a good reservoir in the most parts of southern Iraq 

including Nasiriya, West Qurna, Halfaya, and Majnoon, and became a potential 

source rock in other oilfields such as Qalat Saleh and Noor oilfields. Abeed et al. 

[10] demanded that Yamama Formation forms good source rocks for the overlying 

Cretaceous Formations in the Mesopotamian Basin even with a temperature that 

reaches 70-80°C, which is typical for Type II-S kerogen. 
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Figure 2 

Stratigraphic column of Nasiriya Oilfield (adapted from [11]), the Yamama For-

mation of this study is highlighted by the blue rectangle. 
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3. MATERIALS AND METHODS  

A combination of well logs data including natural gamma-ray, bulk density, neutron 

porosity, and sonic traveltime logs along with core samples from the Yamama For-

mation in Nasiriya Oilfield will be used in his study to evaluate the diageneses impact 

on the evolution of the porosity in the formation. Forty-six samples were selected from 

the core intervals available at the Basra Oil Company (BOC), south of Iraq. These 

samples were prepared, and thin sections were made in the laboratory. Some of those 

samples were crushed during the preparation because they were unconsolidated 

enough. The thin sections were analyzed under a polarized microscope in the Miner-

alogy and Geology Institute, University of Miskolc to evaluate the diagenesis process 

in the samples. The porosity identified and classified based on Choquette and Pray’s 

classification [12]. 

Computer processing interpretation was conducted for the Yamama Formation to 

evaluate the porosity of the formation. The primary and secondary porosity were ex-

tracted from well logs. The total porosity that represents the sum of primary and sec-

ondary porosity can be obtained from density-neutron logs as follows [5] 

 

    𝑃𝐻𝐼𝑇 = (𝑃𝐻𝐼𝐷 + 𝑃𝐻𝐼𝑁)/2    (1) 

 

where PHIT is the total porosity, PHID is the porosity derived density, and the PHIN 

is the porosity directly obtained from the neutron porosity log. The porosity derived 

density can be calculated as below [5] 

 

𝑃𝐻𝐼𝐷 =
𝜌𝑚𝑎− 𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎− 𝜌𝑓𝑙
                     (2) 

 

Where, ρ𝑚𝑎 the density of matrix, and since the Yamama Formation is mostly lime-

stone, therefore, it was assumed to be 2.71 g/cm3 which is the density of calcite. 

Parameter ρb is the density from the density log, and the ρ𝑓𝑙 is the fluid density, 

which assumed to be density of oil (0.9 g/cm3). The total porosity (PHIT) was cor-

rected from the effect of shale as bellow [13] 

 

𝑃𝐻𝐼𝑇𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑃𝐻𝐼𝑇(1 − 𝑉𝑠ℎ)   (3) 

 

The shale volume (Vsh) is obtained based on the Larionov’s equation below 

  

     𝑉𝑠ℎ = 0.33 ∗ (22∗𝐺𝑅𝐼 − 1)    (4) 

 

where GRI is the gamma-ray index obtained from the gamma-ray log as bellow [13] 
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𝐺𝑅𝐼 =
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔−𝐺𝑅𝑙𝑜𝑤

𝐺𝑅ℎ𝑖𝑔ℎ−𝐺𝑅𝑙𝑜𝑤
    (5) 

 

The GRlog is the natural gamma-ray log reading, GRlow is the lowest gamma-ray read-

ing from the gamma-ray log, while the GRhigh is the highest reading. The porosity 

derived sonic was calculated based on the Wyllie’s [14] equation as bellow 

 

𝑃𝐻𝐼𝑆 =
𝑇−𝑇𝑚𝑎

𝑇𝑓𝑙−𝑡𝑚𝑎
    (6) 

 

Where, T is the acoustic transit time obtained directly from the sonic log, Tma is 

the acoustic transit time of the matrix which was assumed to be calcite (47 us/f), and 

the Tfl is the acoustic transit time of the fluid which was assumed to be 188 us/ft. 

The porosity derived sonic was then empirically corrected from the effect of shale 

and from the oil effect as bellow [13] 

 

                                        𝑃𝐻𝐼𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑃𝐻𝐼𝑆(1 − 𝑉𝑠ℎ) ∗ 0.9                               (7)  

   

Therefore, the difference between the corrected total porosity (PHITcorr) and the 

corrected sonic porosity (PHIScorr) can refer to the diagenesis process effects.  

 

4. RESULTS AND DISCUSSION  

In sedimentary rocks, the diagenesis process refers to any change in the biological, 

chemical and/or physical properties of sediments during or after the deposition and 

prior to the metamorphism stage [1, 3]. Diagenesis processes play significant roles 

in terms of reducing or enhancing the reservoir quality, in both, carbonate and sand-

stone reservoirs. 

There is an obvious difference between the PHITcorr and PHIScorr in the log 

record of Yamama Formation (Fig. 3). The PHITcorr recorded higher values than 

the PHIScorr. Overall average PHITcorr researched 0.1 v/v, while the PHIScorr rec-

orded 0.05 v/v overall average porosity. Maximum PHITcorr porosity is 0.25 v/v 

and PHIScorr is 0.16 v/v. There is a clear matching between PHITcorr and PHIScorr 

(Fig. 3 and 4), where, the coefficient of determination (R2) reaches 0.76 as a linear 

relationship between both porosities.  

Generally, the difference between PHITcorr and PHIScorr is about 0.05 v/v (Fig. 

3). This difference refers to the diagenesis effects on improving the porosity of Ya-

mama Formation since the PHITcorr represents the total porosity (primary and sec-

ondary), where the secondary porosity resulting from the diageneses process [5, 6], 

whilst the PHIScorr represents the primary porosity. Notably, the difference between 

the porosities can even reach 0.21 v/v, as at depth 3174 m (Fig. 3).  
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Figure 3 

Generalized Yamama Formation column in Nasiriya Oilfield showing well logs; 

the corrected total porosity (PHITcorr), the corrected sonic porosity (PHIScorr), 

Volume of shale (Vsh), and the difference between the corrected total and sonic po-

rosities. It also shows a detailed thin sections analysis and the porosity type in 

each sample. 
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Figure 4 

A cross-plot between the corrected total- and sonic porosity. 

 

The results show that the intervals 3168-3175 m, 3265-3305 m and 3345-3355 m 

have good porosity records, with average PHITcorr. porosity of 0.12, 0.15, and 0.15 

v/v for each interval respectively. 

The detailed core description carried on the core intervals from the Yamama For-

mation shows that the formation generally composed of fossiliferous limestone, ar-

gillaceous limestone, dolomitic limestone, with some thin beds of shale (Fig. 3). De-

spite of the presence of the cements in Yamama Formation which could have reduced 

the porosity, its limestones have been affected by extensive diageneses process that 

resulting in increasing the porosity of the formation. 

The petrographic analysis carried on the thin sections of Yamama Formation re-

vealed that the formation has many types of porosities; the fabric selective porosity 

such as such as moldic, interparticle and intraparticle porosity, and the non-fabric 

selective porosity such as vuggy, and channel porosity (Fig. 5, 6 and 7). The major 

porosity types happened in the formation are the vuggy, moldic and channel, where 

they extensively appeared in Yamama Formation (Fig. 5, 6b-c, 7a-c and 7d). 
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Figure 5 

Petrographic features and porosity type of Yamama Formation in Nasiriya Oil-

field. The photos at the left are under plane polarized light (PPL), and the photos 

at the right correspond to the ones on the left for each depth under crossed polar-

ized light (XPL). M = moldic; Ch = channel; V = vugs. 

The vuggy, moldic and channel porosity are the most dominated porosity type in 

Yamama Formation. The mechanism of forming these types of porosities remains 
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unclear. However, since it is believed that the Yamama Formation deposited in a 

shallow marine ramp [15, 16], these types of porosity occurred due to the dissolution. 

In carbonate rocks, the aragonite mineral (that forms the skeleton grains or shells of 

fossils) is susceptible to the dissolution that occur due to the reaction between the 

rocks and the sea and/or the fresh water in shallow marine system [3]. Therefore, the 

dissolution of the selective grains of fossils led to form the moldic porosity. While 

the vuggy and channel porosity happened due to the irregular dissolution of fabric 

and/or texture of Yamama Formation. The dissolution also occurred to the cements 

that previously precipitated in voids or channels related to late diagenesis process 

(Fig. 6a). 

Dolomitization is the process of conversion of calcite (CaCO3) to dolomite 

(CaMg (CO3)2) partly or completely by the replacement in magnesium rich water 

[3]. Since the calcite grains are bigger than the dolomite, this process leads to create 

more pores spaces between the dolomite crystals, and therefore, created secondary 

porosity. Notably, the dolomitization presented in Yamama Formation of this study 

(Fig. 6c-d). These dolomites associated with mud supported, low fossils facies (mud-

stone). The approximate absence of fossils in these facies could be due to the dolo-

mitization process itself [1]. 

The interparticle (between the grains) and intraparticles (inside the grains) poros-

ity primarily formed in the formation. The intraparticle porosity can also be formed 

due to the partially dissolution of the skeletal grains and/or shells of fossils (Fig. 5c). 

It should be considered that the vuggy, moldic as well as the intraparticle porosities 

are as separated voids in the rocks. This provides porosity but not necessarily per-

meability. However, channel porosity can link these pore spaces together, and there-

fore, provides the necessary permeability for reservoir production.  
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Figure 6 

Petrographic features and porosity type of Yamama Formation in Nasiriya Oil-

field. The photos at the left are under plane polarized light (PPL), and the photos 

at the right correspond to the ones on the left for each depth under crossed polar-

ized light (XPL). Dis = dissolution, V = vugs, Dol = dolomitization. 
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Figure 7 

Petrographic features and porosity type of Yamama Formation in Nasiriya Oil-

field. The photos at the left are under plane polarized light (PPL), and the photos 

at the right correspond to the ones on the left for each depth under crossed polar-

ized light (XPL). M = moldic, V = vugs, Ch = channel, Inter = interparticle, Intra 

= intraparticle. 
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5. CONCLUSIONS  

Wireline well logs data were processed, core intervals were described, and thin sec-

tions were analyzed to evaluate the effect and the control of diagenesis process 

(mainly dissolution) on the evolution of the porosity of the Early Cretaceous Ya-

mama Limestone reservoir, South of Iraq. The formation generally composed of fos-

siliferous limestone, argillaceous limestone, dolomitic limestone, with some thin 

beds of shale. The logs data revealed that the secondary porosity, that resulted from 

the diagenesis process, positively improved the porosity of Yamama Formation. 

Many types of porosities were recognized in the formation. Most abundance poros-

ities were the vuggy, moldic, and channel respectively. These mainly formed due to 

the dissolution resulting from the sea water reaction in the shallow marine ramp en-

vironment. Less abundance porosities were the primary formed interparticle and the 

intraparticle. The early dolomitization further improved the porosity in the for-

mation.  
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Abstract: The satellite remote sensing approach is widely encouraged to be used for 

geological mapping in arid regions. The ASTER data was used to determine the geological 

boundaries of the Precambrian basement in the Barud area of Egypt's Eastern Desert. The 

Barud basement is composed mainly of an island arc assemblage juxtaposing Barud granitic 

rocks, which are intruded by post-orogenic intrusives. All of these units are heavily 

intersected by dike swarms. The utilization of Aster false color composites (FCC) and band 

ratios (BR) in visible and near infrared (VNIR), and shortwave infrared (SWIR) bands were 

chosen and interpreted to separate major lithological contacts. The results have demonstrated 

how the ASTER data can be valuable for geological mapping of basement units as a 

preliminary exploration for the study area and if the processing has been based on a detailed 

knowledge of the rock mineral assemblages. The efficacy of this FCC (B7/B4/B2) and BR 

(B4/B6, B2/B1, B4/B3) for recognizing contact boundaries between mafic and felsic rock 

assemblages and linear features was convincingly proven.  

 
Keywords: Remote sensing, granitoid rocks, Arabian Nubian Shield 

 

 

1. INTRODUCTION  

The Arabian–Nubian Shield, which represents the ultimate consequence of the East 

African Orogen (900–550 Ma), was formed by plate tectonic accretionary events 

during the closure of the Mozambique Ocean and consequently the collision of post-

Rodinia continental masses at about 540 Ma (Fig. 1, [1, 2]). Mapping and structural 

study of the Barud area, a part of this terrain, was supported by using satellite based 

multispectral scanner data. 

The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 

(ASTER) data comprises 14 bands providing wide spectral coverage and high spatial 

resolution in the visible near-infrared through short-wave infrared to the thermal 

infrared regions. As a result, these data improve the ability of lithological 

discrimination between different rock units. Based on this, ASTER data has been 

used increasingly for geological mapping [3-6]. In this study, we use ASTER RGB 

false color composites (FCC) and band ratios (BR) images to provide an effective 

lithological discrimination of the study area, delineating rock unit boundaries and 

some linear features. 
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2. GEOLOGY OF THE STUDY AREA 

The tectonic framework of the Pan-African Orogeny was initiated by the closure of 

the Mozambique Ocean between the East and West Gondwana continental blocks. 

 

Figure 1 

Simplified geological map of the Central Eastern Desert of Egypt simplified 

from [9]. The two ENE-oriented bold arrows mark the southern boundary of 

Precambrian granite-dominated terrain in the northern Eastern Desert. 

Inset is a simplified map of the Arabian– Nubian Shield modified after [10] 

showing the location of the geological map (dashed rectangle) 

This closure resulted in the consolidation of many juvenile arc and back-arc igneous 

and sedimentary rock layers, with several terrane sutures indicated by mafic to 

ultramafic ophiolitic assemblages and fragments. 

The Eastern Desert of Egypt is divided into three main segments: the northern, 

central, and southern Eastern Desert. The Barud area is exposed in the extreme 

northern part of the central Eastern Desert, which is characterised by an arid climate 

and rugged topography. Previous studies in the Barud area have revealed the 



M. Badawi – N. Németh

24 

presence of four major rock units: island arc assemblages, Barud granodiorties, post-

tectonic gabbros, and granites [7, 8]. 

3. MATERIALS AND METHODS

ASTER data has been successfully used in geological mapping since early 2000, 

which are characterized by their improved spectral characteristics and higher 

spatial resolution [4], [11-14]. The three ASTER VNIR bands are useful in 

mapping vegetation and iron-oxide minerals in surface soil [12]. In addition, the 

NIR band of ASTER data with 15-m spatial resolution is useful for topographic 

mapping and the generation of digital elevation models (DEM) because it has 

along-track stereo-coverage with nadir (3N) and back-looking (3B) capability 

[15]. The six SWIR bands (with 30-m spatial resolution) are valuable for soil and 

lithological mapping [16]. The five TIR bands (10–14) have 90 m spatial 

resolution and their emissivity spectra are used to characterize silicate rocks [17]. 

The relatively large number of ASTER bands and their longer wavelength regions 

allow discrimination between a wide range of compositions (Table 1).  

Toward deciphering the lithological and structural patterns, various efficient 

techniques can be used including FCC [18, 19] and BR. We particularly applied 

band-ratios B4/B6, B2/B1 and B4/B3 [20] having high optimum index factor (OIF) 

and indicative spectral features. This ASTER band-ratio combination visualized as 

an FCC incorporates SWIR bands (bands 4 and 6) together with VNIR bands. 
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Table 1  

Characteristics of ASTER data 

ASTER 

Band Reflected Range (µm) Spatial Resolution (m)  

1 0.52 - 0.60 15 V
isib

le a
n

d
 

N
ea

r-In
fra

red
 

2 0.63 - 0.69 15 

3N 0.78 - 0.86 15 

3B 0.78 - 0.86 15 

4 1.600 - 1.700 30 

S
h

o
rtw

a
v

e In
fra

red
 

5 2.145 - 2.185 30 

6 2.185 - 2.225 30 

7 2.235 - 2.285 30 

8 2.295 - 2.365 30 

9 2.360 - 2.430 30 

10 8.125 - 8.475 90 

T
h

erm
a

l In
fra

red
 

11 8.475 - 8.825 90 

12 8.925 - 9.275 90 

13 10.25 - 10.95 90 

14 10.95 - 11.65 90 

 

 

4. RESULTS 

Reasonable lithological discrimination (particularly granitic and mafic intrusive 

bodies) and structural demarcation are achieved through ASTER FCC (B7/B4/B2 in 

RGB) as shown in Fig. 2. This band combination enables to distinguish the contact 

boundary between the mafic (i.e., green hue) and granitic rocks (grey to faint purple 

hue). The scene can highlight notably the linear features (e.g., dikes) manifested as 

shadowed landforms which are much more common in the western and northern part 

of the area.  

Moreover, it can give a reasonable demarcation between the Barud granodiorite 

(grey hue) and the intrusive granites (faint purple hue) in the center and northern 

portion of the image, respectively. 
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Toward more precise separation, we applied ASTER BR (RGB: B4/B6, B2/B1, 

B4/B3) as shown in Fig. 3. This BR composite perfectly separates the granitic rocks 

(green), island arc assemblage (red color), and post-tectonic gabbros and NE-SW 

basic dikes (blue to purple). The hue similarity of dikes intersecting the granitic rocks 

with the hue of gabbroic intrusions indicates their basic tendency. 

 

 

Figure 2 

 Aster false color composite image (RGB: B7/B4/B2) of the Barud area, 

highlighting mafic rocks (green), granodiorite (grey), and post-orogenic 

granites (purple) 
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Figure 3 

 ASTER BR (RGB: B4/B6, B2/B1, B4/B3), highlighting granitic rocks 

(green), island arc assemblage (red color), and intrusive gabbros and basic 

dikes (blue to purple).  

5. CONCLUSION 

This work includes processing and utilizing of the Aster data at an arid region, Barud 

area, to provide an exploration of the exposed lithologies to discriminate their type, 

contact boundaries and linear features as following: 

- The FCC (RGB: B7/B4/B2) was able to define the contrast between mafic 

and felsic rocks, with more efficient hue color variance for demarcation of 

the granodiorite from post orogenic granites rocks. 
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- The use of BR, particularly (RGB: B4/B6, B2/B1, B4/B3) was vital in

separation of basic dikes intersecting granitic rocks.

- Moreover, this BR provide a color variance for the mafic rocks indicating

different lithologies.

- These outputs can be used for the preliminary exploration of the study area

or even coupled with other field data for a more detailed lithological

mapping.
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Abstract: The acidic rock drainage (ARD) become one of the leading problem of the sul-

phidic mining industry, by the caused acidic environment and elevated heavy metal mobility. 

The Itos ore deposit in Bolivia had been mined for Ag and Sn, leaving behind huge tailings 

and mine waste heaps, where serious ARD takes place. In four consecutive years, the pyrite 

oxidation rate was investigated by humidity cell test on the same 7 samples from the Itos 

mines. The results showing the changes by time, which give much more information, than 

the oxidation rate in the individual test periods. This applied method gave good result to 

characterize the behavior of the waste in long-term. In the function of the changes of the 

pyrite oxidation rate, the samples can be split into three different stages. 
 

Keywords: pyrite oxidation, pyrite oxidation changes, ARD, humidity cell test 

 

 

1. INTRODUCTION 

In the past two decades, the effect of Acid Rock Drainage (ARD) has become the 

leading environmental problem in metal mining. On surface environment weathering 

starts to degrade sulphidic ore, resulting low pH and mobilizes heavy metals. The 

polymetallic vein deposits of the Itos mines were mined for silver and tin until 1990, 

giving 1/3 of the world’s silver production in the 19th century [1], leaving behind  high 

number of huge tailings and mine waste heaps. Commonly the content of pyrite in 

the waste material exceeds the 10 %. Oxidizing sulphides produce serious ARD af-

fects in Oruro, the mining town next to the mine wastes heaps. These processes can 

be characterized by the pH 1 of the seepage water, which mobilizes heavy metals 

from the waste itself or the neighboring rocks [2]. 

In four consecutive years the pyrite oxidation rate was investigated on the same 

seven samples by humidity cell test. The results give much more information than 

the oxidation rate for an individual test period. The result of the humidity cell test 

shows that samples can be split into three different stages from point of oxidation 

and maturity by the changes of the pyrite oxidation rates. The analysis was comple-

mented with mineralogical analyses such as EPMA or XRPD. 
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2. THEORETICAL PART AND ANALYZED SAMPLES 

The problem is caused by the oxidizing iron sulphides – mainly pyrite – when it 

reacts with H2O and O2 at surface condition (Eq. 1) and acidic condition and dis-

solved ions are formed [3]  

 

  HFeSOOOHFeS 22
2

7 22

4222
.   (1) 

For investigating the oxidation rate of the samples, a special combination of hu-

midity cell and column test methods was used [4]. The main concept was to use the 

continuous airflow from the column test, which was pumped through the samples to 

maintain the maximal rate of pyrite oxidation. The pumped through air is much 

higher amount that the pyrite could use up in its oxidization process. In this way the 

oxidation rate is controllable and maintained as maximal during the column test, so 

the process works like a “worst case scenario”. In cyclic time periods the samples 

were washed through with 1000 cm3 of distilled water and the seepage water was 

analyzed for the basic chemical parameters, as well as the anion and cation content. 

Using the previous equation, the pyrite oxidation rate could be determined in four 

different ways, such as from the oxygen consumption, the sulphate or from the iron 

content or from the pH (H+ content). In this paper, the oxidation rate will be deter-

mined from the H+ content, as the next equation shows, in unit of grams of oxidized 

pyrite/week/kg of sample. The correlation ratio between the pyrite and H+ is 1:2. 

During the column test 1000 cm3 flushing water was used 

 

s

d

l
mw)pH(

pyox
M

N
V

py

R

7

2
10 





   (2) 

where Rpyox is the pyrite oxidation rate (in unit of g pyrite/week/kg of sample), pymw 

is the molecular weight of pyrite (119.98 g/mol), Vl is the volume (in dm3) of the rinse, 

Nd is time (in days) between rinsing the samples and Ms is the mass (in kg) of the 

sample. 

The aim in the column test is to reach a steady state in the oxidizing system, which 

could mean stability in sulphate release rate, pH or other seepage water parameters. 

Previous studies and practice showed that in the case of fresh pyritic samples a year 

(easily even more time) is needed in the column to reach a steady state, while in the 

case of already oxidized samples this time is shorter, covering only some months 

(approximately 2-4 months). 

Seven samples were collected in 2007 and 2008 from the Itos mining district in 

Bolivia, from the surface vadose-zone of the waste heaps side walls. The samples 

represent different geotechnical and mineralogical scenarios, maturity stage and res-

idence time under field conditions.  
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Fresh sample needed more time to start oxidizing and also longer test period to 

reach a steady state pyrite oxidation rate, than the oxidizing samples. In the four-year 

test period, the length of the tests was different: 101 days in the 1st, 42 days in the 

2nd, 121 days in the 3rd and 119 days in the 4th year.  

In Oruro there were no strict mining regulations, thus the composition and the 

size of the waste dumps and tailing heaps are not known. The age is also uncertain, 

so we have no exact information about the residence time of these samples, except 

BOL 2-8, which is relatively fresh sample, because it stayed only 1-2 years as tailing.  

From visual, macroscopic and stereo microscopic observation we have an assump-

tion, that the samples were stored about 15-25 years, but this is only a rough estima-

tion. 

 

3. ANALYTICAL PART AND RESULTS 

With the comparison of the stabilized pH values, thus the pyrite oxidation rates 

for the consecutive test periods, the maturity of the samples could be assessed. They 

can be split into three different stages: I) fresh or weakly oxidized, premature (type 

”A”); II) partly oxidized or mature (type ”B”);  III) strongly oxidized (type ”C”). In 

type “A” the pyrite oxidation rate is increasing by time in the consecutive years. In 

type “B” the pyrite oxidation is maximal, thus stable. At the end of this stage, as the 

pyrite starts to be used up or excused, the oxidation rate starts decreasing, while the 

pH increases, which is already the beginning of the next stage, the oxidized one, 

which is called as type “C”.  

 

 

Figure 1 

Different geochemical behavior for the samples from the Itos ore province 

 

In case of the four samples from the Itos mines (Fig. 1), the two jig tailings (Itos 

Jig) have type ”A” category, so they are weakly oxidized or pre-matured, while the 
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two waste rocks (Itos Granza) are have stable oxidation rate in the consecutive years, 

so they are in type “B”.  

In the samples from the BOL series (Fig. 2) have from each category, as the BOL 

2-8 is type “A”, the BOL 3-8 is “B”, while the sample BOL 1-8 have already de-

creasing rate, so it is type “C”. 

 

 

Figure 2 

Different geochemical behavior for the BOL samples set 

 

 

Figure 3 

Patters of the alteration, such as sponge structure on the surface of the sample 

 

Scanning electron microscope analyses were completed on samples to investigate 

the mineral alteration and pyrite oxidation. The analysis also proved the different 

maturity stages of the samples. Near the primary minerals, like quartz, pyrite, galena 

and cassiterite, secondary sulphates (various members from the jarosite subgroup 

and gypsum), different iron oxyhydroxides and oxides were found. In the stages of 
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type “B” and “C” the pyrite left behind a sponge structure (Fig. 3), as it was altered 

and degraded out from the structure.  

Near the alteration, precipitation and mineral forming processes were also found. 

In the dissolved sulphate rich environment well developed gypsum crystal with gyp-

sum needles were formed (Fig. 4a). Some pyrite crystals were prepared for the same 

analysis, which shows (Fig. 4b) that the pyrite grains have already started to be 

coated with secondary iron oxidation products, formed plates on the sides of the py-

rite cube crystals. 

 

 

Figure 4 

Secondary mineral formation on the surfaces of the samples: (a) well developed 

gypsum crystal and gypsum needles (left panel), (b) Fe-hydroxide encapsulate the 

pyrite cube (right panel) 

 

4. DISCUSSION 

This three or four-years length investigation indicated the maturity of the tailings 

and waste materials. The three stages define the different oxidation rate stages of the 

samples, but also the rates of the emitted pollution and heavy metal mobility. The 

fresh material starts oxidizing with increasing rate, then the reaction rate becomes 

stable, and finally decreases.  

Between the maturity stages, there are no well determinable border, moreover the 

trend line of the changes can be flatter or steeper. The slope of the increasing or 

decreasing can be modified by the mineralogical compositions of the samples.  

Very important markers are the textures of alteration of pyrite and the appearance 

of various secondary minerals. In the three stages the following mineralogical 

changes can be determined: 

In the weakly oxidized stage (type “A”) the pyrite oxidation rate is increasing in 

the consecutive years. Samples Itos Jig 1-7, 2-7 (Fig. 1) and BOL 2-8 (Fig. 2) are 

good representations of this type of behavior. In the beginning oxi-hydroxide min-

erals appear as alteration products after the sulphides. Then the pH goes below 2-
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2.5, so the oxi-hydroxide minerals dissolve back and under such a low pH only sul-

phate minerals are formed, such as jarosite, melanterite or gypsum. The increase in 

pyrite oxidation rate means that in the future the reactions will become faster. Be-

cause of the low pH and speeding up of the reactions, the heavy metal mobility in-

creases.  

Partly oxidized stage (type “B”) covers the samples Itos Granza 1-7, 2-7 (Fig. 1) 

and BOL 3-8 (Fig. 2), where the pyrite oxidation is maximal, thus stable – changes 

only within a few percentage  – in the different years. The maximal pyrite oxidation 

rate also means that this stage has the lowest pH, which keeps for longer time. In the 

beginning of this stage still the sulphate minerals will be the dominant secondary 

phases, but in the end of the stage as the pyrite oxidation rate starts decreasing and 

the pH increasing, beside the sulphates, some oxi-hydroxide minerals can appear 

(Fig. 4).  

Strongly oxidized stage (type “C”) includes the sample BOL 1-8 (Fig. 2), where 

the pyrite oxidation rate is decreasing in consecutive years. The reaction rate slows 

down, thus the pH continuously increasing, but not as steep as the decreasing was in 

the first stage. The slow increase of pH in this phase is due to pyrite being excused. 

Bulk oxidation rate becomes lower due to less pyrite available. 

 

5. CONCLUSION 

The samples could be split into three stages, as they are weakly, partly or strongly 

oxidizing. The compared pyrite oxidation rates for the consecutive test periods, the 

maturity of the samples could be assessed. As the different stages are following each 

other, they can be added together, so the complete process looks like an asymmetrical 

bell-shaped curve as it is shown on the graph (Fig. 5), after Ritchie [5]. 

The changes of the pH and the oxidation rate can be easily presented, as the first 

one has a chain of quick decreasing, then stabilizing and finally a slow increasing. 

The oxidation rate is opposite of this, as it has a process of increasing, stabilizing 

and decreasing.  

 

 

Figure 5  

Visual characterization of the different stages, from point of the changes  

of the pyrite oxidation rate and pH value 
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There are geochemical and environmental aspects which belong to the different 

stages, thus they can be characterized the oxidizing samples as well as the whole 

waste dumps or tailing facility with them: 

Type “A” or weakly matured / pre-matured stage can be characterized with the 

following geochemical processes: increasing pollution and heavy metal mobility; 

decreasing pH; the pollution peak will be in the future; further problems will appear; 

the environmental and heavy metal load will increase in the future; the situation calls 

for management, so monitoring is essential.  

Type “B” or partly matured stage means that the sample has stable and minimal 

pH; the pollution and heavy metal mobility are maximal at present; the peak of pol-

lution is present; problems will not increase, but stays for an uncertain time, so mon-

itoring is strongly required. 

Type “C” or strongly matured stage means geochemically, that the pollution and 

heavy metal mobility is decreasing; the pH is increasing; the peaks of pollution, en-

vironmental and heavy metal load were already in the past, problems will not in-

crease further; monitoring is not required. 
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Kivonat: A régészeti leletek kutatása és vizsgálata a megfelelő nemcsak a megfelelő 

restaurálás, tárolás szempontjából fontos. A nyersanyagok használata, a változatos gyártási 

technológiák kialakulása és egyéb szociális-gazdasági folyamatok hatásai is megőrződnek a 

termékek által. A területi elterjedés kereskedelmi útvonalakat, kultúrák és népcsoportok 

közötti kapcsolatokat rajzol ki. A leletek minél mélyebb feldolgozásának és megértésének 

módja a régészeti értelmezés mellett az összetétel-vizsgálat, melyben fontos helyen van az 

ásványtani vizsgálat. A kristályos és amorf anyagok jelenléte, eloszlása és arányaik fontos 

technológiai jelzők és termékcsoportok markerei lehetnek. Az azonosításukhoz kémiai és 

mikroszkópos módszerekre is szükség van. 
 

Kulcsszavak: kerámia, kőzet, salak, összetétel, szerkezet 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Az ásványtan és kőzettan fontos társtudománya a régészeti kutatásoknak, az 

archeometria, vagy örökségvédelmi kutatásokban alapvető szerepe van a régészeti 

leletek számos aspektusának megértésében. A kristályos és amorf fázisok 

azonosítása által a természetes, de az ember által készített anyagok és azok 

nyersanyagai esetében is olyan fontos kérdéseket tudunk megválaszolni, amelyek 

segítik a régészeti leletek kontextusba helyezését. Az egyik legfontosabb ilyen 

kérdés régészeti szempontból, hogy miből készült az adott lelet? Ez a kérdéskör a 

vizsgált lelet nyersanyagára vonatkozik, amely által megállapítható, hogy milyen 

kőzettel (pl. kőeszközök, kőtárgyak), ásvánnyal (pl. drágakő, pigment, érc) vagy 

műtermékkel (kerámia, üveg, salak) van dolgunk. Ugyanakkor közelítünk a régészet 

egyik alapvető területéhez, a provenancia kutatáshoz [1], amely során ki lehet 

deríteni, hogy földrajzilag és geológiailag honnan származik az adott anyag. Az 

összetétel megismerése után felmerül a kérdés, hogy hogyan készült az adott tárgy? 

A nyersanyag(ok) előkészítésének felismerhető jegyei, a megmunkálás nyomai, 

gyártási szakaszok és díszítés a technológiai vonatkozásokat segítenek 

megválaszolni a régészet számára [2]. A továbbiakban felmerülő kérdések közé 

tartoznak, hogy mire használták az adott tárgyat, mikor készült és szállították-e, pl. 

kereskedelem céljából. Bár az ásványi eredetű anyagok esetében csak nagyon 

korlátozottan tudunk régészeti kormeghatározási adatot szolgáltatni, a használati, de 

főleg a szállítási problémakörökre már nagyobb eséllyel tudunk válaszokat 

szolgáltatni. A használat főleg edények esetében lehet kérdéses, és a betapadó 
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maradványokkal sok esetben meg lehet határozni, mit tároltak egy edényben [3],[4]. 

Ásványtani vonatkozásban azonban főleg az olvadék (üveg vagy fém, salak) 

maradványok [5], [6], egyéb szervetlen anyagok meghatározása lehetséges, hiszen a 

használt analitikai módszerek nem teszik lehetővé a szerves, molekuláris anyagok 

azonosítását. Ami a szállítást illeti, egyik legjobb megközelítés az ásványtani és 

geokémiai provenancia meghatározás, amit kőzetekre [7], ércekre, festékekre [8], 

stb. lehet alkalmazni. A sajátos, ritka ásványok jelenléte [9], illetve a nyomelem 

geokémiai lenyomatok lehetővé teszik az ásványi anyagok behatárolását, úgy 

földtani formáció, képződmény szintjén, mint földrajzi előfordulást tekintve. 

A régészeti irányú ásványtani kutatások elvégzéséhez nagy segítséget jelent a 

műszaki és földtudományi kutatásokban szerzett tapasztalat és felszerelés, hiszen 

ugyanazokat a módszereket alkalmazzuk, tulajdonképpen ugyanolyan anyagokra. 

Bár az itt bemutatott vizsgálatok az egyszerű, alapvető kutatást képviselik, a 

szofisztikáltabb kutatások megtervezéséhez ezek elengedhetetlenek. 

 

2. LELETTÍPUSOK ÉS ÖSSZETÉTEL VIZSGÁLATOK 

Bár az ásványi anyagokból készült termékek esetében az ásványtani vizsgálatok 

alapvető fontosságúak, a teljes jellemzésükhöz szükséges egyéb vizsgálatokkal is 

kiegészíteni azokat, gyakran már az ásványok pontos azonosításához is. Az 1. 

táblázat a fontosabb lelettípusokat és a szükséges alapvizsgálati módszereket 

ismerteti vázlatosan. Számos egyéb vizsgálati módszer áll rendelkezésre, és van 

használatban, az itt felsoroltak az alapvetően szükséges módszerek egy kutatás 

elindításához. 

1. táblázat 

Régészeti lelettípusok, kérdések és azok megválaszolásához szükséges vizsgálatok 

(a módszerek nevének feloldását lásd a szövegben) 
 

 Miből? Hogyan? Honnan? Használat? 

kőzetek XRD SzM, PM 

IC
P

-M
S

 

SzM 

kerámiák XRD, SEM+EDX PM, XRD szerveskémia 

üvegek XRF, ICP-OES SEM+EDX szerveskémia 

salakok XRD, XRF ÉM, SEM+EDX XRD, SEM 

drágakövek XRD SzM, SEM+EDX 

pigmentek XRD, SEM+EDX SzM, PM SEM+EDX 

 

2.1. Ásványtan 

Az ásványok azonosításának egyik legmegbízhatóbb módszere a röntgen-

pordiffrakció (XRD), ami olyan szempontból egyszerű is, hogy „csak” porítani kell 

a vizsgálandó anyagot, vagy legalább vizsgálható felületet létrehozni [10]. A 

régészeti leletek esetében ez azonban nem mindig lehetséges, ha egyedi és ritka 

leletről van szó főleg. Ilyen esetben a készülék speciális, párhuzamos nyaláb 

geometriája [11] segítségével teljesen roncsolás mentesen is vizsgálhatók az 

anyagok. A kőzetek típusának, elváltozásainak meghatározásához szükséges az 

ásványtani összetétel ismerete, míg a kerámiák esetében az égetési hőmérséklet és a 

nyersanyag meghatározásában segít ez a tulajdonság. Az üvegek vizsgálatánál 
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viszont a pigmentek, átalakulási termékek azonosítására legjobb módszer, míg 

salakok esetében az üvegtartalom mellett a dermedési hőmérséklet meghatározására 

és tipológiai besorolására is hasznos eljárás [12]. 

Ásványtani összetételre kaphatunk információt optikai- vagy 

elektronmikroszkópos vizsgálatokkal is. A sztereómikroszkópos (SzM) 

megfigyelésekkel a kristályok alakjából és hasadási vonalaiból szimmetriát 

olvashatunk ki, ezáltal számos esetben már ásványok is azonosíthatók. A 

polarizációs mikroszkóp (PM) segítségével áteső fényben már pontos meghatározást 

is tudunk végezni, opak ásványok esetében ehhez ráeső fényt, ércmikroszkópot (ÉM) 

kell használnunk. Az elektronmikroszkópos vizsgálatokkal már problémásabb az 

ásványok azonosítása, ehhez kristálykémiai analízist is segítségül kell hívni, de sok 

esetben így sem azonosíthatók egyértelműen a fázisok a polimorfia [13] problémája 

miatt (2. táblázat).  

2. táblázat 

Gyakori, földfelszíni körülmények között is stabil ásványok polimorf módosulatai 
 

Kémiai képlet Szimmetria Ásvány Jelölés 

FeS2 
rombos markazit  

köbös pirit  

SiO2 

triklin tridimit béta 

köbös critobalit  béta 

trigonális kvarc alfa 

CaCO3 

hexagonális vaterit  

rombos aragonit  

tigonális, romboéderes kalcit   

Fe2O3 
trigonális, romboéderes hematit  alfa 

köbös, spinel típus maghemit  gamma 

KAlSi3O4 
triklin mikroklin   

monoklin ortoklász   

 

A pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) a preparátum felületét tudjuk 

vizsgálni, 40-30,000 szeres nagyításban, a lelet méretétől és mikroszkóptól függően 

lehet roncsolás mentes is [14]. A transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) a 

vizsgált anyag belső szerkezetét is vizsgálni tudjuk, de nagyon kis térfogatban, így 

régészeti alkalmazása csak kivételes esetben hasznos. 

 

2.2. Kristálykémia  

A kristálykémia alatt egy kristályos szerkezettel rendelkező anyagot felépítő kémiai 

elemek összeségét értjük. Ezt fontos megkülönböztetni a kémiai összetétel 

elemzésektől, amelyek az átlagminta összes kémiai alkotójának mennyiségére 

vonatkoznak. A kristálykémiai elemzés általában mikroanalitika, elektronsugaras 

gerjesztéssel és a SEM vagy TEM vizsgálatokhoz társított módszer [15]. A 

gerjesztett karakterisztikus röntgenemissziót detektálhatjuk energia (EDX) vagy 

hullámhossz diszperzív detektor rendszerrel is (WDX). Bár utóbbihoz szigorú 

követelmény a síkra polírozott preparátum felület, az EDX esetében is viszonylag 

pontos mennyiségi összetételt csak így kaphatunk. Mivel a mikroszkópok 
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mintakamrája általában kisméretű, így a roncsolásmentes mérések csak 

korlátozottan végezhetők [16]. Megfelelő gyanta használatával az optikai 

mikroszkópiára használt preparátumon végezhető a SEM+EDX vizsgálat, így 

pontosítva a vizsgálatokat. 

 

2.3. Kémia és geokémia 

A kémiai összetétel meghatározása fontos a kőzetek osztályozásához is, de a 

műtermékek nyersanyagának meghatározásához is. Az elemek koncentrációját 

tekintve a főelemek (major elements), mellékelemek (minor elements) és 

nyomelemek (trace elements) csoportokba sorolhatjuk őket, és minden csoportnak 

külön jelentősége van a vizsgálatokban. A főelemtartalomból a kőzetalkotó 

ásványok azonosítását és mennyiségi arányaikat is ellenőrizni tudjuk, amellett, hogy 

a makroszkóposan nem azonosítható kőzeteket genetikai osztályba soroljuk. A 

kerámiák esetében a gyártáshoz használt agyag(ok) eredeti összetételét és típusát 

tudjuk pontosítani [17], míg az üvegek esetében az üvegpaszta készítéséhez használt 

anyagokat lehet kideríteni [18]. Az ércek és salakok összetételéből a kinyert fémet 

és a kohászati folyamatokat rekonstruálhatjuk, pl. salakképző anyagok típusát [12]. 

A mellékelemekből gyakran a járulékos ásványokra lehet következtetni, illetve az 

XRD és SEM+EDX segítségével azokat pontosítani. Ezáltal is közelebb kerülünk a 

provenancia megoldásához, a legnagyobb segítséget azonban a nyomelem-tartalom 

és -eloszlás adja, mivel ez földtani környezetre, formációra és anyagtípusra jellemző 

tulajdonság [19]. A geokémia tématerülete a kémiai elemek földtani környezethez, 

képződményekhez való kapcsolata, így pl. a nyomelemek szerint behatárolni 

formációkat és földrajzi előfordulásukat. Mivel egyre több ilyen adat áll 

rendelkezésre, így a régészeti leletek nyersanyaginak forrása is egyre gyakrabban 

beazonosítható. 

A vizsgálatok többféle eljárással végezhetők [20], amelyek elsősorban 

nedveskémiai módszerrel – oldatban történő feltárás, vagy ömlesztett (üveg) és 

porpreparátumokon kivitelezhetők. A nedveskémiai eljárások közül az induktív 

csatolású plazmagerjesztésű optikai emissziós spektrometria (ICP-OES) inkább a 

főelemekre, az induktív csatolású plazmagerjesztésű tömegspektrometria (ICP-MS) 

inkább a nyomelemekre alkalmas. Az ömlesztett és porpreparátumok mérése 

röntgenfluoreszcens spektrometriával (XRF) történik, minden elemcsoportra. A 

részletes roncsolásmentes kémiai analízis prompt-gamma emissziós (PGAA) 

spektrometriával végezhető [21]. Természetesen számos további kémiai módszer áll 

rendelkezésre, amelyek hasznos információt szolgáltatnak, azonban nem 

átlagmintára, hanem a vizsgált anyag egy-egy részére vonatkozóan. 

 

3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

3.1.  Pattintott kőeszközök helyi nyersanyagai 

Kutatásaink jelentős részben érintették az Avason található kova nyersanyag 

bányászatának és feldolgozásának technikáját, amelyről régóta feltételezett, hogy 

hőrepesztéssel bányászták és hőkezeléssel dolgozták fel [22]. Laboratóriumi 
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kísérletekkel meghatároztuk, hogy a viszonylag alacsony hőmérsékleten, 360 °C-ig 

végbemenő fizikai változások a kőzetben végbemenő ásványtani változások hatására 

következnek be (1. ábra) [23]. 

A Szeleta-barlangról elnevezett kultúra egy sajátos pattintott kőeszköz 

nyersanyagról híres, melynek forrását sokáig nem sikerült meghatározni. A fehér 

színű, opak, jó minőségű kőzetet „szeletai kvarcporfír” néven vezették be a régészeti 

nevezéktanba. A hőkezelési kísérletekkel társított ásványtani vizsgálatokkal 

kimutattuk, hogy a Bagolyhegyi Metariolit Formációban kialakult, hidrotermásan 

kovásodott kvarcitlencsék bizonyos típusa hevítés hatására hóferré színeződik, 

miközben a repedezett selejtes rész lepattog a kőzetről. Így a pattintási nyersanyag 

minősége is javul, és a kőzet esztétikai jellege is változik [24]. A hőkezelést jelentős 

ásványtani átalakulások is kísérik. 

 

 
1. ábra 

A mikroszerkezet átrendeződése (SEM képek balra) tulajdonképpen a hőhatásra való 

amorf SiO2 kikristályosodás eredményeként történik (XRD görbék, jobbra). 

 

3.2.  Csiszolt kőeszközökön szerzett tapasztalatok 

A csiszolt kőeszközök esetében roncsolásmentes XRD méréseket kell 

alkalmazni, amelynek kivitelezése és kiértékelése sok odafigyelést igényel, a 

speciális műszer felszereltség mellett. Az ásványok pontos azonosítása által a 

kőzetek azonosítása, és a forrás beazonosítása is sokkal könnyebbé válik [25]. A 

megfelelő beállítások kísérleti meghatározásával akár percek alatt is elvégezhető 

mérés akár nagyszámú leletanyag csoportosítására is alkalmassá teszi a módszert 

[11]. Emellett előfordulnak olyan helyzetek is, amikor a kémiai összetétel ismerete 

mellé szükséges az ásványtani összetétel meghatározása, hogy a kőzet 

beazonosítható legyen [26]. A megfelelő beállítások alkalmazásával viszont olyan 

ásványmeghatározásokat is el tudunk végezni, amelyeket más módszer nem tesz 

lehetővé roncsolásmentesen [25]. A 2. ábra egy porfíros szöveti inhomogenitásokat 

mutató kőzetből készült véső vizsgálatát szemlélteti, a határolt területű 

roncsolásmentes XRD mérés alkalmazásával. Az 1 mm átmérőjű nyalábszűkítő 
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kollimátor segítségével sikerült a „foltokat” külön megmérni, így megállapítható 

volt, hogy az albit nevű földpát alkotja. 

2. ábra

Szöveti inhomogenitások ásványtani azonosítása határolt területű XRD mérésekkel, 

roncsolásmentes eljárással. 

3.3.  Kerámiák vizsgálata 

A kerámiák esetében a legfontosabb információk, amiket keresünk: az 

alapanyagok eredeti összetétele és típusa, készítési technológia és égetési 

hőmérséklet. Az alkotó ásványok fajtái segítenek megállapítani az égetési 

hőmérsékletet, ugyanis a kontakt (termikus) metamorfózis és kísérleti ásványtani 

kutatásokból tudjuk, melyek az egyes hőmérsékleteken képződő indexásványok [27] 

és azok hogyan értelmezhetők a leletek vizsgálatánál [28], [29]. Az arányokból pedig 

a nyers agyag összetételére is következtethetünk, de előtte érdemes SEM+EDX 

vizsgálattal az egyes ásványok szöveti kontextusát is elemezni. 
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3. ábra 

Calcit és dolomit termikus bomlása, a Ca-szilikát kialakulása és annak nyomai a 

SEM+EDX elemtérképen. 

 

A készítési technológia az agyagmassza előkészítésétől kezdve az alakadáson át 

az égetés és felületkezelés körülményeit foglalja magába. Minden lépése észlelhető 

nyomot hagy a kerámiában, a szemcsék elrendeződésében (korongolási irányított 

szövet), a szemcseméret eloszlásban (a soványító anyag okozta hiátuszos eloszlás), 

szendvics-szerkezet (kívül piros, belül fekete az égetés során kialakuló 

oxigénhiánytól). 

 

3.4. Fémmegmunkálási salakok 

A salakok fontos információkat hordoznak a kohósítás és fémmegmunkálás 

körülményeiről, de még a feldolgozott érc típusáról is [30]. Továbbá a kristályos 

fázisok azonosításán túl az amorf frakció vizsgálata is adhat fontos információkat 

[31]. A mennyiségi meghatározása jelzi, hogy mennyire gyorsan hűlt ki a salak, 

illetve mennyi salakképző szilikát mátrix állt rendelkezésre (4 ábra). A kémiai 

összetételből adódó különbségek az XRD görbéken pedig jelzik, hogy uralkodóan 

szilikátos, esetleg SiO2 gazdag vagy inkább Ca, Mg vagy Fe-oxid dús az összetétele. 

Ha pedig a salak nem fém- vagy üvegműhely terméke, hanem véletlenszerűen 

beolvadt szilikátos massza (pl. épülettűz maradványa vagy kemence falazat) akkor 

vannak lépések, amelyekkel meg lehet különbö9ztetni, illetve meghatározni az 

anyag keletkezésesét [32]. 
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4. ábra

Szöveti inhomogenitások ásványtani azonosítása határolt területű XRD mérésekkel, 

roncsolásmentes eljárással. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A műszaki és ipari kutatásokban szerzett ásvány- és kőzettani ismeretek

nagymértékben segítik a régészeti leletek anyagvizsgálatainak megtervezését és az 

eredmények értelmezését, megértését. Sok esetben kísérleteket kell végezni, hogy 

egy adott régészeti lelet eredetét és keletkezését megértsük, és ezekből a 

kísérletekből olyan tapasztalatok és tanulságok is születnek, amelyeket az 

alkalmazott kutatás során tudunk felhasználni. 
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Abstract: Graphite is a versatile, basic industrial mineral, which is also included on the list 

of Critical Raw Materials for the European Union. In our study, three NE-Hungarian graph-

ite-bearing occurrences are in focus: Dédestapolcsány (Uppony Mts.), Szendrőlád and 

Meszes (Szendrő Mts.). The collected samples are investigated with polarizing petrographic 

and ore microscopy, scanning electron microscopy, X-ray powder diffraction, inductively 

coupled plasma mass spectrometry, inductively coupled plasma atomic emission spectros-

copy and Raman spectroscopy. According to our results, the graphite flakes are located in 

the deformed zones in all cases. Based on the geology of the areas and the obtained results, 

the graphite has organic material origin formed by regional metamorphism in the shear zones. 
 

Keywords: graphite, critical raw material, graphitization, shear zone, regional metamor-

phism 

 

 

1. INTRODUCTION 

Graphite, a critical raw material for the European Union since 2011 [1-4], plays an 

ever-growing role nowadays. It is mainly used in metal extractive industry, automo-

bile industry, in fireproof materials, lithium-ion batteries and in the high-tech indus-

try [5]. In our study, we focus on three potentially graphite-bearing occurrences in 

NE-Hungary. Previously, several detailed investigations were carried out in Déde-

stapolcsány [6], in Meszes [7] and in Szendrőlád [8]. Our aim is to review the results 

and to supplement them by further measurements (for instance with Raman spec-

troscopy results). 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The first occurrence is Dédestapolcsány (Rágyincs Valley, Uppony Mts.), exposing 

the Tapolcsány Formation (Silurian, deep sea facies) [9]. The collected samples are 

black colored, intensely deformed and schistose fine-grained siliceous black schists 

(Fig. 1). The second occurrence is Szendrőlád (Szendrő Mts.), exposing the 

Szendrőlád Limestone Formation (middle-late Devonian, basin facies) [9]. The ex-

amined samples are intensely deformed black schists from the Szendrőlád-6 drill 

hole (from 278-295 m depth) and from surface outcrops along the valley of Helle 

Creek (Fig. 1). The third occurrence is Meszes (Szendrő Mts.), exposing the Szendrő 
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Phyllite Formation (Carboniferous, gradually deepening basin facies) [9]. The col-

lected samples are intensely deformed, schistose black phyllites (Fig. 1). 

 

 
Figure 1 

(a) Schematic geological maps [10] of the investigated areas marked with stars the 

sampling points. (b) The surface outcrops and the collected samples 

 

The samples were investigated with polarizing petrographic and ore microscopy 

(OM) (Zeiss Axio.Imager A2.m microscope with Zeiss AxioCam MRc5 camera), 

scanning electron microscopy (SEM-EDX) (JEOL JXA-8600 Superprobe in the case 

of all occurrences, 20 kV, 20 nA, 60 s dwell time for point analysis; ThermoFisher 

Helios G4 PFIB CXe in the case of Meszes, 20 kV, 3.2 nA, 50 s dwell time for point 

analysis), X-ray powder diffraction (XRD) (Bruker D8 Advance, Cu K-alfa radia-

tion, 40 kV, 40 mA, parallel beam geometry with Göbel mirror, Vantec-1 PSD de-

tector with 1° opening, 0.007°2θ/24sec counting time), Raman spectroscopy 

(Thermo Scientific DXR Raman microscope, 532 nm wavelength (green) laser, 2 

mW, 3×15 sec exposure time, ~4 cm-1 spectral resolution), inductively coupled 

plasma mass spectrometry (ICP-MS) and inductively coupled plasma atomic emis-

sion spectroscopy (ICP-AES). ICP-MS and ICP-AES measurements were carried 

out by ALS Romania SRL. 
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3. RESULTS 

3.1. OM and SEM-EDX analysis 

According to our results, all the samples have metamorphic texture. The matrix of 

the samples consists of quartz (Dédestapolcsány), muscovite, calcite and quartz 

(Szendrőlád) and phyllosilicates (chlorite, muscovite, phengite) and quartz 

(Meszes). In the case of Dédestapolcsány, graphite can be found as μm sized flakes 

scattered in the matrix and as 100-300 μm sized grains (with low S content) arranged 

in the direction of deformation (Fig. 2). In Szendrőlád samples, the 20-50 μm sized 

graphite flakes (also with low S content) are arranged in intensely deformed, >300 

μm aggregates. From Meszes, the samples contain 50-150 μm sized intensely de-

formed graphite flakes (without any S content) with kink-band microstructure (Fig. 

2). Based on the optical observations, the graphite flakes appear with undulose ex-

tinction. 

 

 
Figure 2 

Graphite flakes from Dédestapolcsány (a), Szendrőlád (b) and Meszes (c). Polariz-

ing microscope, reflected light, 1N (left), BSE image (middle), element map (right) 

 

As accessory minerals, ilmenite, TiO2 (rutile and anatase based on OM) with low 

Nb and V content, monazite-(Ce), xenotime, zircon and Fe-oxide can be detected in 

all occurrences. V-bearing muscovite and APS (aluminum-phosphate-sulphate) min-

erals, for example solid solution series of goyazite-gorceixite appear in Dédesta-
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polcsány samples, while REE-carbonates (solid solution series of bastnäsite-paris-

ite), pyrite, chalcopyrite, fluorapatite, illite, kaolinite and albite can be observed in 

the samples of Szendrőlád. In Meszes samples, fluorapatite, albite, illite, kaolinite 

and calcite occur. 

 

3.2. XRD analysis 

By XRD, graphite cannot be detected directly on the diffractogram of any sample 

due to its low quantity, nanocrystalline size, preferred orientation and heavy peak 

overlapping of peak (hkl = 002) between 26°-27°(2θ) with quartz peaks (hkl = 101) 

and (hkl = 110). Figure 3 shows an XRD pattern of Dédestapolcsány sample where 

the asymmetric peak between 26°-27°(2θ) is well illustrated. 

 

 
Figure 3 

Diffractogram of sample from Dédestapolcsány showing the asymmetric peak be-

tween 26°-27°(2θ) 

 

3.3. ICP-MS and ICP-AES analysis 

By ICP-MS and ICP-AES measurements, bulk rock and trace element analysis are 

possible to get detailed information of the samples (Fig. 4). 
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Figure 4 

Bar charts of the results of bulk rock (a) and trace element (b) analysis by ICP-MS 

and ICP-AES 

 

3.4. Raman spectroscopy 

Raman spectroscopy is a useful method to identify the degree of graphitization of 

carbonaceous material [11]. Regarding the first order bands, the appearance of G 

band, D1 band and D2 band in all occurrences (Fig. 5) refers to a joint presence of 

well-crystallized graphite and graphitised material (which does not reach the cristal-

linity grade of well-ordered graphite). Differences between the studied samples can 

be seen by the different intensity ratios of G band (well-crystallized graphite) and 

D1 band (graphitised material). In the case of Meszes, the total splitting of the S2 

band in the second order Raman spectrum (Fig. 5) indicates a total maturation of 

carbonaceous material into a highly crystalline graphite. 
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Figure 5 

Decomposed Raman spectrum of one measurement point of sample: (a) Dédesta-

polcsány, (b) Szendrőlád, (c) Meszes 

 

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

According to our results, graphite can be found in flaky form in each sample located 

in the direction of deformation. Commonly, the flakes are intensely deformed as 

well. In the case of Dédestapolcsány and Szendrőlád, low sulphur content is also 

measured in the flakes by EDX. Beside the low sulphur content, many geochemically 

related elements of graphitization occur in the accessory minerals based on SEM-



Graphite occurrences in NE-Hungary 
 

55 
 

EDX, ICP-MS and ICP-AES measurements. For example, the maximum V content 

is 957 ppm for Dédestapolcsány and 843 ppm for Szendrőlád, or the elevated REE-

content in Dédestapolcsány samples (~100 ppm) and in Szendrőlád samples (~300 

ppm). These evidences refer to organic material origin of graphite. Based on the ge-

ology of the investigated areas [9], the Uppony and Szendrő Mts. went through on 

low – lower middle grade regional metamorphism affected by the Darnó shear zone. 

In the case of all occurrences, the collected samples are located in the shear zone. 

Due to the metamorphic texture of the samples, the observed marks of shearing de-

formations and the appearance of graphite and critical element-bearing minerals in 

the deformed zones detected by OM and SEM-EDX, the formation of graphite is 

connected to shear zones and regional metamorphism. The elevated Sr content in 

Szendrőlád and Meszes samples suggests a depositional environment related to ac-

tive rifting basin, while the APS minerals from Dédestapolcsány may have low tem-

perature hydrothermal origin. As a conclusion, the joint usage of the applied methods 

is a good tool to investigate graphite-bearing rocks: their texture, the mineral assem-

blage, chemical composition, crystallized phases and the degree of graphitization. 
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Kivonat: A Bükk hegység területén a közelmúltban ritkaföldfémekben (RFF) és más 

ritkaelemekben (Y, Zr, Nb, Th, Ta) dúsult kőzettestek kerültek elő nagyszerkezeti határzónák 

mellől. A dúsulás valószínűleg metaszomatikus eredetű. A dúsult testek karbonátos 

rétegekbe közberétegzett üledékes és vulkáni eredetű kőzetek. Kémiai összetételükben a 

ritkaelemek dúsulásán felül általánosan megfigyelhető a kálium emelkedett mennyisége, 

valamint néhány egyéb elem, mint pl. az Eu, P és Ti alacsony koncentrációja. A kémiai 

összetétel mellett az ásványos összetételre is hatással volt az elváltozási folyamat, mely 

egyrészt csillámok, káliföldpátok, valamint ritkaelem-tartalmú ásványok (pl. monacit, 

cirkon) keletkezését, másrészt bizonyos ásványok (klorit, albit) mennyiségének csökkenését 

vonta maga után. A lejátszódó folyamatok nem teljesen egységesek, hanem nagyban 

függenek a kiinduló protolittól. 
 

Kulcsszavak: Bükk, ritkaföldfémek, ritkaelemek, dúsulás 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A Miskolci Egyetem Ásványtani és Földtani Intézete a CriticEl project keretében 

számos bükki kőzettestet mintázott meg geokémiai elemzés céljából. Egy addig még 

egyáltalán nem vizsgált lelőhelyről származó metavulkanit kőzetminta kiugróan 

magas ritkaföldfém- (RFF) és más ritkaelem- (Y, Zr, Nb, Th, Ta) tartalmat mutatott 

[1]. A további kutatások során [2-3] számos, különböző (vulkáni és törmelékes) 

eredetű kőzettestben sikerült kimutatni az előző elemtársulás megnövekedett 

koncentrációban való jelenlétét, így egyértelmű, hogy a dúsulás nem egyetlen 

kőzettípushoz vagy réteghez kötött. A dúsult elemek a nagy térerejű elemek 

csoportjába, emellett többségükben a kritikus nyersanyagok közé tartoznak [4]. 

Nagyon kevés és speciális földtani folyamat képes mobilizálni ezeket; telepeik 

rendszerint karbonatitokhoz, pegmatitokhoz és más alkáli magmás testekhez 

kötődnek. Mobilitásukban fontos szerepet játszanak a sajátos pH és p – T viszonyok, 

valamint a jelen levő oldott ionok [5]. Valószínűleg a bükki dúsulás metaszomatikus 

folyamatok eredményeként alakult ki, bár a ritkaelemek forrásául szolgáló hatótest 

nem ismert. Jelen cikkben az eddigi ásvány- és kőzettani anyagvizsgálati 

eredményeink összefoglalását ismertetjük. 
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2. FÖLDTANI HÁTTÉR 

A Bükk területén felszínre bukkanó kőzetek kora a késő-karbontól a juráig terjed. A 

Bükki Paraautochton rétegtani nagyegységét üledékhézaggal egymásra települő, 

kontinentális aljzaton kialakult felső-karbon, perm-triász, illetve középső-jura 

rétegsorok alkotják [6]. A középső- és felső-triász szakasz jellegzetessége a 

metavulkanitok helyenként réteg- vagy lencseszerű, de sok helyütt nagy vastagságú 

megjelenése, a döntően karbonátos, platform és medence fáciesű üledékes 

képződmények között. Ezeknek a formációknak a mészkőbe ágyazott szilikátos 

rétegei hordozzák a ritkaelem-dúsulást. A metavulkanitokat három formációba lehet 

sorolni [7]. A nagy térerejű elemekben jellegzetesen szegény, ismeretlen korú 

Bagolyhegyi Metariolit csak Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt között fordul elő 

egy tektonikusan lehatárolt tömbben; bár tartalmaz másodlagos ritkaelem-

ásványokat [8], elemdúsulás nem mutatható ki benne. A ladini Szentistvánhegyi 

Metavulkanit több száz méter vastag rétegtani szintet alkot a Nagy-fennsík északi 

oldalán és attól keletre, máshol kisebb vastagságú, tektonikusan széttagolt testeket 

formájában jelenik meg, melyek mészkővel érintkező előfordulásai lehetnek 

dúsultak. A karni Szinvai Metabazalt vékony kőzettestei jellemzően platform vagy 

medence fáciesű mészkőbe közberétegzett, gyakran peperites anyagú, legfeljebb pár 

tíz méter vastag testek. Bár az eredeti bazalt alkáli kemizmusú, és ritkaelem-tartalma 

aránylag magas, ez jelentősen elmarad a dúsult kőzettestekétől, és a nyomelem-

összetétele is más. A dúsulást szintén hordozó medence fáciesű törmelékes üledékek 

a főként tűzköves mészkőből álló, ladini-karni Felsőtárkányi Mészkőbe, valamint a 

mészkövet és sziliciklasztos rétegeket egyaránt tartalmazó, közvetlen koradattal nem 

rendelkező, de valószínűleg ugyanúgy ladini-karni Hegyestetői Formációba 

tartoznak. 

A krétában a Bükk paleozoos – mezozoos kőzetei dinamotermális anchizonális 

regionális metamorfózist szenvedtek el. A metamorfózis foka nem egyenletes [9]. A 

különböző deformációs típusok alapján három fő tektofácies típus különíthető el: az 

északkeleti, középső és délkeleti egységek, amelyek közül a középső egység a 

leginkább deformált. Az egységeket vetőzónák választják el egymástól [1], amik 

mentén a ritkaelemekben dús kőzettestek is előfordulnak. Az északkeleti zóna 

mentén a dúsulás az eddigi eredmények alapján kizárólag törmelékes üledékes 

kőzetekben, míg a délkeleti zóna mentén metavulkanitrétegekben is kimutatható. A 

dúsult metavulkanitok gyakran peperitesek [1]. A dúsulást hordozó ásványok szöveti 

helyzetük alapján a metamorfózissal egyidejű képlékeny deformáció után alakultak 

ki. 

 

3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A minták geokémiai összetételére vonatkozó méréseket az ALS laboratóriuma 

végezte el ICP-AES és ICP-MS módszerek segítségével, valamint néhány minta 

esetében rendelkezünk XRF mérési eredményekkel is (Rigaku Supermini 200 

hullámhosszdiszperzív műszer, 200 W-os Pd röntgencső, 50 kV gyorsítófeszültség, 

4 mA áram, LiF200 / PET / XR25 kristályok, 4 g préselt porminta). 
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A vizsgált minták ásványtani összetételét röntgen-pordiffrakció (XRD) 

segítségével határoztuk meg. A méréshez egy Bruker D8 Advance (40 kV, 40 mA, 

Cu K-α sugárzás) műszert használtunk Vantec-1 helyzetérzékelő detektorral, 

párhuzamos nyaláb geometria alkalmazásával. A kvalitatív kiértékelés az ICDD 

PDF2 2005 adatbázison alapuló DiffracPlus Eva szoftver segítségével, míg a 

kvantitatív a Rietviel-illesztést használó Diffrac.suite Topas szoftverrel történt. 

Elektron-mikroszondás vizsgálatokkal határoztuk meg egyedi ásványszemcsék 

kémiai összetételét (energia-diszperzív röntgen spektrometria, EDX), és különítettük 

el egymástól a különböző ásványokat visszaszórt elektronképeken (BSE). Mivel az 

apró méretű ritkaelem-ásványok jelenléte egyedül elektron-mikroszondával 

mutatható ki, kutatásaink során a módszer kiemelt jelentőséggel bír. Az általunk 

használt berendezés egy SDD-EDX detektorral elátott SamX-vezérelt JEOL JXA 

8600 Superprobe elektron-mikroszkóp (15-20 kV gyorsítófeszültség, 20 nA 

mintaáram). 

Az optikai mikroszkópia szerepe a kőzetalkotó ásványok és kőzetszövet 

vizsgálata volt. A vizsgálatok során Zeiss AxioCam MRc5 kamerával ellátott Zeiss 

Imager A2m AXIO polarizációs mikroszkópot használtunk. Az ICP vizsgálatokon 

kívül az összes vizsgálat a Miskolci Egyetem Ásványtani – Földtani Intézetében 

történt. 

 

4. KÉMIAI ELEMZÉS 

A dúsulással érintett kőzetek főelem-kémiai összetételéből csak korlátozott érvényű 

következtetések vonható le. Ez egyrészt annak tudható be, hogy a protolitként 

szolgáló kőzetanyagok kémiai összetétele is különböző volt, másrészt annak, hogy 

az adott kőzeteket többféle elváltozási folyamat is érhette, nem csupán a ritkaelemek 

dúsulását okozó. Például az elsőként vizsgált, dúsult metavulkanit minták Fe-

tartalma alacsonyabb, mint a dúsulással nem érintett kőzettesteké [1], azonban 

később velük azonos feltárásból, egy kb. 10 m-es szelvény mentén a Kőris-völgyből, 

különböző mértékben dúsult peperites metavulkanit vizsgálata során a leginkább 

ritkaelem-dús kőzetminta Fe-tartalma adódott legmagasabbnak [2]. A Mg dúsuló 

elemnek tűnik a délkelet-bükki üledékes mintáknál [3] és a már említett kőris-völgyi 

feltárásnál, de a korábban leírt minták esetében [1] a fogyó elemek csoportjába 

tartozik. Általánosan megfigyelhető jellemző azonban a K-ban való dúsulás, 

valamint kisebb mértékben a Na-ban való szegényedés (bár nem ritkaelem-dús 

metavulkanitok esetében is alacsony, 2% alatti Na-tartalmak mérhetőek), így ezek a 

ritkaelem-dúsulás velejáróinak tűnnek. Mikroelemek esetében egyértelműen 

megfigyelhető a Ti és a P alacsony mennyisége (1. ábra). A nyomelemek között a 

ritkaelemek általános dúsulása (kivéve az Eu-ot) jellemző. A felső földkéreghez 

képest [10] adatai szerint alacsony a Ba és a Sr mennyisége is, bár utóbbi 

valószínűleg csak a dúsult kőzetek rendszerint alacsony Ca-tartalmával függ össze. 

A RFF-ek közül a könnyűek dúsulása a legjelentősebb, de megfigyelhető, hogy a 

nehézritkaföldfémek részaránya nő a teljes RFF-tartalom növekedésével. A 

különböző ritkaelemek dúsulásának mértéke eltérő, azaz a dúsulási folyamat során 
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máshogy viselkednek, így pl. a Nb és Ta kis mértékű dúsulása akár még a 

mellékkőzet mészkőben is megfigyelhető lehet, míg a RFF-eké nem. 

 

 
1. ábra 

Box and whiskers diagram a ritkaelem-dúsulással érintett minták felső 

földkéreghez viszonyított [10] mikro- és nyomelem- (+K-) tartalmáról. A 

diagramon kiemelt értékek: max – maximum, med – median, min – minimum, 

Q25 – alsó kvartilis,  Q75 – felső kvartilis 

 

5. ÁSVÁNYOS ÖSSZETÉTEL 

5.1. Kőzetalkotó ásványos összetétel 

A dúsult kőzettesteket eredetüktől függetlenül hasonló kőzetalkotó ásványok építik 

fel, bár változatos arányban. Az északkelet-bükki dúsult sziliciklasztos kőzetek 

esetében a legjelentősebb kőzetalkotó ásványok a fengites összetételű csillámok (a 

legerősebben dúsult mintát kb. 80%-ban alkotják), de más kőzettestek jelentős 

mennyiségű kvarcot (akár 25%-ot) is tartalmazhatnak. A földpátok jelenléte kevésbé 

jellemző, mindössze egy dúsult kőzettest esetében volt mérhető 5% körüli 

káliföldpáttartalom, az összehasonlításként begyűjtött nem dúsult minta pedig 

hasonló mennyiségű albitot tartalmaz. Enyhe dúsulást mutató márgás rétegekben 

jelentős a kalcit, kvarc és csillám mennyisége, de XRD-vel kimutatható (1-2%) klorit 

is van. 

A délkelet-bükki ritkaelem-dúsult metavulkanitok lehetnek „tiszta” vagy 

peperites metavulkanitok. A metavulkanit kőzettestekben a csillámok és a földpátok 

mennyisége kb. megegyezik. A földpátok egyaránt lehetnek albitok és káliföldpátok. 

A kvarc változó mennyiségben van jelen (5-34 %). A kalcit a peperites minták 

jellemző kőzetalkotója, de rendszerint a magasabb kalcittartalmú minták kisebb 

mértékű dúsulást mutatnak. A klorit XRD-vel ritkán mutatható ki, de kevésbé dúsult 

mintákban EDX-szel gyakran detektálható lehet. 
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A délkelet-bükki sziliciklasztos üledékes kőzetek összetétele erősen változó, de 

jellemzően a metavulkanitoknál kevesebb földpátot – leginkább albitot – 

tartalmaznak. A csillámok és kvarc változatos arányokkal lehetnek jelen, az egyik 

dúsult kőzettest pl. kb. 50%-ban kvarcból áll. Bizonyos rétegekben kalcit és/vagy 

klorit is előfordulhat. A járulékos ásványok minden kőzettípusban hasonlóak: 

különféle vas- és titánoxidok, biotit, apatit lehetnek jelen. 

 

5.2. Ritkaelemeket hordozó ásványok 

A vizsgált bükki kőzetekben a ritkaelemek önálló ásványokat alkotnak. A 

legáltalánosabban előfordulóak a RFF-foszfátok (leggyakrabban monacit, 

esetenként xenotim), a cirkon és a Nb-tartalmú Ti-oxid. Egyedi kőzettestekre 

jellemző lehet a RFF-fluorokarbonátok (parisit, bastnäsit) és RFF-Nb-Ti-oxidok 

(valószínűleg eszkinit) jelenléte. Mindezen ásványok legfeljebb 10 µm-es 

nagyságrendűek, és csillámokhoz, valamint káliföldpátokhoz társulnak. Jellemzően 

hintéseket, aggregátumokat, pszeudomorfózákat alkotnak, de a RFF-foszfátoknál 

gyakori jelenség, hogy a vasoxidok szegélyéhez nőnek, vagy apatit zárványaként 

fordulnak elő. A felsorolt ásványok apró méretük miatt optikai mikroszkóppal nem, 

mindössze elektron-mikroszondával figyelhetőek meg, és beazonosításuk is teljes 

mértékben az EDX adatokon alapul, mivel XRD vizsgálattal sem mutathatóak ki az 

alacsony mennyiségük és az átfedő csúcsok miatt. 

 

5.3. Dúsulással nem érintett kőzettestek ásványos összetétele 

Rétegtani viszonyok alapján a dúsult metavulkanittestek többsége leginkább a 

Szinvai Metabazaltnak feleltethető meg. A formációra magas albit- és klorit- (ezzel 

egyszerre alacsony káliföldpát- és csillám-) tartalom jellemző, jelentős mennyiségű 

titanittal, kvarctartalma pedig lényegesen alacsonyabb, mint a dúsult testeknek. 

Sokszor piroxén is kimutatható bennük. A Szentistvánhegyi Metavulkanithoz 

tartozó kőzeteknek lehet a dúsultakhoz hasonló kőzetakotó ásványos összetételük, 

de a járulékos ásványtársulások eltérő, hiszen a dúsult testekből hiányoznak a nem 

dúsult metavulkanitokra jellemző metamorf ásványok, mint az epidot, pumpellyit. 

Sziliciklasztos üledékes kőzetek esetében az összehasonlítás még nehézkesebb, 

hiszen ott a protolit összetételére nehezebb visszakövetkeztetni, mint a 

metavulkanitoknál, és az elváltozás hatására átalakult ásványtársulás is kevésbé 

egységes. Az általunk referenciaként vizsgált nem dúsult üledékes eredetű kőzettest 

fő kőzetalkotói a dioktaéderes csillámok és a kvarc, kevés albittal, klorittal és 

kalcittal. 

 

6. LEHETSÉGES ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK 

A ritkaelemek dúsulását okozó kőzetelváltozási folyamat feltehetően megváltoztatta 

az ásványos összetételt is. Valószínűsíthető olyan reakciók lejátszódása, melyek az 

albitok és kloritok eltűnésével, valamint fengit jellegű csillámok és káliföldpátok 

keletkezésével jártak, bár az eredetileg is földpátszegény sziliciklasztos üledékes 

kőzetekben az albitok meg tudtak őrződni. Esetenként kisebb mennyiségben biotit is 
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megjelenhet. Emellett a titánoxidok és apatitok részleges 

elbomlásával/átalakulásával (kisebb mértékben újonnan való képződésével) is 

számolnunk kell, amire egyrészt a fogyó Ti- és P-tartalomból, másrészt a szöveti 

megfigyelésekből lehet következtetni. A ritkaelem-ásványok képződése a korábban 

jelen levő ásványok, bomlásával, átalakulásával kapcsolatos, amire a 

pszeudomorfózák is utalnak. 

Míg a ritkaelem-ásványok egyértelműen a dúsulás termékei, a kőzetalkotó 

ásványos összetétel és a dúsulási folyamat kapcsolatának a pontos feltárását nehezíti, 

hogy adott ásvány többféle eredettel is előfordulhat a kőzetekben. 

 

7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 

A Bükkben fellelt ritkaelem-dúsulás feltehetően metaszomatikus folyamatok 

hatására ment végbe, ami során egyaránt módosult a kémiai és ásványtani összetétel. 

Az átalakulás leginkább a megnövekedett K-és ritkaelemkoncentrációkban (RFF, Zr, 

Nb, Th, Ta), a kőzetalkotó ásványok összetételének változásában, valamint az új 

ritkaelem-ásványok megjelenésében nyilvánul meg. A dúsuláshoz vezető folyamat 

akár több lépcsőben is történhetett, változó oldatösszetétel mellett. Az átalakulás 

pontos menetét nagyban befolyásolhatta a protolit összetétele. A dúsulás forrásául 

szolgáló hatótest nem ismert, a dúsult testeket magába foglaló rétegsor 

karbonátképződményei potenciális forrásként kizárhatóak. Valószínűleg több km-es 

szállítási útvonalat kell feltételeznünk a karbonátos mellékkőzeteken át. 
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Kivonat: Az ipari robbantástechnikában alkalmazott fojtások szerepe nem csupán a káros 

hatások csökkentése, hanem a robbantás eredményességének fokozása is. A fojtásanyag, 

annak tulajdonságai hatással vannak a termelési folyamat minden további elemére. 

Hazánkban leginkább a kőzúzalék terjedt el fojtásanyagként, azonban a külföldi iparban 

számos további, bizonyos esetekben kedvezőbb lehetőség is rendelkezésre áll. A dilatáns 

folyadék fojtásanyagként történő felhasználása nagy potenciált tartogat magában, amelyet az 

eddigi kutatási eredmények is alátámasztanak. 
 

Kulcsszavak: bányászat, robbantás, fojtás, optimalizálás, jövesztés 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Külfejtések nagyszilárdságú kőzeteit leggyakrabban fúrás-robbantásos 

technológiával tudjuk jövesztjük. A robbantás előtörésként is értelmezhető, amely a 

rakodásra, szállításra, valamint aprításra egyaránt hatással van. Nem csak műszaki, 

de gazdasági kérdés is, ezért kivitelezése kiemelt fontosságú. 

Az ipari robbantástechnikában alkalmazott fojtások szerepe nem csupán biztonsági 

és egészségvédelmi, műszaki feladat is, melynek elsődleges célja a robbantás 

hatásának növelése. Megfelelő fojtás esetén a szükséges robbanóanyag 

mennyiségének csökkenésének eredményeként a szeizmikus hatás, valamint a 

felszabaduló gázok mennyiége is csökken. A robbantás minőségét elsősorban a 

robbantott halmaz szemcseméret eloszlásával, a halmaz alakjával, valamint a 

felszabaduló gázok mennyiségével tudjuk értékelni [1]. A robbantási paraméterek 

optimalizálása összetett feladat, amellyel számos irodalom foglalkozik [2], [3], [4].  

Wang és szerzőtársai szerint a robbantás során felszabaduló energia hatásfoka 

háromszorosára növelhető megfelelő fojtás esetén a rossz, vagy nem fojtott esethez 

képest [5].  

A fojtásra a lökéshullám, valamint a keletkező gázok nyomása hat. A gáznyomás 

igyekszik a fojtást elmozdítani, melyet elsősorban a robbantólyuk palástján fellépő 

súrlódás igyekszik megakadályozni. A robbanóanyag energiáját abban az esetben 

tudjuk kihasználni, amennyiben a keletkezett repedések előbb érik el a szabad 

felületet (2-20 ms, a kőzet tulajdonságainak függvényében), mint ahogy a fojtás 

elhagyja a robbantólyukat [6]. A fojtás elnyírásához szükséges idő meghatározásával 

Drukonavuj foglalkozott elősorban szemcsés fojtásanyagok esetén, amely során arra 

a következtetésre jutott, hogy az elnyíráshoz szükséges időt a fojtásanyag Poisson 

tényezője, belső súrlódási szöge, a robbantási térben uralkodó nyomás, a szemcsék 
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közepes térfogata, valamint a fojtás durvaszemcsés anyagának szilárdsága 

befolyásolja. 

 

2. A FOJTÁS PARAMÉTEREI 

A gáznyomás a robbantólyukban átlagosan 2 ms -nál rövidebb idő alatt éri el a 

nyomásmaximumot, mely akár több ezer bar nyomást is gyakorolhat a fojtásanyagra. 

A fojtásanyag legfontosabb vizsgálandó tulajdonságai annak ellenállása 

szempontjából a fojtás súlya, a fojtás és a robbantólyuk között fellépő súrlódás, 

valamint az anyag folyási határa, viszkozitása [7]. 

 

3. MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT FOJTÁSANYAGOK ÉS ELŐÍRÁSOK 

A hazai előírások alapján a fojtás elhelyezésére és minőségére vonatkozóan nincs 

követelmény, mely alól kivételt képeznek a súlytólég- és szénporrobbanás veszélyes 

bányák. Ebben az esetben kombinált fojtás alkalmazandó – víz és agyag, vagy víz és 

homok, valamint a fojtásanyag nem lehet éghető [8]. 

A korábbi hazai és nemzetközi kutatások a különböző szemnagyságú kőzúzalékból 

és fúrólisztből álló fojtás alkalmazását javasolják, amely hazánkban a mai napig a 

legelterjedtebb fojtásanyag [9], [10]. 

A megfelelő minőségű és méretű fojtás jelentősen növeli a robbantások 

eredményességét, csökkenti a káros hatásokat, mint a léglökés, porképződés, 

légszennyezés. A fojtás szükséges hosszának meghatározásában számos képlet és 

előírás nyújt segítséget, azonban annak anyagára, fizikai tulajdonságaira hazai 

viszonylatban nem fordítunk kellő figyelmet. 

Adott fojtásanyag esetén annak hosszának növelésével a megnövekedett súrlódási 

felület miatt az ellenállása is nagyobb lesz, azonban a fojtás ellenállása sokkal inkább 

függ a fojtás anyagától és betöltésének módjától. 

 

4. EGYÉB FOJTÁSANYAGOK 

A korábban bemutatott kőzúzalék alkalmazása mellett sújtólégveszélyes bányákban 

előszeretettel használták Magyarországon is a műanyag hüvelybe töltött vizet, mely 

jelentősen csökkenti a robbanóanyag lobbanásszerű égésének valószínűségét, 

valamint nagymértékben csökkenti a robbanás hatására keletkező por és füst 

mennyiségét. Ezen fojtás azonban gáznyomás hatására szinte azonnal elmozdul, 

korán elhagyja a robbantólyukat [6]. 

Víz helyett műanyag hüvelybe töltött kocsonyásított anyag vagy különböző gélek is 

alkalmazásra kerültek. A víz és gélfojtások előnye, hogy a velük közölt nyomást 

oldalirányba átadják a velük érintkező kőzetnek, azonban a robbantólyuk felületén 

való nyírási feszültség igen kicsi [11]. 

Nagy ellenállást biztosító megoldás az önzáró fojtás, mely legegyszerűbb esete az 

ékek alkalmazása. A robbanóanyagot követő rövid homok- vagy zúzalékfojtás után 

a robbantólyukba lapos éket helyezve, majd azt homok vagy zúzalékfojtással lezárva 
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a fojtás eredményessége jelentősen megnövekedhet. A robbantás során a fojtás 

tömörödik, a fojtás közé helyezett ék előre mozdulva önmagát beszorítja [6]. 

A külföldön elterjedt előgyártott fojtás dugók kúp alakú eszközök, melyet 

leggyakrabban ütésálló polisztirolból készítenek, működésének elve megegyezik az 

önzáró fojtáséval [4]. A szilárd fojtásanyagok, mint a gipsz vagy beton, teljes 

mértékben lezárják a robbantólyukat. Hátrányuk az előállítás időigényessége, 

valamint költségessége mellett, hogy az anyag belső ellenállással nem rendelkezik, 

így mikor az anyag elválik a lyukfaltól, egyből elhagyja a lyukat [7]. 

 

5. FOJTÁSANYAGOK MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

5.1. Trauzl teszt 

A robbanóanyag relatív erősségének meghatározására bevezetett ún. Trauzl próba 

alkalmazandó, amely egy meghatározott méretekkel rendelkező ólomkockába töltött 

robbanóanyag (10 g) homokkal való fojtása után, a detonáció utáni üreg 

térfogatnövekményének meghatározása. Az így kapott térfogatot nevezzük a 

robbanóanyag Trauzl számának. A kísérlet az 1. ábrán látható, ahol 1 – fojtásanyag; 

2 - robbanóanyag; 3 – ólomkocka. 

 
1. ábra 

A Trauzl teszt paraméterei [12] 

A kísérlet adaptálható fojtásanyag minőségének elemzésére is. Egyazon 

robbanóanyag alkalmazása mellett a különböző minőségű fojtás mellett létrejövő 

térfogatváltozás jól szemlélteti annak hatásfokát. Hátránya, hogy a fojtás és a lyuk 

között fellépő súrlódás ezen esetben jóval kisebb, mint egy kőzet esetében.  

 

5.2. Szeizmikus hatás és nyomásemelkedés 

A fojtásanyag minőségének meghatározására egy másik lehetséges vizsgálat a 

különböző cilinderek robbantása során a különböző alkalmazott fojtásanyagok 

mellett keletkező nyomásemelkedés a vizsgálat környezetében. A nyomás mellett a 

szeizmikus hatás, a keletkező gázok, akusztikus hatás, valamint a szeizmikus hatás 

vizsgálata is információt nyújt a fojtás minőségéről. 
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6. DILATÁNS FOLYADÉK MINT FOJTÁSANYAG 

6.1. A dilatáns folyadék tulajdonságai 

A nem-newtoni folyadékok csoportjába tartozó dilatáns folyadékok, vagy STF-ek az 

utóbbi évtizedben számos területen kerültek alkalmazásra. A korábban leginkább 

koncentrált diszperziók ipari feldolgozása során melléktermékként kezelt 

folyadékok [13] tulajdonságai lehetővé teszik azok széleskörű innovatív 

alkalmazását, mint golyóálló mellény [14], [15] vagy smart structures [16]. 

A dilatáns folyadékok legfontosabb tulajdonsága, mint ahogy az a 2. ábrán is látható, 

hogy a nyírási sebesség növekedésével exponenciálisan megnövekszik a 

nyírófeszültségük, ellentétben. Ennek oka, hogy alacsony nyírási sebességnél a 

folyadék kenőanyagként viselkedik a mozgó részecskék között, ennek 

következtében a súrlódás, valamint a keletkező feszültségek is alacsonyak. Ezzel 

szemben nagy nyírási sebességnél az anyag enyhén kitágul, így már nincs elegendő 

folyadék a megnövekedett üregek kitöltésére, mely megakadályozná a szilárd 

anyagrészecskék közvetlen érintkezését, ennek következtében a nagyobb súrlódás 

mellett a nyírófeszültség is megnövekszik [17]. 

A dilatáns folyadék nanorészecskék és folyadék elegye [18], mely legkönnyebben 

előállítható példái a víz kukoricakeményítő, - kaolinit, - titánium dioxid elegye [19]. 

A dilatáns folyadékok viselkedését, annak felkeményedését befolyásolja az oldott 

anyag mennyisége, annak tulajdonságai, mint a szemcseméret- és eloszlás, 

szemcsealak, valamint a folyadék viszkozitása, deformációs tulajdonságai [20]. 

 

 

2. ábra 

Folyadékok nyírófeszültsége a nyírássebesség függvényében 

6.2. Dilatáns folyadék fojtásanyagként történő alkalmazása 
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A dilatáns folyadékok fojtásanyagként való alkalmazásával az elmúlt néhány évben 

kezdek el részletesebben foglalkozni. Az adaptált Trauzl teszt eredményei 16%-os 

térfogatnövekedést mutattak a homokkal, valamint 5%-os növekedést a 

kőzúzalékkal végzett kísérlettel szemben [11]. 

A Trauzl teszt mellett kedvező eredményeket mutattak a dilatáns folyadék 

fojtásanyagként történő alkalmazásakor keletkező akusztikus hatás, 

nyomásemelkedés, valamint feszültségnövekedés értékei a hagyományos kőzúzalék 

fojtásanyaghoz viszonyítva. A nyomásemelkedés 26.4 %-al, az akusztikus hatás 

pedig 84.11 %-al kisebb, a hagyományos zúzottkőfojtáshoz képest [21]. 

 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Megfelelő fojtás mellett a robbantás hatásfoka kedvezőbb, mely eredményeként a 

fajlagos robbanóanyagfelhasználás csökkenthető. Mivel a robbantással aprított 

kőhalmaz tulajdonságai hatással vannak a termelési folyamat további lépéseire, a 

megfelelő szemcseméreteloszlású halmaz előállítása gazdasági kérdés. Az előállított 

halmaz tulajdonságai az alkalmazott fojtástól is függenek, ezért a fojtásanyag 

optimalizálása elengedhetetlen. A kutatás jelenlegi állása azt bizonyítja, hogy a 

dilatáns folyadékok tulajdonságai kielégítik a fojtásanyaggal szembeni elvárásokat. 

A folyadék viselkedése annak számos tulajdonságától függ, a megfelelő anyag 

előállítása, tesztelése, valamint ipari alkalmazhatóságának vizsgálata még a jövő 

kihívása. 
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Kivonat: Külfejtéses szénbányák művelése során gyakran igen magas rézsűk kialakítására 

van szükség. Művelés közben ezeket a maradó- és hányórézsűket közel az állékonyságuk 

határán alakítjuk ki, amivel együtt járnak a gyakori rézsűcsúszások. Egészen más a helyzet 

a bányák felhagyása során, hiszen ekkor már hosszú távon is stabil rézsűrendszert kell 

kiépíteni. A külfejtéses szénbányák felhagyásának gyakori módja bányató kialakításával 

történik. A rézsűk állékonysága ilyen esetben külön vizsgálandó a feltöltődés közben, 

illetve a végső vízszint elérésének állapotában, ugyanis a létrejövő áramlási nyomás, a 

megváltozott nyírószilárdsági paraméterek, valamit a víz felhajtóereje mind a rézsű 

tönkremenetelét eredményezheti 
 

Kulcsszavak: rézsű, Janbu-féle módszer, állékonyság, bányató, vízszint 

 

 

1. RÉZSŰK KIALAKÍTÁSA A MŰVELÉS SORÁN 

A bányászati műveletek során a maradó- és hányórézsűk kialakítását jelentősen 

behatárolja az alkalmazott gépi technológia és a gazdaságosság. Az ún. csúsztatott 

hányórézsűk, kialakításuk idején értelemszerűen állékonyságuk határán vannak és 

a maradó rézsűk biztonsági tényezője is rendszerint kisebb mint 1.2. Ebből 

következik, hogy a bányaműveletek során folyamatosan kell rézsűmozgásokra 

számítani, amely kiegészítő kisgépes technológiával rendszerint kezelhető (1. 

ábra). 

 

 

1. ábra 

Egy külfejtéses szénbánya művelés alatt. 
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Egészen más a helyzet a bánya rekultivációját követően. A rekultivált terület 

utóhasznosítása során már nem lehetnek olyan rézsűmozgások, melyek 

balesetveszélyesek, illetve az utóhasznosításnak megfelelő épített környezet 

károsodásához vezetnének. 

 

2. KÜLFEJTÉSES BÁNYÁK FELHAGYÁSÁNAK MÓDJA 

A bányászati tevékenység befejezését követően a területet további hasznosításra 

alkalmas állapotba kell hozni. Ez történhet az eredeti állapothoz hasonló (például 

mezőgazdasági művelésre alkalmas) környezet, vagy végtó kialakításával is. A 

külfejtéses bányák felhagyása esetén kialakuló bányatavak leggyakrabban a 

talajvíz, illetve rétegvíz visszatöltődésével, vagy a környező vízgyűjtő területekből 

származó csapadék összegyűlésével jöhetnek létre [2]. Bányatavak létesítése során 

különösen nagy figyelmet kell fordítani a parti rézsűk kialakítására. 

A részben vízzel borított rézsűk fokozott figyelmet érdemelnek, hiszen 

állékonyságukat jelentősen befolyásolja az aktuális vízszint. Ebben a cikkben az 

ilyen rézsűk kialakításának kérdéseivel foglalkozunk. 

 

3. A VÍZ HATÁSA A RÉZSŰK ÁLLÉKONYSÁGÁRA 

Bányatavak tervezésénél a terület hidrogeológiai ismerete elengedhetetlen. A víz 

jelenléte jelentősen befolyásolhatja a ferde térszínnel határolt kőzettömegek 

állékonyságát. Az agyagos, iszapos kőzetek nyírószilárdsági jellemzői a 

víztartalom növekedésével jelentősen romlanak. Sokszor előfordul, hogy a kőzet 

pórusaiban elhelyezkedő víz áramlik a kőzetben. Ez akkor lehetséges, ha a 

kőzettest egyes pontjaihoz tartozó nyugalmi vízszintek nem egyeznek meg. Ilyen 

esetekben, az áramlási nyomást is figyelembe kell venni a számítások során. Laza 

szemcsés, azaz kohézió nélküli kőzetek, vízzel borított rézsűi esetén a 

nyírószilárdság és a nyírófeszültség aránya, vagyis a megcsúszással szembeni 

biztonság nem tér el attól az esettől, amikor a rézsű száraz. Kötött kőzetek esetében 

a vízzel borított rézsű állékonysága rendszerint csökken, egyes esetekben azonban 

meg is növekedhet, ugyanis a víz nem csak a kohézióra és a belső súrlódási szögre 

van hatással, hanem a felhajtó ereje azonos mértékben csökkenti a 

nyírófeszültséget, illetve a súrlódást is. Hosszabb ideig tartó vízelárasztás esetén 

felléphet az ún. felpuhulás veszélye, amely csökkenti az állékonyságot. [1, 6]. 

Víznyomásnak tartósan kitett rézsűk esetében a szivárgás hatására ébredő áramlási 

nyomások szintén a rézsű megcsúszását okozhatják. 

 

4. AZ ÁLLÉKONYSÁG SZEMPONTJÁBÓL FONTOS KŐZETPARAMÉTEREK 

MEGHATÁROZÁSA 

Az állékonyságvizsgálat szempontjából legfontosabb paraméterek a kőzet (talaj) 

térfogatsúlya és hatékony nyírószilárdsági paraméterei, azaz a kohézió és a belső 

súrlódási szög. A tervezési értékeik meghatározására az Eurocode 7 nyújt 

iránymutatást [4].  
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A szabvány szerint, a paraméterek karakterisztikus értékeit statisztikai alapon kell 

meghatározni, amely függ a paraméterek átlagától, számosságától, valamint relatív 

szórásától [5]. Az így kapott eredmények és a parciális biztonsági tényezők 

hányadosából számíthatók a tervezési értékek. A parciális biztonsági tényezők 

értékei az 1. táblázatban láthatók. 

1. táblázat 

Parciális értékek alapján [4] 

Talajparaméter Jel Érték 

Hatékony súrlódási szög γφ’ 1.35 (tan φ’-re) 

Hatékony kohézió γc’ 1.35 

Térfogatsúly γγ 1.00 

 

Az ily módon meghatározott tervezési értékek figyelembevételével az állékonyság 

akkor teljesül, amikor a számított ellenállások, nem kisebbek, mint az 

igénybevételek tervezési értékei, vagyis a kihasználtság száz százaléknál nem 

nagyobb. 

 

5. A SZÁMÍTÁS MENETE 

A geometriai modell megalkotása, valamint az egyes rétegek tervezési értékeinek 

meghatározását követően a számításokat a Geo5 szoftvercsomaggal végeztük. A 

program alkalma arra, hogy adott geometria és kőzetparaméterek mellett, 

különböző számítási eljárásokkal határozzuk meg a kritikus csúszólap helyzetét, 

valamint a rézsű kihasználtságát [3]. A vizsgálat módszerének, a mindennapi 

gyakorlatban talán leginkább elterjedt lamellás állékonysági vizsgálatot, a Janbu-

módszert választottuk, mely a lamellák oldalfalain az eredő földnyomás vertikális 

és horizontális komponensének különbözőségét is figyelembe vevő iteratív 

módszer [3]. A rézsűk állékonyságát három esetben vizsgáltuk: szárazon, a 

bányagödör feltöltődése közben, illetve az elárasztás után. 

 

5.1. A padkák kialakítása 

A magas rézsűk rendszerint padkás kialakításúak. Ilyenkor külön-külön meg kell 

vizsgálni az egyedi rézsűket, valamint a generálrézsűt is. Különös figyelmet kell 

fordítani azokra az egyedi rézsűkre, amelyek alatt lévő padka, a prognosztizált 

talajvízszint közelében, vagyis a bányató vízszintjének közelében helyezkedik el. 

Ez az eset látható a 2-4. ábrán. A három ábra ugyanarra a feltételezett csúszólapra 

számítva mutatja a rézsű állékonyságát, különböző vízszintek mellett. Fontos 

megjegyezni, hogy a fenti ábrák a vízszint és a kialakított padka egymáshoz 

viszonyított helyzetének hatását szemléltetik, vagyis nem a konkrét 

kihasználtságot, hanem azok arányát érdemes szemügyre venni az egyes esetekben. 
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5.2. Állékonyság a rézsűszög függvényében 

Az előző példának megfelelő nyírószilárdsági paraméterek mellett, a vízzel 

elárasztott rézsű állékony magassága 1:5 arányú dőlésig meghaladja a feltöltés 

előtti állapothoz tartozó állékony magasságot, azonban ennél nagyobb rézsűszögek 

esetén a reláció megfordult. Ez egyrészt a belső súrlódási szög, valamint kohézió 

csökkenéséből, másrészt a veszélyes köríves csúszólapnak a vízszinthez 

viszonyított helyzetéből adódik. Különböző dőlésű rézsűknél az említett hatások 

más-más mértékben tudnak érvényre jutni. 

 

2. ábra 

Állékonyság elárasztás előtt 

 

3. ábra 

Állékonyság padka közeli vízszint mellett 

 

4. ábra 

Állékonyság a padka padka szintjénél magasabb vízszint mellett 

A kapott eredményeket a 2. táblázat tartalmazza, ahol azonos kőzetfizikai 

paraméterekkel rendelkező rézsűk maximális állékony magasságai láthatók, 

különböző rézsűszögek mellett, feltöltés előtt, illetve a rézsű koronaszintjéig vízzel 

borított esetben. 
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2. táblázat 

Állékony rézsűmagasságok 

Dőlés [-] 
Maximális megengedhető magasság [m] 

Feltöltés előtt Teljesen elárasztott 

1:4 10 13 

1:5 15 18 

1:6 28 27 

1:7 75 46 

 

6. KÖVETKEZTETÉSEK 

Művelés közben és felhagyás után jelentősen különböznek a rézsűk 

állékonyságával szembeni elvárások. A maradó végrézsűket, már a művelés során 

célszerű úgy kialakítani, hogy azok későbbi, külön berendezésekkel történő 

ellaposítására ne legyen szükség, ugyanis ez jelentős többletköltséget eredményez. 

A padkák méretének és helyének megválasztása, azok talajvízszinthez viszonyított 

helyzete, kiemelten befolyásolja a rézsű állékonyságát. Az állékonyság növelése 

érdekében a padkák geometriája, illetve a rézsűszögek módosíthatók, azonban ez 

többletmunkát jelent. Az állékonysági határhoz közeli rézsűknél külön figyelmet 

érdemel a visszatöltődés során kialakuló vízszintkülönbség, amely kritikus esetben 

a végtó mesterséges töltésével (szivattyúzással) csökkenthető. 
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Kivonat: Egy jövesztő és szállító feladatotokat is ellátó bányagép használatával 

csökkenthető a bányászati berendezések száma az üzemben. A cikk egy olyan 

tömbkőjövesztő réselő adapter vizsgálatával foglalkozik, amely kis volumenű építőkő, 

elsősorban mészkőbányákban történő alkalmazásra használható. A tömbkő körülvágása után 

a kőzetanyag a gép segítségével mozgatható is. A jövesztés során a kőzetvágásra használt 

vágólánc működése közben a szerkezetre erőgerjesztést fejt ki. A tervezési folyamat során a 

koncepcionális modellek felállítása után numerikus modellezéssel biztosítható a 

rezonanciajelenségek előrejelzése és ezek megelőzésére vonatkozó törekvés. A választott 

kialakításon ennek érdekében modálanalízist végezve tettük meg az összevetést a 

lánckialakításból származtatott gerjesztési frekvenciák és sajátfrekvenciák között. 

 
Kulcsszavak: tömbkőjövesztés, prototípus adapter, láncfűrész, sajátfrekvencia, rezonancia 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A mészkő évezredek óta népszerű építőanyag. Ezeket a köveket könnyű volt 

bányászni és szállítani, ezért a kelták és a rómaiak is használták már különböző 

építményekhez, de a 18. századtól vált igazán népszerű építőanyaggá. Ezek az 

építmények napjainkban már többnyire műemléki védelem alatt állnak, így csak az 

eredeti építőanyaggal lehet őket felújítani, ezért világszerte növekszik a kereslet a 

mészkőtömbök iránt. Az alacsony a termelési arány és magas a termelési költség 

miatt a kapcsolódó technológiák fejlesztésével próbálnak a cégek megoldást találni 

a bányászati kihívásokra. A gazdasági költségek és a technológiai fejlődés arra 

készteti a kőtermékeket gyártó cégeket, hogy új munkamódszereket és gépeket 

fejlesztenek ki, amelyek lehetővé teszik a nagyobb vágási sebességet és az 

alacsonyabb gyártási költségeket. 

A kis méretű kőtermékek bányászati termelésének optimalizálása egyben a 

termelő- és szállítóeszközök használatának újragondolását is jelenti. Egyes 

tanulmányok hatékonyságelemzést végeztek, és a tömbkőjövesztés során a 

vágógépek blokkgyártási és forgácsolási teljesítményét vizsgálták [1,2]. Vagnon [3] 

tanulmánya bemutatja, hogyan lehet javítani a kitermelt anyag minőségét a 

forgácsolási technológiák fejlesztésével, a kőzetanyagban meglévő természetes és a 
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jövesztés által kiváltott feszültségi állapotok helyszíni mérésével és numerikus 

modellezésével. A kőzetben kiváltott rezgések és feszültségek a méretezett 

kőtömbök kitermelésekor a kiválasztott láncfűrészfogazatnak is függvénye. Romoli 

[4] láncfűrészgépek forgácsolóerejének monitorozásával vizsgálta a fogak 

dőlésszögének hatását. Egy másik tanulmányban [5] numerikus szimulációs 

lehetőségeket alkalmaztak a forgácsolószerszám és a kőzet közötti vágókőzet 

kölcsönhatás, kőzettörés és töredezettség dinamikájára PDC-k használatakor 

nemlineáris végeselemes módszerrel. Egy lineáris vágógépen különböző vágási 

sebességekre Korman [6] végzett laboratóriumi vizsgálatokat egy speciális 

láncfűrész-szerszámtartóval és vágószerszámmal, hogy kísérletezzen a kőzet 

vághatóságával. Hekimoğlu [7] foglalkozik a jelenlegi láncfűrészgépek 

teljesítményének növelésével a vágási sebesség és a szerszámkopás csökkentése 

tekintetében, és megvizsgálja az eredeti szerszámfűzés megváltoztatásának hatását 

kismélységű vágásra. Bányászati gépeknél a messzire kinyúló gémek rezgéstani 

vizsgálatait [8,9] célszerű elvégezni, mert ezeknél a rezonanciajelenségek fokozottan 

jelentkezhetnek. 

Az idézett tanulmányok alapján megfontolások tehetők a kőzetréselésre használt 

láncfűrész láncának kiválasztására. A vágólánccal szerelt adapter tervezése során 

már koncepcionális modellalkotás fázisában a rezonanciajelenségek vizsgálatok 

tárgyát képzik a lánc gyári adatait felhasználva. A dolgozat keretein belül ezek 

bemutatására kerül sor. 

 

2. MODELLEZÉSI KÉRDÉSEK 

Az adapter szerkezetét mészkővágás során a különböző kialakítású vágófogakból 

összeállított vágólánc működéséből adódó ismétlődő vágóerő változásokból 

erőgerjesztések érik (1. ábra). Az adapter vágóasztalának kőzetbe történő behatolása 

után a támasztóerőrendszer a munkafolyamat során természetesen átrendeződik, 

kedvezőbb lesz és így a rezgéskép is változik. Rezgéstani szempontból 

legveszélyesebb helyzet a kőzetvágás kezdete, amikor is a lánc által kimunkált 

horonyba az előtolható lánctartó asztal még egyeltalán nincs bent csak a vágólánc 

vágóélei vannak munkában a kőzet felszínét forgácsolva, ezért ezt az állapotot kell 

kitüntetett módon kezelni. 

Az alkalmazásra kerülő réselőlánc kiválasztása az alábbi képlet alapján 

meghatározott 

 

𝑃 =
𝑙𝑐𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑙𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
𝐴𝑐ℎ𝑖𝑝𝐹𝑐𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑣𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛   (1) 

 

teljesítményen alapul, ahol 𝑣𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 láncsebességet, 𝐴𝑐ℎ𝑖𝑝 a forgácsfelületet, 𝐹𝑐𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 

a vágóerőt, 𝑙𝑐𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 a vágási hosszt és 𝑙𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ az ismétlődő láncelrendezés hosszát 

jelöli. A további számításokban a kiválasztott, kereskedelmi forgalomban kapható 

lánc gyártója által megadott üzemi paramétertartományokon belüli értékeket kell 

alkalmazni.  
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1. ábra 

A vezetősínbe helyezett réselőlánc. 

 

Az adapterszerkezetre felszerelt vágólánc technológiai okokból több különböző 

láncelemből ismétlődő sorrendben van szerelve az 1. ábrán látható módon. A 

kőzetvágás során a gyártó által megengedett különböző láncsebességek ismerete 

esetén mód nyílik a fellépő gerjesztési frekvenciák egyszerű becslésére és így ezek 

összevetésére a szerkezet sajátfrekvenciáival a rezonanciakatasztrófa elkerülése 

érdekében.  

 

 

2. ábra 

A réselő adapter koncepcionális modelljének 3D-s geometriája. 
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A tervezés kezdeti fázisában, első közelítésben az ismétlődést kihasználva a 

gerjesztés figyelembevételére az ismétlődő láncelrendezés 𝑙𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ hosszából és az 

alkalmazott 𝑣𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 vágási sebességből származó 

 

𝑓𝑚𝑒 =
𝑣𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛

𝑙𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
     (2) 

 

fő gerjesztési frekvencia alkalmazható a modellezési feladatokban. A kiválasztott 

vágólánc gyártója által megengedett 𝑣𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 = 0.4;  0.9;  1.2 és 2.1 m/s vágási 

sebességektől függően az 2. képlet alapján számított vágás közben fellépő gerjesztési 

frekvenciák így 4 és 21 Hz közé adódnak. Ez támpontot ad arra, hogy az adapter 

megfelelő szerkezeti kialakításával már a tervezési fázisban törekedjünk a 

rezonanciajelenségek megelőzésére. Ennek érdekében lehetőség van az adapter 

vágóasztalán kivágásokkal csökkenteni az össztömeget és szerkezeti merevítéseket 

eszközölni a 2. ábrán látható felső gémeken ez által elhangolva a rezgésre képes 

rendszert. A szerkezet rezgéstani elemzését végeselemes számításokkal célszerű 

elvégezni. 

A kőzettömb réselése az üzemi gyakorlatban általában akkor kezdődik, amikor a 

kitolható adapter teljesen be van húzva, azaz a munkahengerek lökethossza zérus. A 

gémek behúzott adapter esetén 1310 mm-es hosszára vonatkozó eredmények a 

relevánsak, mivel teljesen kitolt adapterrel várhatóan nem végeznek kőzetvágást. Így 

a 2. ábrán látható végeselemes modellben a gémeket és munkahengereket 

reprezentáló 4 darab rúd szabad véglapjain teljes megfogásra tettünk előírást 

modellezve azt, hogy a vágólánc vágóélei vannak munkában a mészkő felszínét 

forgácsolva. Az adaptertervezés során felállított, koncepcionális modellen végzet 

rezonanciavizsgálatok eredményei felhasználhatók a prototípus terveinek elkészítése 

során. 

 

3. RÉSELŐ ADAPTER REZGÉSEINEK VIZSGÁLATA 

Az adapter koncepcionális modelljének 3D-s végeselemes modellezésre egy bevett, 

hagyományos elemcsaládot, 10 csomópontú, C3D10 jelű tetraéder elemet 

választottunk a már megfelelő pontosságot biztosító 20 mm átlagos elemméret 

mellett. A végeselemes modellhez rendelt lineáris anyagmodellben pedig az E =
 2.1 × 105 MPa Young-modulust, ν = 0.3 Poisson-számot és ρ =  7.85 × 10−9 t/
mm3 a sűrűség értéket rögzítettük. 

A modálanalízis során előállított sajátfrekvenciák és vonatkozó rezgésképek 

kerülnek meghatározásra. A sajátértékfeladatok megoldása a numerikusan 

pontosabban elvégezhető és általában hatékonyabb Lánczos-módszer kiválasztása 

mellett szoftveresen történt, ahol a megoldás részeként a sajátrezgésképek 

megjelenítésére is lehetőség van. Az 1. táblázat foglalja össze az első 6 darab 

sajátfrekvenciát. 
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1. táblázat 

Adapter sajátfrekvenciái [Hz] behúzott gémek mellett  
 

gémhossz [mm] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1380 20.298 21.886 36.663 42.677 71.269 94.831 

 

A prototípus (3. ábra) tervezésekor figyelembe kell venni azt, hogy az 1. 

sajátfrekvencia a gerjesztési frekvencia közelébe kerülhet, így a konstrukción a 

gémek kereszttartóval történő összekötésével kell biztosítani a szerkezet 

merevítését, azaz elhangolását. Ennek sikeres végrehajtását a prototípus pontos 3D-

s geometriai modelljén végzett az erőgerjesztést vizsgáló rezgéstani szimulációkkal 

lehet megerősíteni. 

 

 

3. ábra 

A prototípus adapter. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

A bányagépek fejlesztése korszerű szimulációs eszközök segítségével sokkal 

komplexebb probléma felvetéseket és vizsgálatokat tesz lehetővé. Az 

adapterfejlesztés során ezt kihasználva a rezonanciajelenségek elkerülése érdekében 

már az előzetes modellen modálanalízist végeztünk el. Ennek eredményét 

felhasználva a végső terveken különböző merevítésekre és tömeg csökkentésekre 

lehet javaslatot tenni. Az in-situ mérések során ezek az eredmények már igazolhatók, 

és ez által csökkenhet a szerkezeti módosítások száma a próbaüzem során. A 
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beüzemelés során mérési eredményeket felhasználva a réselés munkafolyamata 

finomhangolható. 
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Kivonat: Magyarországon az ércbányászat 2019-re teljesen megszűnt. A szilárdásvány 

bányászat így jobbára a lignit, valamint az aggregátumok bányászatára korlátozódik. Ez 

utóbbi termelése 10-15 év után, a 2010-es évek végére, ismét jelentős magasságokba 

emelkedett. A 2020-as évek első időszakában bekövetkezett gazdasági és politikai 

átrendeződés miatt a várt magas szintű termelés esni kezdett. Ennek ellenére az előttünk 

álló időszakban, csökkenő termelés mellett továbbra is igen fontos az egyre szigorúbb 

követelmények betartása az alapanyaggyártás ezen területén is, melyet a megújuló 

termékszabványok, nemzeti alkalmazási dokumentumok is közvetítenek a gyártók felé. Két 

fontos vizsgálat a metilénkék és a micro-Deval, amelyek alapanyaghoz kapcsolódóak 

ezáltal összefüggésük is kimutatható. 

 

Kulcsszavak: aggregátum, metilénkék, duzzadó agyagásvány, mikro-Deval.  

 

 

1. A HAZAI NEMFÉMES ÁSVÁNYOK BÁNYÁSZATA 

Ma már a nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata képviseli Magyarországon a 

teljes bányászati termelés nagyobbik szeletét, amelyen belül az építő- és díszítőkő 

termelés a második legjelentősebb. 

A 2014-es mélypontról az évtized végére ismét „csúcsra járatott” termelés a 

2020-as évek eleji nemzetközi és hazai gazdasági és politikai anomáliák miatt újra 

csökkenni kezdett. Az építő- és díszítőkő ipari nyersanyagok termelése, viszont 

még mindig magas szinten maradt, körülbelül 20 millió tonnás volumenével (1. 

ábra). Ezen kategóriába sorolhatók az útépítési alapanyagok, aggregátumok is, 

melyek egyik minőségi követelménye a duzzadó agyagásványok mennyiségének 

vizsgálata, amely szoros összefüggést mutat a fizikai vizsgálati paraméterek közül 

a kopásállóság vizsgálatával. 
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1. ábra 

Magyarország nemfémes ásványi nyersanyagainak kumulált termelése 2020-ig [1] 

 

 

2. A HAZAI SZABÁLYOZÁS 

2.1. Az SZTFH rendeletei 

Az 1. ábrán látható termelési adatok forrása az MBFSZ (2022. január 1-től az 

SZTFH alatt működik) által kiadott éves termelési és ásványvagyon mennyiségéről 

szóló összefoglalója. Az összefoglaló magyarázatában azt olvashatjuk, hogy az 

„Építő- és díszítőkőipari nyersanyagok: felhasználói az építőanyag-ipar, 

közlekedés, vízépítés, szobrászat” [1]. 

Ezen ágazatok jelentős mennyiségben használnak fel mészkövet, dolomitot, 

valamint a cikk keretein belül vizsgált andezitet is, viszont érdekes anomália, hogy 

a 37/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelete az építőipari nyers- és alapanyagok körének 

megállapításáról, amely 2022. október 1-el lépett hatályba nem sorolja ebbe a 

kategóriába azokat. A jogszabály alapján az alábbi ásványi nyersanyag csoportban 

vagy alcsoportban meghatározott ásványi nyersanyagok tartoznak építőipari nyers- 

és alapanyagok közé: képlékeny agyag – II. (kód 1419), homok (kód 1453), 

homokos kavics (kód 1471), kavicsos homok (kód 1472), kevert ásványi 

nyersanyag I. (kód 2311), bazalt (kód 1150), kavics (kód 1460), az [2] 

Mivel a zúzottkövek, ezen belül az andezitek, legfontosabb felhasználási 

területe az útépítésben az útpályaszerkezet építéséhez, aszfalt és beton 
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alapanyagként való felhasználása, így azt veszem alapul a szabályozás 

áttekintésénél. 

 

2.2 A termékszabványok 

A több mint 15 éve bevezetett európai termék- és vizsgálati szabványok, illetve az 

útépítési célú felhasználásra gyártott kőanyagokkal szemben támasztott 

követelmények csak kisebb változásokon mentek keresztül az elmúlt időszakban, 

legtöbb módosításuk csupán ráncfelvarrásnak tekinthető.  

Napjainkban az útépítésben használatos, a duzzadó agyagásvány tartalomhoz 

kapcsolódó előírásokat, a felhasználási területen, az MSZ EN 13043 aszfalt- [3], az 

MSZ EN 12620 betonalapanyag termékszabvány [4] tartalmazza. A 

termékszabványok nem kifejezetten az előírásokat, hanem inkább egyfajta „menüt” 

tartalmaznak, amiből az adott teljesítmény kiválasztható a kőanyag vizsgálati 

eredményeinek megfelelően. 

 

2.3. A nemzeti alkalmazás dokumentumai 

A részletes és számszerű teljesítményt általában a nemzeti alkalmazási 

dokumentumai (NAD), a ebben az esetben főként az e-UT 05.01.15 Útépítési 

kőanyaghalmazok [5], e-UT 05.02.11 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok 

keverékeinek követelményei [6], az e-UT 06.03.31 Beton pályaburkolatok építése. 

Építési előírások, követelmények [7] és az e-UT 06.03.33 Útépítési beton 

burkolatalapok tervezési előírások [8] útügyi műszaki előírások (UME) 

tartalmazzák. 

 

2.4. Követelmények 

2.4.1. Metilénkék értékhez kapcsolódó követelmények 

A metilénkék értékek (MB, MBF) vizsgálata ugyan a geometriai tulajdonságok 

között található az előírásokban, de alapvetően kémiai (ásványtani) információkat 

hordoz. A korábbi UME annak értékét MBF10 értékben maximalizálta, igaz ez a 

követelmény kizárólag az aszfaltkeverékbe kőlisztként bekerülő termékek esetén 

volt igaz. Az aszfaltkeverékek kővázaként szolgáló aggregátumokkal szemben, 

Magyarországon nem volt előírt követelmény az MB vagy MBF értékét illetően, 

kellő tapasztalat hiányában az megadandó értékként szerepel a szabályozásban. Az 

betonra vonatkozó termékszabványban is, valamint útépítési kőanyaghalmazok 

esetében az UME-ban is rögzített, hogy 3 % finomrésztartalom alatt a metilénkék 

értéket nem kell vizsgálni.  

Amennyiben 3%-ot meghaladja a finomrész, akkor az UME viszont ennél már 

szigorúbban rendelkezik és meghatározza, hogy aszfaltalapanyagok esetén a MB3 

érték megfelelőnek tekinthető, ezen érték fölött az MBF-et is vizsgálni kell, 

kőlisztként alkalmazott termékeke esetében továbbra is MBF10 a megfelelőség 

határa. 
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2.4.2. Micro-Deval értékhez kapcsolódó követelmények 

A kopásállóság, vagy micro-Deval vizsgálat hasonlóan a metilénkékhez szintén 

nagyban függ a kőzetszövetben fellelhető agyagásványok mennyiségétől, így 

ahhoz hasonlóan, bár a fizikai tulajdonságok között van felsorolva, de mégis 

ásványtani tényezők nagyban érintettek. Hazánkban az aszfalt és a betontermékek 

területén is több előírás vonatkozik a különböző termékek alapanyagaira. Mivel ezt 

meglehetősen bonyolult lenne összefoglalni, így a legszigorúbb követelményt 

veszem alapul, ami MDE15. Aszfalt alapanyagokat tekintve az előírás, amennyiben 

az a fokozott vagy intenzív terhelésű utak BBTM vagy SMA kopórétegét alkotják. 

A betonalapanyagokat tekintve pályabetonok felső rétege, vagy egyrétegű 

burkolata esetén (CP4/2,7) alkalmazandó ez a szigorú előírás. 

 

3. MINTÁK ÉS VIZSGÁLATOK 

3.1. A minták és mintaelőkészítés 

A vizsgálati minták 4 db bányaüzem (N, R, S, T) termeléséből származnak, 

alapanyaguk andezit. A mintavételezés során a fő cél az volt, hogy lehetőleg 

ugyanabból a termelési időszakból származzanak a két vizsgálat során elemzett 

minták, sőt ha lehet, akkor ugyanazon a napon kerüljenek levételre a technológiai 

sorról, a lehető legreprezentatívabban. A vizsgálati eredmények közül elsőként a 

2017 júniusa és 2021 decembere közötti időszakból származókat elemeztem, 

összesen 83 adatpárt vizsgálva. 

A mintavételezésnél a MSZ EN 932-1 Kőanyaghalmazok általános 

tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Mintavételi módszerek szabványt vettem 

alapul, majd a mintacsökkentést az MSZ EN 932-2 Kőanyaghalmazok általános 

tulajdonságainak vizsgálata 2. rész: Módszerek a laboratóriumi minták 

csökkentésére harmonizált szabványban foglaltak betartásával végeztem. 

 

3.2. Metilénkék vizsgálat 

Az MSZ EN 933-9 Kőanyagok geometriai tulajdonságainak vizsgálata 9. rész: A 

finomszem-tartalom meghatározása. Metilénkékmódszer [9] szabványos vizsgálat 

előírásait alkalmaztuk a vizsgálat során, amely a duzzadó (rossz) agyagásvány 

tartalom meghatározására szolgál és valójában két vizsgálatot jelent. 

Az MB érték vizsgálata esetén legalább 200 g 0/2-es frakciójú anyag (szabvány B 

melléklet), MBF esetén ebből 30 g 0/0.125 frakciót szükséges vizsgálni (szabvány 

A melléklet) (M1). A frakció leválasztása a megfelelő vizsgálószita segítségével 

elvégezhető, amelyet ezután 110±5°C-on tömegállandóságig szükséges szárítani. 

Magasabb agyagásvány (kaolinit, illit, montmorillonit stb.) tartalmú anyagok 

esetén – az aggregálódás elkerülése végett – a nedvességtartalommal való 

korrekció mellett is adagolható a vizsgálati minta. Főzőpohárba 500 ml ±1% 

desztillált vagy ioncserélt vizet rakunk, majd hozzáadjuk a jól előkészített 

vizsgálati anyagot és elkeverjük. A keverőszerkezetet 600 1/min ± 10% 

fordulatszámra állítjuk, hogy a forgólapát a pohár aljától kb. 1 cm magasságban 
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helyezkedik el. Ha készen vagyunk, akkor a szuszpenziót a beállított 

fordulatszámon 5 percig keverjük, majd a vizsgálat további részében 400 1/min ± 

10% fordulaton folytatjuk. A használandó szűrőpapír paraméterei, a szabványban 

foglaltak alapján: kvantitatív és hamumentes (< 0,010%), 95 g/m2, tömegű, 0.20 

mm vastagságú, 75 s szűrési sebességű  és 8 µm pórusméretű). A 600 1/min 

fordulaton 5 percig tartó keverés után 5 ml metilénkék oldatot adagolunk a 

főzőpohárba a bürettából, és a fordulatszámot lecsökkentjük 400 1/min fordulatra. 

1 perc után üvegpálcával csöppentünk a szűrőpapírra és az így képződő foltban 

elkülöníthető egy belső sötétkék és egy külső nedves zóna. A festett szuszpenzió 

cseppje olyan legyen, hogy a sötétkék öv 8-12 mm átmérő közé essen. A 

percenkénti cseppentést mindaddig folytatjuk folyamatosan adagolva a már említett 

5 ml festékanyagot, amíg a belső övezet körül egy világoskék, kb. 1 mm 

vastagságú, gyűrű alakul ki tartósan, jelezve, hogy a duzzadásra hajlamos 

agyagásványok már nem képesek több metilénkéket felvenni. A gyűrű megjelenése 

után 5 percig anélkül, hogy további festéket adnánk hozzá, percenként egy-egy 

foltot teszünk, és ha a gyűrű továbbra is fennmarad, akkor végére értünk a 

vizsgálatnak. Amennyiben ez nem következik be és a gyűrű 4 percen belül eltűnik, 

akkor még 5 ml, ha csak az 5. percben, akkor csak 2 ml festéket adagoljunk és 

természetesen folytassuk az eljárást mindaddig, míg a gyűrű 5 percen túl látható 

marad. 

A vizsgálat befejeztével az összes felhasznált festékanyag térfogatát, ami az 5 

percig megmaradó gyűrűhöz szükséges, ml-ben megadva jegyezzük fel (V1) 

 

𝑀𝐵 =  
𝑉1

𝑀1
 10     (1) 

 

𝑀𝐵𝐹 =  
𝑉1

𝑀1
 10     (2) 

 

ahol M1 a vizsgálati anyag tömege grammban megadva és V1 a bejuttatott 

festékanyag térfogata milliliterben megadva. 

 

3.3. A micro-Deval vizsgálat  

Az útépítés, szerkezetépítés során nagyon fontos tényező az alapanyag 

kopásállósága. Ennek a fizikai, mechanikai követelménynek a vizsgálatát segíti a 

MSZ EN 1097-1 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak 

vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (micro-Deval) [10] vizsgálati 

szabvány. 

A vizsgálatokhoz referencia frakciót alkalmaztunk, amelynek szemcsemérete a 

szabványban foglaltaknak megfelelően 10/14 mm. A frakciót 12.5 mm-es köztes 

szita alkalmazásával szitálással és mosással, majd pedig tömegállandóságig 

(110±5°C-on) szárítással alakítjuk ki. A 10/12.5 mm közötti frakció aránya a 
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vizsgálati mintában 65 %, a 12.5/14 mm pedig értelemszerűen 35 %. A micro-

Deval vizsgálat során a 2 db 500±2 g-os minta párhuzamosan kerül tesztelésre. A 

vizsgálati mintán kívül 5000±5 g acélgolyó és 2.5±0.05 l víz került a szabványban 

meghatározott méretű dobokba, majd a 12000±10 fordulatig (100±5 1/min 

sebességgel) forog a berendezés. A forgatás végeztével a kőanyagot 1.6 mm-es 

szitán átmossuk, majd újra tömegállandóságig (110±5°C-on) tartó szárítást 

követően visszamérjük, és az eredeti és a vizsgálat utáni tömeg arányában az alábbi 

egyenlettel meghatározható a micro-Deval együttható (0.1 g pontossággal) 

 

MDE =
500−𝑚

5
                                                    (3) 

 

ahol MDE (%) a micro-Deval együttható, m(g) az 1.6 mm-es szitán fennmaradt 

tömeg. A két párhuzamosan végzett vizsgálat eredményének átlagát vesszük, mint 

végeredmény. 

 

4. EREDMÉNYEK VIZSGÁLATA 

Az eredmények értékelését első lépésben a nyers adatokkal kezdtem és a Golden 

Software Grapher program segítségével végeztem. Az eredmények értékelését 

MDE-MB és MDE-MBF párokon alkalmazásával kezdtem. 

A program beépített eszközeinek segítségével a ponthalmazra regressziós 

görbéket illesztettem vizsgálva a lineáris, exponenciális, logaritmikus illesztések 

lehetőségét mindkét esetben. A legjobb korrelációs együttható mellett kapott 

egyenletet választottam (2. ábra). 

 

 
2. ábra 

MDE-MB és MDE-MBF eredmények ábrázolása és legjobb illeszkedése 
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A MDE-MB esetén R2=0.85 determinációs együttható mellett lineáris, egyenlete 

MDE=2.3521MB+3.2232; a MDE-MBF esetén kissé rosszabb korreláció R2=0.71 

mellett az exponenciális egyenlete ln(MDE)=0.1099MBF+1.4123. 

 

 

 
3. ábra  

MDE-MB és MDE-MBF eredmények osztályozott ábrázolása illeszkedése 

 

A 3. ábrán az eredmények klasszifikálasa után látható, hogy a „jó” 

eredményeket adó két bánya (T, R) termékei MB és MBF esetén is jellemzően a 

görbe mentén csoportosulnak, meglehetősen alacsony szórás mellett (1. táblázat). 

A magas értékeket mutató üzemekben (N, S) jelentősen nagyobb szórás mellett 

az eredmények eloszlása már csak a MB érték esetén rendeződik az illesztett 

egyenesre, az MBF esetén jelentősen eltér attól, illetve ebből következik, hogy a 

bányában található alapanyag nagyon változatos. 

 

1. táblázat 

A vizsgálati eredmények leíró statisztikai eredményei 
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MB 2.25 10.00 5.47 4.10 2.84 0.50 5.30 1.67 1.25 1.06 2.00 6.10 3.47 3.10 0.91 6.10 10.30 8.86 9.40 1.29 

MBf 5.67 17.00 9.38 9.67 2.79 2.67 11.15 4.86 4.67 2.15 5.00 15.67 9.74 9.00 2.55 9.67 19.00 13.67 12.67 3.14 

MDE 11.68 30.00 18.78 16.00 5.65 3.50 20.80 5.94 5.00 3.89 5.20 15.75 9.93 9.69 2.89 16.00 32.00 24.82 24.00 4.64 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Bár a szakirodalomban meglehetősen kevesen foglalkoznak e két vizsgálat 

(metilénkék, micro-Deval) eredményének elemzésével, viszont a két alapvetően 

eltérő vizsgálat eredményeinek jelentős összefüggése további kutatásra ad okot. 

Mindkét szabványos vizsgálat eredményét nagyban befolyásolja a kőzetszövetben 

fellelhető agyagásványok mennyisége, így, bár a geometriai és a fizikai 

tulajdonságok közé vannak besorolva, de mégis ásványtani tényezők azok, 

amelyek a legnagyobb hatással vannak. A hidrotermálisan bontott szemcsék az 

andezitek szövetében a micro-Deval esetében a víz és a koptató hatásra 

jelentősebben nő a tömegveszteség, ahogy a metilénkék vizsgálat során ugyanez a 

nagyobb mennyiségű agyagásvány – ráadásul a finomabb termékekben, vagyis 

jobb feltártság miatt – növeli a szuszpenzió festékelnyelését, ami magasabb mért 

értéket eredményez. Az értékpárok közötti magas korreláció azt mutatja, hogy 

részletesebb elemzés, kutatás után az egyes vizsgálat elvégzése után a másik 

meglehetősen nagy pontossággal közelíthető lehet, csökkentve az elvégzendő 

vizsgálatok számát, vagy kevés rendelkezésre álló minta esetén elvégezhetővé 

válhat a másik eredmény becslése.  
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Kivonat: Trapézbordákkal merevített lemezek végeselemes analízisével az oldalirányú 

nyomásnak és felületen egyenletesen megoszló terhelésnek kitett merevített szerkezet rezgés 

karakterisztikájának vizsgálatát végeztük el a potenciálisan veszélyes frekvenciák 

azonosítása és a tönkremeneteli lehetőségek kiküszöbölése érdekében. A sajátfrekvenciák és 

a rezgésképek a továbbiakban alkalmazhatóak a merevített lemezek dinamikus terhelési 

körülményekre történő tervezésénél is. Ebben a tanulmányban vizsgált lemezek 

szilárdságtani számításokból nyert méretei már optimalizáltak költségfüggvényre, amely 

védőgázas ívhegesztés (GMAW) hegesztési technológiához tartozó anyag- és gyártási 

költségeket tartalmazza. A Lánczos-iterációs módszer alkalmazásán alapuló végeselemes 

szoftverrel végzett numerikus számítások alapján kerülnek a rezgésvizsgálatok bemutatásra 

a szerkezeti felépítés geometriai paraméterváltozásainak figyelembevételével. 

 
Kulcsszavak: lemezmerevítés, trapézborda, sajátfrekvencia, rezonancia 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A megerősített lemezek számos alkalmazási helyen, így a bányászati, építészeti, 

repülőgépipari, autóipari és tengerhajózási szerkezetekben jelentenek megoldást a 

terheléseket szenvedő héjszerkezetek optimális kialakításának megvalósítására. A 

lemezek teherbíróképességének növelésére a legcélravezetőbb különféle 

keresztmetszetű merevítők beépítése. Legegyszerűbb megvalósítási mód a 

hosszirányú bordák alkalmazása, de például hajótest építésekor a lemezek 

megerősítésére hossz és keresztbordák adott minta szerinti elrendezését 

alkalmazzák. A méretezési és optimalizálási feladat így egy, a peremen alátámasztott 

lemez mechanikai vizsgálatára vezet. A lemez terhelési állapotaként előírható 

egytengelyű vagy többtengelyű nyomás, hajlítás, nyírás, lemezfelületen 

hidrosztatikus nyomás, koncentrált vagy egyenletesen eloszló terhelés, valamint 

figyelembevehető a fellépő hőmérsékletkülönbség is az üzemeltetés során. A 

lemezvastagság mellett a bordakialakítás és elrendezés kedvező, optimalizált 

tulajdonságainak kihasználásával a szilárdságtani szempontok mellett a gyártási 

költségek is kedvezőbbé válnak. A bordázat kialakításának fontos szerepe van a 
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működés közben fellépő rezgésekből keletkező hallható zajhatások 

befolyásolásában is, amelyeknek a bányákban munkavédelmi és környezetvédelmi 

előírásokat is teljesítenie kell [1]. Példaként lehet említeni a mélyművelésű 

bányákban található biztosító pajzsokat, amelyek merevítésében a bordák fontos 

szerepet töltenek be (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra 

A frontfejtés környezete [1] 

 

Modál analízis sajátkörfrekvenciák és rezgésképek előállítása által nyújt 

lehetőséget a szerkezeteket üzemközben érő dinamikus hatások modellezésére 

különböző módszuperpozíciós módszerek alkalmazásával. A sajátérték-feladatok 

megoldása a numerikusan pontosabban elvégezhető sajátértékszámítás után a 

növekvő sorrendbe állított sajátfrekvenciákhoz tartozó rezgésképek előállításával 

zárul. A szerkezetek sajátértékfeladatainak numerikus megoldására szolgáló bevett 

eljárások az altér iteráció és a Lánczos-módszer. A numerikus tapasztalat azt mutatja, 

ha a feladat nagyméretű, vagy a feladat jellege ezt indokolja, akkor az általában erre 

hatékonyabb Lánczos-módszer a célravezető választás a szoftverek által felkínált 

lehetőségek közül [1,2]. A sajátrezgések képi megjelenítésén a maximális 

elmozdulás helye a színskálán általában piros színnel jelölt, nagysága pedig 

egységnyinek választott. 

A számítások közvetlen haszna a gerjesztést szenvedő szerkezetek esetén a 

sajátfrekvenciák valamelyikével egybeeső gerjesztési frekvencia okozta 

rezonanciakatasztrófa megelőzése elkerülve így az üzemszerű működés közbeni 
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gondokat A rezonanciakatasztrófa lehetséges veszélyei miatt különféle ipari 

területeken végeznek is erre vizsgálatokat, pl. bányákban alkalmazott kotrógépeknél 

is [2,3]. A lemezszerkezet károsodásai [4], vagy a tervezett paraméterektől eltérő 

megvalósítása [5] a szerkezetnek, a sajátértékek változását eredményezik, amely 

kedvezőtlen. 

 

2. LEMEZGEOMETRIA 

A trapézbordákkal megerősített lemez horpadási feltételét, azaz a lemezgyártás során 

maradó hegesztési feszültség és a szerkezet kezdeti alakpontatlansága hatását és a 

lemez teljes hosszán végigfutó hegesztésekből származó alakváltozás nagyságának 

korlátozását a lemezhosszúságához viszonyított az alakváltozási feltételét alapul 

vevő számítások alapján, ahol a minimalizálandó célfüggvény a költség, a bordák 

darabszámára és jellemző méreteire lehet ajánlást tenni. A célfüggvény a 𝐾𝑚 

anyagköltség és 𝐾𝑓 gyártási költség összege, amelyet meghatározó 

 

𝐾 = 𝐾𝑚 + 𝐾𝑓 = 𝑘𝑚𝜌𝑉 + 𝑘𝑓(𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3)  (1) 

 

képletben a 𝑘𝑚 és 𝑘𝑓 költségfaktorok, ρ sűrűség, 𝑉 térfogat, valamint 𝑇1 összeállítási 

idő, 𝑇2 hegesztési idő és 𝑇3 egyéb kiegészítő tevékenységekre elszámolt idő játszik 

szerepet. Az (1)-re vonatkozó részletek a [6] munkában lelhetők fel. 

B = 6000 mm szélességű és L = 4000 mm hosszúságú alaplemezzel bíró 

trapézbordás lemez egy N = 1.974 × 107N bordairányú axiális nyomóerővel 

előfeszített míg alaplemezét az előírható 𝑝 nyomás az 2. ábrán látható módon terheli. 

 

 

2. ábra 

A trapézbordás lemez és terhelési állapota 

 

A lemez anyagát 𝐸 =  2.1 × 105 MPa Young-modulus, 𝜈 = 0.3 Poisson-szám, 

𝜌 =  7.85 × 10−9 t/mm3 sűrűség és 𝑓𝑌  =  355 MPa folyáshatár jellemzi. Az 

optimálási eljárás [5] során ismeretlenek tekintett az alaplemez 𝑡𝑓 és a borda 𝑡𝑠 
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vastagsága, ℎ𝑠 bordamagasság, illetve a 𝜑 − 1 merevítő darabszám, amelyek értékei 

csak bizonyos határon belül mozoghatnak. 

 

1. táblázat 

Lemez geometriai méretei 
 

No. p [MPa] 𝒕𝒇 [𝐦𝐦] 𝒕𝒔[𝐦𝐦] 𝝋 − 𝟏 [𝐝𝐛] 𝒂𝟏[𝐦𝐦] 𝒂𝟐[𝐦𝐦] 𝒂𝟑[𝐦𝐦] 𝒉𝒔[𝐦𝐦] 
1. 0.02 17 10 4 90 309.17 300 290.79 

2. 0.01 18 8 4 90 247.34 300 223.95 

3. 0.005 15 8 5 90 247.34 300 223.95 

 

A választott 𝑝 = 0.02;  0.01 és 0.005 MPa értékű alaplemez nembordázott felületét 

terhelő nyomásokra a szerkezeti kialakítás az 1. táblázatban összefoglalt méretekre 

bizonyult az 1. képlet szerint optimálisnak. Ezek a méretek a 3. ábrán látható módon 

értelmezettek. 

 

3. ábra 

A trapézborda jellemző geometriai méretei 

 

Felhasználva az 1. táblázatból a geometriai méreteket a megerősített szerkezeti 

kialakítás szilárdságtani és rezgéstani vizsgálatára elegendő a geometriai és 

terhelésbeli szimmetriát kihasználva egy, a lemez negyedéről készített 3D-s modell 

vizsgálata. 

 

3. SAJÁTFREKVENCIÁK ÖSSZEVETÉSE 

A bordáslemez negyedének 3D-s végeselemes modellezése során egy bevett, 

hagyományos elemcsaládot, 4 csomópontú, S4R jelű héjelemet alkalmaztuk [7,8]. 

Dinamikai vizsgálatokban a lineáris elemcsaládok alkalmazása általában 

célravezetőbb [7]. A lemezkialakítás szimmetriáit ismételten kihasználva a negyed 

szerkezeten elmozdulási peremfeltételként a lemezdarab szabad peremein az 

alátámasztás az alaplemez szimmetriafelezői mentén nyert éleken az elmozdulásokat 

gátló szimmetria feltételek előírása történt meg. 

A hagyományos szilárdságtani ellenőrzés az 1. táblázatban közölt paraméterek 

mellett megtörtént. A modellen végzett modál analízis során az előállított 

sajátfrekvenciák és vonatkozó rezgésképek kerültek meghatározásra. Ez Lánczos-
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módszer alkalmazása mellett szoftveresen történt, amelyben a megoldás részeként a 

sajátrezgésképek megjelenítésére is lehetőség van [7]. A 2. táblázat a terhelések 

nélküli szerkezet esetében közli az első 6 darab sajátfrekvenciát. 

2. táblázat 

Lemez sajátfrekvenciái [Hz] terheletlen esetben  
 

p [MPa] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

0.02 22.767 39.282 93.510  124.02 129.55 153.36  

0.01 16.910 35.761  35.761  114.92  129.39 136.65  

0.005 18.349  36.071 66.014   121.43 132.88   143.82 

 

A terheletlen bordáslemez első hat darab sajátfrekvenciája (2. táblázat), így 

összevethető a 3. táblázatban összegyűjtött terhelt esetekre vett sajátfrekvenciákkal. 

A 3. táblázatban közölt számítási eredmények előállítása során az axiális nyomóerő 

és felületi terheléseket (előfeszítéseket) figyelembe vevő szilárdságtani számítások 

elvégzéséből nyert deformációs alakokat visszük tovább, mint kiinduló geometriát a 

modál analízis számításba, azaz két lépésben történik a numerikus számítás. 

 

3. táblázat 

Lemez sajátfrekvenciái [Hz]előírt 𝑁 = 1.974 × 107𝑁 axiális nyomóerő és adott 𝑝 

felületi nyomások mellett 
 

p [MPa] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

0.02 18.630 37.557 92.042 120.97 125.08 137.26 

0.01 10.264 33.852  91.378 107.34 123.13 135.56 

0.005 11.505 33.338 64.719 119.86 126.16 137.70 

 

A táblázatokba foglalt eredmények alapján az axiális nyomás a várt módon a 

sajátfrekvenciák csökkenéséhez vezet, amelyek mértéke 16.24 %, 24.85 % és 26.05 

% az első sajátfrekvenciák tekintetében. Míg a legkisebb önsúly a 𝑝 = 0.005 MPa 

terheléshez tartozó kialakításhoz tartozik és ez szenvedi el a legnagyobb csökkenést 

a sajátfrekvenciák tekintetében, amelyet a kisebb trapézbordázat okoz. Az elkészített 

modellek lehetőséget biztosítanak a lemez további dinamikai vizsgálataihoz, melyek 

során a meghatározott rezgésképek kerülnek felhasználásra. A lemez 

károsodásainak, korróziójának modellezésére is lehetőség nyílik. Ennek 

legegyszerűbb módja a 3D-s geometrián végzett geometriai módosítások 

végrehajtása a korróziós hatások felmérése után. Hosszanti bordákkal megerősített 

lemezeknél ez történhet a merevítések elhagyásával, azaz bordák vagy több borda 

modellből történő kivételével. A sorozatszámítások elvégzése után összevetésekkel 

kimutatható a károsodások frekvenciákra, teherviselőképességre gyakorolt hatása 

[4]. 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

A trapézbordákkal megerősített lemez modál analízisét végeztünk el. A korszerű 

szimulációs eszközök, végeselemes szoftverek alkalmazása sokkal komplexebb 

probléma felvetéseket és vizsgálatokat tesz lehetővé. Ezt kihasználva az előfeszített 

szerkezet sajátfrekvenciái is meghatározhatók. Az alaplemez és merevítésének 

geometriája költségekre optimalizált, ezért különböző felületi nyomásokra eltérő 

alaplemez és borda méretekkel számoltunk. A modál analízisek során a terheletlen 

és felterhelt lemez rezgés karakterisztikáját határoztuk meg. Lemezek bordákkal 

történő konstrukciós megerősítése a rezgő, hajlékony szerkezet káros zajkeltését is 

csökkenti, amely vizsgálata is az elvégzett modus számításon alapszik. Az 

eredményeket felhasználva különböző merevítésekre és tömeg csökkentésekre lehet 

javaslatot tenni, melyekben már rezgéstani szempontokat is figyelembe lehet venni. 

A dinamikus terhelések merevített lemezekre gyakorolt hatása a modus számítások 

eredményeit használó modus szuperpozíciós technikával pedig tovább vizsgálható. 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

[1] Camargo, H. E., Azman, A. S., Peterson, J. S. (2019). Engineered noise con-

trols for miner safety and environmental responsibility. In: Hirschi, J. (ed.). 

Advances in Productive, Safe, and Responsible Coal Mining. Elsevier, Wood-

head Publishing, Sawston, UK, pp. 215–244. 

[2] Popescu F. D., Radu S. M., Kotwica K., Andraș A., Kertesz Brînaș I., Dinescu 

S. (2019). Vibration analysis of a bucket wheel excavator boom using ray-

leigh’s damping model. New Trends in Production Engineering, 2 (1), pp. 

233-241. https://doi.org/10.2478/ntpe-2019-0024 

[3] Popescu F. D., Radu S. M., Andraș A., Kertesz Brînaș I. (2019). Simulation 

of the frequency response of the ERC 1400 Bucket Wheel Excavator boom, 

during the excavation process. New Trends in Production Engineering, 2 (1), 

pp. 153-167. https://doi.org/10.2478/ntpe-2019-0016 

[4] Szirbik, S., Virág, Z. (2020) Numerical investigation of optimized stiffened 

plates with damaged stiffeners, Annals of the University of Petrosani: Me-

chanical Engineering 22, ISSN: 2247-8604 pp. 55-62. 

[5] Szirbik, S.; Virág, Z. (2021). Finite element analysis of an optimized hybrid 

stiffened plate. MATEC Web of Conferences, 342, 06003. 

[6] Virág, Z., Jármai, K. (2020). Optimum design of stiffened plates for static or 

dynamic loadings using different ribs. Structural Engineering and Mechanics, 

74, 255–266 

[7] Bathe, K. J. (1996) Finite Element Procedures; Prentice-Hall Inc.: Englewood 

Cliffs, NJ, USA 

[8] Abaqus 6.13 Online Documentation; Dassault Systems, (2015). Available 

online: http://130.149.89.49:2080/v6.13/index.html 

https://doi.org/10.2478/ntpe-2019-0024
https://doi.org/10.2478/ntpe-2019-0016
http://130.149.89.49:2080/v6.13/index.html


Új eredmények a műszaki föld- és környezettudományban 2022 

96 
 

 

 

 

TÉRINFORMATIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA RÉGÉSZETI 

KUTATÁSOK TÁMOGATÁSÁHOZ 

 

DOBAI ANDRÁS1*, DOBOS ENDRE2 

1Miskolci Egyetem, Földrajz-Geoinformatika Intézet; ecodobai@uni-miskolc.hu 

2Miskolci Egyetem, Földrajz-Geoinformatika Intézet; ecodobos@uni-miskolc.hu 
1ORCID iD: 0000-0002-5267-0728 
2ORCID iD: 0000-0002-9798-6376 

 

Kivonat: A kutatás célja, hogy térinformatikai (GIS) eszközök segítségével támogatást 

nyújtson az 1242-es évben történt Muhi csatával kapcsolatos, már folyamatban lévő vagy 

tervezett régészeti kutatások számára. Habár az eddigi kutatások számos tényezőt figyelembe 

vettek (harcászati, településföldrajzi), azonban a terület életében fontos Sajó folyó és egyéb 

vízfolyások (Hejő-patak) hidrológiai viszonyait és egyéb természetföldrajzi tulajdonságait 

leíró térinformatikai adatokat elemző munkák hiányoznak. Így a cikk hiány pótlólag egészíti 

ki a társtudományok eddigi eredményeit. A vizsgálat során a domborzatmodell mellett, to-

pológiai nedvesség index (TWI), elöntés és lefolyás modellek kerültek feldolgozásra. A ku-

tatás eredményei megerősítik Dr. Pusztai Tamás és Bodnár Tamás által végzett, korabeli te-

lepüléshálózat kutatásával kapcsolatban megállapítottakat. 
 

Kulcsszavak: GIS, TWI, hidrológia, Muhi csata 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A Muhi csata egyike a nemzeti tragédiaként jegyzett eseményeknek, azonban a hazai 

és nemzetközi forrásanyagok és leletanyagok feldolgozása alapján új fénytörésbe 

került a csata és későbbi történelmi, társadalmi megítélése [1]. Habár az összecsapást 

világszerte több történetíró is lejegyezte, azonban annak pontos helyszíne 780 éve 

megoldatlan kérdés. A mindenkori tudományos és technológiai tudásszintnek 

megfelelően fontos, hogy támogassuk a társtudományban kutatók munkáját, így a 

jelen dolgozat a feltételezett csata helyszínt és tágabb környezetét elemzi 

térinformatikai eszközök segítségével. Habár a jelenlegi domborzati és felszíni 

viszonyokból hiba lenne kiindulni, azonban az emberi történelmet átívelő, 

földtörténeti időszakban történt változások (földtani folyamatok, folyó vándorlás, 

talaj fejlődés, erodálódásban nem érintett lefolyáshálózatok) vázlatos képet adhatnak 

az adott területről. A kutatás során a Sajó által lerakott hordalékkúp Sajópetri és 

Szakáld közötti területeit elemeztük, azonban a megbízható eredmények érdekében 

egyes térinformatikai állományok esetében (pl. elméleti lefolyás hálózat) a Szinva-

patak vízgyűjtőjétől a Tiszáig tartó területeket is figyelembe vettük. A szűkebb 

értelemben vett vizsgálatok az Ónod, Szakáld, Muhi, Hejőkeresztúr által közrefogott 

egykori Mohi puszta területére és a szakirodalomban hivatkozott feltételezett csata 

helyszínek alapján került kijelölésre. A terület életében, így a régészeti kutatás fő 
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elemét képező Muhi-csata eseményének meghatározásában kiemelkedő szerepe van 

a Sajó folyónak és a környék hidrológiai viszonyainak, így a létrehozott tematikus 

állományok eszerint kerültek létrehozásra és vizsgálatra (1. ábra). 

 

 
1. ábra 

A mintaterület és környezetének térképe 

 

A kapcsolódó régészeti munkák, a leírásokban jegyzett magyar tábor helyét és a 

csata helyszínét a Sajón átvezető híd helyzete alapján kívánják behatárolni, így a 

kutatás fontos kérdése, hogy a feltételezett csata helyszíne érintett lehetett-e 

időszakos vagy tartós (árvízi, belvízi) elöntésben [1]. Az árvízi dinamika 

megértésének fontos eleme, hogy a folyómedret, árterületet és a távolabbi esetleges 

árvízben érintett területeket ún. elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávok, 

valamint áramlási holtterek alkotják [2]. Jelen kutatás tekintetében ez azért fontos, 

mivel az ismert történelem során a legnagyobb regisztrált árvíz a Sajó mentén a 

2010. évi legnagyobb víz (LNV) volt, amely a szűken vizsgált területet csak részben 

öntötte el, továbbá az egyéb időjárási körülmények (csapadék mennyisége, 
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visszatérő ciklonok, vízelvezetési problémák stb.) okán árvízi szempontból 

legrosszabb hidrológiai forgatókönyv valósult meg a térségben. Fontos 

megemlítenünk, hogy a 2020. évben levonuló, LNV-hez közeli árhullám levonulása 

alatt nem jelent meg számottevő víz azokon a területeken, ahol 2010-ben komoly 

elöntések történtek. Helyenként a 2010 után megépült árvízvédelmi gátak töltéslábát 

sem érte el, tehát az árhullám kiterjedése maximum az áramlási holtterekig tartott, 

ahol munkavégzésre, mederképzésre már nincs ereje a folyónak. Ennek tükrében 

fontos, hogy tisztázásra kerüljön a feltételezett csata helyszínének tartós vagy 

időszakos vízborítottságának és felszíni tulajdonságainak kérdése.  

 

2. FELDOLGOZOTT ANYAG ÉS MÓDSZER 

A mintaterület a Sajó-Hernád síkon belül helyezkedik el. A kistáj 89.5-160 m közötti 

tszf-i magasságú hordalékkúp síkság, amelyek északi része mélyebben, déli része 

szigetszerűen 8-10 m magasra kiemelkedik. Felszínét a Sajó és Hernád folyók 

alakítják, amelyek eróziójának hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt, 5m/km2-

es átlagos reliefű domblábi területté alakult. A két folyó ártéri vidékét képező Muhi-

síkság kis relatív reliefű, lösszel fedett enyhén hullámos síkság [3]. Földtörténeti 

alakulása nagyfokú változatosságot mutat, azonban jelen cikkben a Sajó 

hordalékkúpjának kialakulásához legfontosabb állomásokat taglaljuk.  A Sajó völgy 

e szakaszának a fejlődésében nagy szerepet játszik a Bükk, valamint a Cserehát 

szerkezeti viszonyai és azok változásai, továbbá a Tisza ÉNy-i irányváltoztatása a 

pleisztocénben [4].  A Sajó jelenkori mederirányának kialakításában nagy szerepe 

volt a miocénben kialakult Bükk északi térszíneinek fokozatos, intenzív emelkedése. 

A Sajó fő mederirányának kialakulás a felső miocénben elkezdődik és a miocén 

vulkanizmust követően a pliocénben folytatódik [5-7]. Az akkori Sajó és a Hernád 

medre a mai torkolattól kb.120 km-re délre csatlakozott a Tiszához. [8,9]. A Sajó-

völgy kezdeti szakaszának pleisztocénben történt emelkedése okán, a Miskolci-

kaputól északra fokozatos bevágódásba kezdett a folyó, DDK-re azonban a 

pleisztocén folyamán erőteljes vette kezdetét [6,7]. A folyamat eredményeképpen 

jött létre a két folyó által épített alföldi hordalékkúp [10]. Ebben az időszakban a 

Sajó az Alföldre messze lenyúló hordalékkúpot épített ki, amelynek halmozódása a 

felszínen, a pleisztocén végére befejeződött, míg a völgyekben még az ó-holocén 

időszakáig tartott. Mindezek után a holocénre tehető a Sajó jelenkori vízrajzának 

kialakulása mely a korábbi tanulmányok alapján kb. 5,000 éves lehet [6,7]. Szintén 

ebben az időszakban kezdi bevésődését saját hordalékkúpjába a Sajó és a Hernád 

[3]. Az egységes hordalékkúp a teljes kistájat végig kíséri, központja Miskolc 

közelében található és mintegy 30 km hosszan tart déli irányban, átlag 3 km 

szélességben [3,12]. A hordalékkúp vizsgált szakasza több részre osztható, amelyek 

több medergenerációt jelölnek ki (2. ábra). Ezek három szintet alkotnak, amelyek 

között két bevágó jellegű időszak következett be, ezeket a jellegzetes időszakokat 

eróziós lépcsős választja el egymástól.  
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2. ábra 

 Pleisztocén végi-holocén lefolyási irányok a Sajó hordalékkúpján, 

(Gábris Gy. 1970) 

 

A kutatás szempontjából a 3. medergenerációs szakasz fontos, amely során 

bizonyítható, hogy a Sajó-Hernád a holocén időszak, szubboreális nedves 

időszakában már a mai medrében folyt. A későbbi időszakokban, a megnövekedett 

csapadékmennyiségek hatására két időszakban is bevágódtak a hordalék kúpba, 

azonban átvágni már nem tudta sem a Sajó keleti, sem a Hejő-patak nyugati irányból 

[12]. Ezen bevágódás nyomai az eolikus hatásra megmaradtak és légi felvételeken, 

nyomon követhetők.  

A kistáj mérsékelten meleg, száraz az évi napsütéses óraösszege 1850-1900 óra. Az 

évi középhőmérséklet a terület északi részén 9.3-9.6oC a délin 9.7-9.9 oC. Az évi 

csapadékösszegek 60 %-át május és október hónapok között mérték, amelynek 

maximumai júniusban, minimumai január-februárban észlelhetők, a csapadék 

területi eloszlása 540-580 mm közötti. Az ariditási index É-on 1.20, D-en 1.30. Az 

uralkodó szélirány É-ÉNy-i, a szélsebessége 2.5m/s. A tájon kialakult talajok közül 

a Sajó-völgyén belül inkább savanyúak, a Hernád mentén karbonátosak, vagy 
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gyengén savanyúak. A talajok egy része kavicson képződött öntés réti és réti talajok, 

kis foltokban szikes talajok és sztyeppesedő réti szolonyecek, a löszös teraszokon 

réti csernozjomok, mészlepedékes réti csernozjomok, a hegylábi felszínhez 

közeledve pedig barna erdőtalajok alakultak ki. A területek tájhasználata a korábban 

leírt adottságoktól függően, nagyrészt mezőgazdasági művelés alá tartoznak [3].  

A vizsgálat során az alábbi térinformatikai állományok kerültek felhasználásra és 

létrehozásra: 

- Domborzatmodell (5m-es felbontású, HydroDem), 

- Elméleti lefolyáshálózat állomány, 

- Topológiai nedvesség index (TWI), 

- Katonai felmérések térkép anyagai (I.-III.), 

- Vízügyi térképek és árvízvédelmi jegyzőkönyvek,  

- Korabeli településhálózat rendszer vektoros állománya. 

 

A mintaterület a bevezetőben említettek szerint került lehatárolásra, majd az 

ArcMap 10.4.1. verziója Hydrology eszköztárán belül található modulok 

segítségével elméleti lefolyáshálózat állományt hoztunk létre, amely során először 

az 5 m-es felbontású (vagyis pixelenként 25 m2-nyi területet lefedő) domborzat 

modellben található esetleges felszíni hibákat, lokális mélyedéseket kitöltő parancsot 

(fill) alkalmaztuk, majd meghatározásra kerültek a lefolyás irány (flow direction) és 

lefolyás összegyülekezés (flow accumulation) állományok is. A lefolyási hálózat 

kialakításakor (stream order) a Stahler-féle rendűségi térképet hoztuk létre avégett, 

hogy elemezni tudjuk a vízgyűjtőn belül található víz és völgyhálózatot [13]. Majd 

ezeket követően a lefolyás hálózat által meghatározott kifolyási pontok alapján a 

mintaterület részvízgyűjtőit (watershed) is meghatároztuk [14]. A vízgyűjtők 

meghatározására amiatt volt szükség, hogy egyértelmű legyen a Bükk és az 

előteréből érkező vízfolyások és a Sajó lokális vízgyűjtőjének helyzete, továbbá a 

hordalékkúp vízválasztó jellege. A vízhálózat elemzésénél figyelembe vettük a 

területen áthaladó mesterséges tereptárgyakat (vasútvonal, autópálya, csatorna, 

külszíni bányák), amelyek befolyásolhatják a lefolyási hálózat térkép eredményeit. 

Ezt követően a topográfiai nedvessége (TWI) index került meghatározásra, amely 

térképi állomány a talajnedvességgel van összefüggésben. Az alábbi indexet a 

hidrológiai modellezésben alkalmazzák aszerint, hogy az adott domborzatmodell 

adott cellája mekkora víztelítettséggel rendelkezhet, vagyis következtetni lehet a 

felszíni vízlevezető képességére 

 

𝑇𝑊𝐼 = ln (
𝐴𝑠

𝑡𝑎𝑛𝛽
 ),                          (1) 

 

ahol As a cella feletti vízgyűjtő terület nagyságát, β a helyi lejtőszöget jelenti [15]. 

Létrehozásában szerepe van a korábban taglalt elméleti lefolyás állománynak, 

valamint a domborzat modellnek és lejtőmeredekség állománynak. A 

végeredményül kapott állományokat a valós árvízi védekezés és a rendelkezésre álló 

elöntés térképek alapján ellenőriztük. Az I-II-III. katonai felmérések térkép anyagai 
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nagyban segítettek a tájhasználati és felszíni változások értelmezésében, valamint a 

korabeli infrastruktúra hálózat (úthálózat) helyzetéről. A felméréseket a XVIII. 

századtól kezdve végezték, így vázlatosan képet kaphattunk a Sajó folyó térségben 

történt meder vándorlásáról és tájhasználati változásról is [16]. A terület 

vizsgálatakor döntő szerepe van továbbá, a korabeli település struktúrának, hiszen 

dacára a térinformatikai modellnek, a valós leletanyag megléte vagy hiánya 

elsőrendűbb a vizsgálat szempontjából, valamint fontos a korabeli települések között 

fennálló hierarchia rendszerek figyelembevétele és értelmezése is. A mintaterületen 

található még meglévő, vagy már eltűnt települések között nem voltak szabad királyi 

város, vagyis jobbágy településekről van szó, azonban a régészetben alkalmazott 

kritérium nyaláboknak 4 település (Miskolc, Ónod, Muhi, Emőd) is megfelel, amely 

szinteket tovább bontva kirajzolódik az elpusztult Muhi település központi jellege és 

a szerepéből fakadó stratégiai fontossága. A mintaterületen ezek a települések 

maximum 2-3 km távolságra találhatók egymástól, amely figyelembe véve a 

tájhasználati tulajdonságokat (vízjárta területek nagysága) sűrűnek mondható [17]. 

 

3. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

Az elkészült adatbázis alapján nem rekonstruálhatók az 1242-es állapotok, azonban 

a sokrétű információ tartalma okán, részletes képet ad a mintaterületről (3. ábra). A 

meglévő térképi anyag összevetése során megállapításra került, hogy a főcsatornák 

és egyéb felszíni lefolyást befolyásoló tényezők ellenére a lefolyási irányok, ágak, 

kisebb medencék bizonyos esetekben megegyeznek az első katonai felmérésben 

rögzített állapotokkal, illetve az ártér határainak megrajzolása is kitűnő műszaki 

érzékkel kerültek megrajzolásra, amely bizonyítja a felmérést végzők szakértelmét. 

A 3. ábrán jelöltük a nedvesség index (TWI) és a domborzat modell által 

megállapítható egykori lefolyási ágakat és a Szinva-Hejő patakok vízgyűjtői és a 

Sajó folyó vizsgált szakaszának vízgyűjtője közötti vízválasztó gerincet. Továbbá az 

ismert legnagyobb (2010. évi) árvízi elöntés határát és azokat a magas térszíneket, 

amelyek kívül esnek, mind az elöntés határán, mind a TWI állomány által kijelölt 

magas lefolyási értékkel rendelkező területektől. Ezeket a területeket csak a Muhi-

Ónod közötti térszíneken találhatók. A térképet kiegészítettük a témában kutató 

régészek által meghatározott középkori települések hálózattal, valamint az első 

katonai felmérés alapján a tájhasználat vízzel járt, lápos területeivel, a fontosabb 

útvonalakkal és a Sajó katonai felmérésben szereplő korabeli elhelyezkedésével 

[17]. A felmérések összevetésénél természetesen figyelembe vettük, hogy mik azok 

a jelenkori felszínformában történt változások (pl. felszín erodálódása, deflációs 

medencék) amelyek esetében a lefolyási állapotok is megváltoztak, azonban a Mohi-

puszta területén jelentős részén változás nem történt. Ennek tükrében tehát a későbbi 

kutatások biztos alapját képezheti a távérzékelési módszertanok alkalmazása a 

területről készült légi és műholdfelvételek esetében, nagyban csökkentve ezáltal a 

feltárandó terület nagyságát. A Sajó folyó medervándorlásával kapcsolatban 

megállapíthatjuk, hogy a folyó medre már nem lehetett a hordalékkúp nyugati 
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oldalán, maximum annak keleti előterében, továbbá legnagyobb árvízszintet (LNV) 

meghaladó árvízi elöntés esetén is legfeljebb az áramlási holttér területeit alkothatja. 

 

 
3. ábra 

A mintaterület természeti és társadalomföldrajzi tulajdonságait tartalmazó térkép 

 

Ezt a tényt a Vízügyi igazgatóság Árvíz Kockázat Kezelési Tervekben (ÁKKT) 

rögzítettek és a kapcsolódó térképi állomány, valamint az AGROTOPO talajtani 

adatbázisának összevetéséből állapítható meg, mely szerint a mintaterület 

(hordalékkúp) nagy része réti csernozjom, amely tartós elöntések esetén nem 

alakulhatott volna ki, illetve annak fejlődése geológiai időben mérhető (több mint 

ezer év) [18]. A folyó medervándorlással kapcsolatos vizsgálatok által számított 4 

m/10 év esetén, 1.5 - 1.5 km vándorlási területet jelent kelet-nyugati irányban, a 

vízhozam és a szállított hordalék anyagának függvényében [19]. Ehhez 

kapcsolódóan fontos megemlítenünk, hogy a Sajó, folyásirány szerinti jobb partja 

jellemzően magaspart (Sajópüspöki, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Miskolc, 

Sajópetri), így a meanderezések a bal parti, jelen estben a Hernád folyóval közös 

ártér irányába történhettek. Ezen irányok a domborzat modellen és légifelvételeken 

is lekövethetők.  Ebből az is következik, hogy a Sajó - Hernád estleges 

összefolyásának időszakának meghatározása csak geológia fúrások és pollen minta 

vételezés, kormeghatározással lehetséges. 
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A lefolyáshálózatok rendszerének részletes vizsgálata alapján megállapítható, 

hogy a hálózat nyomokban rekonstruálható, megegyező a katonai felmérés által 

lefedett lefolyásokat is, így figyelembe véve az erodálódás mértékét, szűkíthető az 

időszakos szállásra, letelepedésre alkalmas területek.  A térinformatikai eszközökkel 

létrehozott állományok alapján megállapítható, hogy a hordalékkúp vizsgált 

területein egy észak-déli irányú vízválasztó is kijelölhető, amelynek keleti oldala a 

Sajó irányába, a nyugati a Hejő és a kapcsolódó egykori és jelenkori patakok 

vízgyűjtőjéhez tartozik. A vizsgálat szempontjából ezt azért volt fontos 

meghatározni, hogy képet kapjunk a legmagasabb, még árvíz idején is tartósan 

száraz területekről, tekintettel arra, hogy a csata közel árvizes vagy árvíz utáni 

időszakban történhetett. Fontos megjegyeznünk, hogy a vízválasztótól északra, az 

alacsonyabb területeken előfordulhat, hogy nagyobb árhullám esetén megkerülve a 

hordalékkúpot a Sajó kelet felől egybe folyt a Hejő-Szinva vízgyűjtőjével. Kisebb 

léptékben, hasonló összefolyások jelenleg is előfordulnak a Sajó bal parti szakaszán, 

ahol a magasság hiányos szakaszokon III. fokot meghaladó árvíz esetén a Sajó 

mintegy 8 km hosszú időszakos lefolyási ágat hoz létre, amely később a Kis-Sajóba 

csatlakozik Arnót külterületén [20]. Figyelembe véve a legnagyobb árvízi elöntés 

szintjét és a legmagasabb területek elhelyezkedését az alábbi területeket jelölhetjük 

ki a táborhely és csata helyszíneként (4. ábra).  

 

 
4. ábra 

 A mintaterület legmagasabb, elöntésmentes térszíneit és 

 egyéb földrajzi tulajdonságait jelölő térkép 
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Fontos különbség a bemutatott két térkép között, hogy a 4. ábra területein 

előfordulnak magasabb TWI értékek, amelyek hozzájárulnak a felszíni lefolyáshoz, 

erodálódáshoz, vagyis a felszíni tulajdonságok változásához. A területek 

elhelyezkedése és méretei, északról dél felé az alábbiak szerint alakulnak. Az első 

terület szigetszerűen helyezkedik el a Nyékládháza-Ónod közötti útvonalon, egy 

közel 45 hektáros területen. A második az elsőtől délre található, szintén 

szigetszerűen elhelyezkedő 52 hektáros terület. A harmadik egy jelentősen nagyobb, 

közel 550 hektáros terület, amely tulajdonképpen a korábban tárgyalt hordalékkúp 

legmagasabb részét és a Mohi puszta jelentős részét foglalja magában, kiegészítve a 

Muhi (Poga) település magasparti részeivel. A katonai felmérések szerint ezeken a 

területeken haladtak át a főbb közlekedési útvonalak. A negyedik terület a Sajó 

árterén kívüli magasabb területeket jelöli, amelynek 450 hektáros mérete helyenként 

kapcsolódhat a hármas jelölésű területtel, amely egybeesik az ún. Kerengő-ér 

elméletben foglalt területtel [21]. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen tanulmány újszerűségét az adja, hogy a mintaterületen először került 

összevetésre térinformatikai eszközök ötvözésének eredményeként különböző, 

jellemzően felszíni és hidrológiai vonatkozású állományok. A kutatás 

térinformatikai állományok, gyakorlati alkalmazásán alapszik, mellyel a jelenlegi 

műszaki tudásunknak megfelelő szintű támogatást tudjon adni a társtudományban 

dolgozók és kutatók felé. A korábbi kutatások anyagai és a végeredményül kapott 

állományok több, a csata helyszínét és környezetét érintő kérdésben foglalt állást 

vagy próbált alternatívát bemutatni. A munka egyik fő tézisét képező Sajó 

medervándorlásával kapcsolatban megállapítható, hogy a folyó korábban lerakott 

hordalékkúp magasságát már nem tudta meghágni, csupán időszakosan volt képes 

bevágódni a hordalékkúpba, így természetföldrajzi szempontból bizonyítottnak 

tekinthető, hogy a XIII. században tartósan nem folyhatott át a Sajó. Ezt megerősíti 

a régészeti kutatások által meghatározott településhálózat rendszere és működése is. 

A végeredmény állományok elemzése alapján kijelölhetők azok a területek, amelyek 

a legrosszabb árvízi forgatókönyv esetében sem lehetettek árvízi elöntésben vagy 

bármilyen vízborításban érintettek, így jelentősen szűkült a régészeti kutatásra 

alkalmas területek mérete, amelyek régészek bevonásával tovább optimalizálhatók. 

Ezek az információk segítségül lehetnek a csata helyszínek és szállásterületek 

meghatározásában jártas szakemberek és kutatók számára. Megjegyezni kívánjuk, 

hogy figyelembe véve a csatában résztvevő magyar sereg, beleértve a hozzájuk 

tartozó kiszolgáló személyzet számát (kb. 10,000-12,000 fő esetén is), továbbá a 

területre való érkezés körülményeit nem kizárt, hogy több tábor is lehetett, tekintettel 

az elszállásolandó ember tömeg és a rendelkezésre álló szállásterületek (45-550 

hektár) arányaira.  
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Kivonat: Egy tiszavasvári mintaterület talajtani vizsgálata során, a talajszelvények gyors 

értelmezése és kémiai jellemzőkkel történő leírására terepi pXRF készüléket alkalmaztunk. 

A kézi XRF segítségével 10 cm-es mélységközönként méréseket végeztünk, majd 

értelmeztük a kapott eredményeket a laboratóriumi vizsgálatok tükrében. A Ca, Fe és a Mn 

talajszelvényben való változásai jól magyarázhatók a helyi talajképző folyamatokkal. A Ca 

mérési eredményei alapján a talajtípusok elkülönítésének indikatív jellemzőjeként különböző 

mélységű kilúgzási kategóriákat határoztunk meg. A Fe és a Mn adatai pedig hasznosnak 

bizonyultak a pangóvíz okozta pszeudoglejesedés, illetve a talajvíz okozta glejes jellemzők 

megkülönböztetésére. 
 

Kulcsszavak: pXRF, talaj, Ca, Fe, Mn, mezőgazdaság 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Vizsgálati területünk a Tiszavasváritól K-re a nyíregyházi út mellett északi irányban 

található Kincses nevű tábla. Ezen a közel 46 hektáros területén végeztünk részletes 

talajtani vizsgálatokat, melynek keretein belül ásott és fúrt talajszelvények feltárása, 

valamint a szelvényekből mintavételre került sor. A klasszikus talajtani 

szelvényleírás és laborvizsgálatok mellett radiometrikus (szcintillációs terepi 

detektor segítségével K/U/Th koncentráció), röntgen fluoreszcens (pXRF), valamint 

stabilizotópos (δ18O, δ13C) vizsgálatokat is végeztünk. Ezen tanulmányban a terepi 

XRF készülékkel végzett mérési eredményeinket és az azokból levont 

következtetéseket mutatjuk be, melyek önmagában is alkalmasak lehetnek a 

mezőgazdaság döntéstámogatására 

 

2. VIZSGÁLATI TERÜLET BEMUTATÁSA 

Ahhoz, hogy képet kapjunk a terület talajtani adottságáról ismernünk kell annak 

formakincsék és felszínfejlődését is. Habár a hazai akadémiai tájbeosztás alapján a 
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Hortobágyhoz sorolják a területet [1], azonban formakincsében és 

fejlődéstörténetében, valamint felszínközeli földtani képződményeiben a Hajdúhát 

és a Nyírség kistájához lehetne hasonlítani. Különösen jól mutatják a formakincs és 

a domborzat változatosságát a felszín- (DTM) és domborzatmodellek (DEM). A 

terület tszf-i magassága 137 m és 141 m között változik, környezetéhez képest élénk 

relief energiával rendelkezik, a táblákon belül viszonylag nagy meredekségű (5%-

os) lejtők is találhatók. A talajképző kőzet folyóvízüledék és áthalmozott lösz, 

valamint homok, melyet a negyedidőszak szárazabb korszakaiban a szél tovább 

formált [2, 3]. A műhold felvételeken jól látszanak a tábla mély fekvésű kifújt 

mélyedései (1. ábra), néhol szikes laposai, melyekben gyakran megáll a víz, illetve 

a maradékgerincek leerodált foltjai, melyeket az erózió kisebb nagyobb magaslatok 

gyöngyszerűen felfűzött sorozatává alakított át. Ezek a formák a vizsgált terület 

keleti oldalán azonban teljes egészben megmaradtak. Érdekességként említhető, 

hogy ezek a maradék gerincek csak nagyon kis kiterjedésben jelennek meg, mert a 

korábbi mélyedéseket már a Tisza hordalékokból ide fújt alluviális-löszös üledékek 

töltöttek fel, részben követve, részben tompítva vagy elfedve a korábbi formákat, 

homokfelszíneket. Ebből csak a legmagasabb gerinceken kihantolt homokfoltok 

bukkannak elő foltszerűen, a többi magaslatot már vályog, iszapos vályog, illetve 

homokos-agyagos-vályog fizikai féleségű üledékek fedik. 

 

 

1. ábra 

A vizsgált terület a feltárt talajszelvények és -fúrások helyével 
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3. PXRF KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 

A méréseket Olympus Vanta Family X-Ray Fluorencence (VCR modell) kézi eszköz 

segítségével végeztük. Az eszköznek Rh-anódja van egy 4 W-os röntgencsőben, 

amely 40 kV-s feszültségre képes. A vizsgálat során a GeoChem(2) üzemmódban 

használtuk a műszert, mely 10, illetve 20 másodperces intervallumokban két féle 

karakterisztikájú röntgensugárzást mér, ami lehetővé teszi a könnyű és nehéz elemek 

mérését. A két sugár mérési időintervalluma beállítható, a mérési pontosság ezzel 

növelhető. A Vanta pXRF ultra alacsony zajszintű jelfeldolgozó elektronikával 

rendelkezik, 1 másodperc alatt ≳100,000 beütésszámot mér, a spektrum felbontása 

pedig ≲140 eV, ami lehetővé teszi számunkra a rövid időn belőli pontos mérést, 

hasonló beállításokat alkalmaztak már a szakirodalomban obszidiánok vizsgálatánál 

[4], illetve egyéb geokémiai vizsgálatoknál [5, 6, 7]. A pXRF segítségével ebben a 

módban a következő elemeket sikerült mérnünk: Mg, Al, Si, P, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,W, As, Pb, Bi, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. Ezen elemeket 100%-

ra normálva adja meg a teljes mintában, és hozzátartozó mérési hibaértéket is rendel 

hozzá. Fontos azonban megemlíteni, hogy a műszer pontossága vitatott, azonban a 

hibák statisztikai eloszlása hasonló, így a talajszelvényekben megjelenő trendek 

vizsgálatára jól alkalmazható a módszer. 

 

4. MÉRÉSEK KIVITELEZÉSE ÉS EGYÉB VIZSGÁLATOK 

A vizsgált területen 18 talajszelvényt mélyítettünk, ebből 16 esetében 10 cm-es 

közökkel pXRF mérést végeztünk, valamint a laborvizsgálatokhoz mintákat vettünk. 

A méréseket minden esetben a szelvényben végeztük el, így a szemeloszlás nagyban 

befolyásolta a kapott eredményeket is. A laborvizsgálatok keretében a mechanikai 

tulajdonságokat, talajtani szakzsargon szerinti „bővített” vizsgálati sort (pH(KCl), 

pH(H2O), Arany-féle kötöttség, Ca, CaCO3, humusz, NO3-N + NO2-N,P2O5, K2O, 

Mg, Na, Zn, Cu, Mn, összes só, SO4-S, Fe), illetve a bázikus kationok mennyiségét 

vizsgáltuk genetikai szintenként. Ezen felül szcintillációs detektor segítségével, 

mely képes a γ-sugárzást érzékelni vagy spektrálisan felbontani egy talliummal 

szennyezett nátrium-jodid egykristály alkalmazásával, valamint egy cézium-137-es 

izotóp segítségével K, Th, U koncentrációt (ppm) sikerült mérnünk 5 cm-es 

szintközzel, minden talajszelvény esetében. A műszer behatolási mélysége 30-40 cm 

volt. Végezetül talajszelvényből vett bolygatatlan mintákon stabilizotópos (δ18O, 

δ13C) mérések történtek, melyet a Magyar Tudományos Akadémia debreceni 

Atommagkutató Intézetében kiviteleztek. 

 

5. EREDMÉNYEK A PXRF TÜKRÉBEN 

5.1. Kalcium tartalom vizsgálata 

A vizsgált talajok talajképző kőzete eredetileg karbonátos. A kalcium mennyisége a 

laborvizsgálatok alapján szinte 100%-ban mész formájában van jelen a talajban, így 

a Ca mennyiségének változása a mész változását jelzi. A kolloid felszíneken 

megkötött Ca 20-25 cmol/kg, ami 0.5 alatti tömegszázalékot ad. Ehhez képest a talaj 
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karbonáttartalma 1 és 23 % között mozog, ami Ca-ra visszaszámolva 9% körüli 

maximumot ad. A kőzet Ca tartalma kolloidok felületén megkötött kalciummal 

együtt is maximum 1-2 % között mozog, amit a kilúgzott szelvények X-tengellyel 

párhuzamosan futó vonalai is jeleznek. Így megállapítható, hogy a mérések mutatta 

jelentős változások elsősorban a mész-tartalom változásait jelzik.  

A mész azonban a terület jelentős részén kilúgzódott a feltalajból, a felszínhez 

közel csak a kiemelkedéseken jelenik meg, amit a labor és az pXRF eredmények is 

megerősítenek. Minél alacsonyabb térszínre kerülünk, a karbonát annál mélyebben 

kilúgzódik, vagyis a kilúgzás mélysége arányos területen összegyűlt és beszivárgó 

víz mennyiségével, ami jelzi, hogy nem típusos réti/talajvíz hatásról van szó, hanem 

a fentről érkező, összegyülekező és lassan beszivárgó pangó vizek okozzák a 

vízhatást. A mély területek réti és csernozjom réti talajai teljesen kilúgzottak, bennük 

a mész csak nyomokban jelenik meg, 0-2 % közötti értékekkel. A magasabban fekvő 

területek réti csernozjom talajaiban a mészfelhalmozódási szint 90-50 cm között 

alakul. A legmagasabb pontokon elhelyezkedő erodált karbonátos földes kopárok és 

mészlepedékes csernozjomok esetében pedig már vagy felszíntől, vagy 30 cm-től 

jelen van a nagy mennyiségű mész (2. ábra). Ezeket a csoportosulásokat mutatja a 2. 

ábra 0, 30, 5, 30, 50, 70, 90 cm mélységig, illetve a teljesen kilúgozott szelvények 

csoportjait. 

 

 
 

2. ábra 

pXRF-el mért Ca tartalom %-os eloszlása a talajszelvényekben 
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5.2. Hidromorf hatású talajok Mn és Fe koncentrációja 

A kisebb lokális mélyedésekben kialakuló réti csernozjomok és pangóvizes 

csernozjom réti talajok esetében a talajvíz közelsége miatt 70-100 cm-es mélységtől 

reduktív viszonyok alakulnak ki. A talajvíz az év nedvesebb szakaszában 1.5 – 1 m-

es mélységig emelkedik. Ebben az esetben a humuszos A-szint szürkül és stagnic 

tulajdonságokkal rendelkezik, míg alatta egy mélyfekete, vas-humátos szint indul 

egész közel 1 m-es mélységig, ami már az egyértelmű talajvízhatást jelzi. A medence 

jelleg miatt a fentről összegyűjtött víz is tovább fokozza a vízhatást és kettős, talaj 

és pangóvíz (gleyic-stagnic) okozta hidromorf jelleg alakul ki. A stagnic, pangóvizes 

jelleg két szelvényben erősen megmutatkozik, mind a morfológiában – teljesen 

szürke feltalaj –, mind a hidromorfitáshoz köthető terepi XRF mérések mutatta Mn 

és Fe koncentráció (TV08 szelvényben) az átlagot magasan meghaladó és a felső 40 

cm-ben kifejezett mennyisége is jelzi. A két szelvény között is van különbség, a 

TV05-ös szelvényben a redoxpotenciál értéke nem esik olyan alacsonyra, hogy a vas 

is mozgásba menjen, de a mangán már jelzi folyamatot, így a terepi XRF tökéletesen 

alkalmas a hidromorf talajok elkülönítésére, azonban a Fe és Mn koncentráció a 

pangóvizes talajok esetében eltérő jelleget ad (3. ábra). A Fe és Mn adatok 

értelmezésében a későbbiek során fontos szerepe lehet a Mg, V, Ni és a Sc adatainak 

is, melyek a későbbi kutatásaink során támpontot adhatnak a lehetséges 

ásványparagenezis kontextusában és a Fe vegyértéke kapcsán is.  

 

 
 

3. ábra. 

Fe és Mn koncentrációja TV05 és TV08 jelű szelvényekben, az átlag koncentrációk 

a 16 szelvény azonos mélységében mért Fe és Mn koncentrációk átlaga. 

 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A hordozható XRF készülékkel végrehajtott mérések gyors és egyértelmű segítséget 

adnak a szelvényben a hidromorf jelleg, illetve a talajok kilúgzási mélységének 

gyors megállapításában. Mindkét tulajdonság meghatározó a szántóföldi 

növénytermesztés szempontjából, így a módszer sokat segíthet a vízgazdálkodási 

tulajdonságok gyors és egyértelmű jellemzésében. Fontos azonban megjegyezni, 
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hogy a főelemek vizsgálata csak a trendek feltárására alkalmas, hiszen a mérések 

nem homogenizált mintában, változó szemcseméret mellett és pontszerűen történt 

meg, ezért a későbbi vizsgálataink során jelentős hangsúlyt fogunk fektetni a 

nyomelemek vizsgálatára. 
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Kivonat: Nagymintás adatbázis alkalmazásával vizsgáltuk a magyarok kivándorlási 

jellemzőit, valamint a kivándorlási szándék erőssége mellett a területi eltéréseket. A 

kutatásunk célja, hogy a jövőbeni munkaerőpiaci folyamatokat befolyásoló külföldi 

munkavállalás hatásait előre tudjuk jelezni. A kivándorlási szándékra, mint célváltozóra ható 

tényezők közül a vonzás (pull) index vizsgálatával sikerült 14 kategóriát kialakítunk, melyek 

erős kapcsolódást mutatnak a mobilitással. Az eredmények rámutatnak, hogy a növekvő 

volumenű tényleges, egyre hosszabb távra tervezett kivándorlás elsősorban a demográfiai és 

gazdasági erózió által sújtott ipari szerkezetváltás gazdasági centrum-térségeit, a fejlett 

pólusokként kiemelkedő regionális központoktól távol eső rurális tereket sújtja leginkább. 

 

Kulcsszavak: nagymintás adatbázis, kapcsolaterősség, mobilitás, Magyarország 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A társadalmi fenntarthatóság az elmúlt évtizedben jelentős szerepet kapott és 

egyenrangúvá vált a természeti és gazdasági fenntarthatósággal, amihez 

hozzátartozik a fenntartható városfejlődés a fenntartható demográfiai helyzet, 

aminek kialakításához a mobilitás jelentősen hozzájárul. A társadalmi 

fenntarthatóság főbb pillérei közé tartozik a munkaerőpiac helyzete, ezen belül a 

munkaerő területi eloszlása, ami jelentősen befolyásolja egy - egy ország 

makrogazdasági helyzetét is. Az elmúlt évtizedben (2013-2019) nagymintás 

adatbázis (n=9,876) segítségével vizsgáltuk a magyarok kivándorlási jellemzőit, a 

vizsgálat során a kivándorlási szándék erőssége mellett a területi eltéréseket, 

mintázatokat is elemeztük. A tényezők felmérése kirajzolja azokat a területeket, ahol 

a következő időszakban számíthatunk nagyobb arányú mobilitásra, ami jelentősen 

befolyásolja a területi egységek társadalmi-gazdasági jellemzőit. Magyarország az 

utóbbi évtizedekben jelentős kibocsátó országgá vált, így felmerült a kérdés, hogy 

milyen tényezők (társadalmi, gazdasági, politikai, magánéleti stb.) állnak a növekvő 

kivándorlási szándék mögött? Beszélhetünk - e területi különbségekről a tekintetben, 

hogy hazánk egyes térségei mennyiben érintettek az elvándorlási szándékban? 

Ahhoz, hogy a fenti kérdésekre releváns válaszokkal szolgáljunk, többféle adatforrás 

elemzésére és többirányú primer kutatásra volt szükségünk. A kutatás során több 

elméleti forrást tekintettünk át, mivel a migrációs szándék erősségét jelentősen 

befolyásolja, a taszító és vonzó tényezők mellett, a kapcsolati hálózatok bővülése és 

az intézményi háttér fejlődése. A mobilitási szándék megszületése így számos 

tényező függvénye, melyek közül jelen cikkben a nagymintás adatbázis 
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vizsgálatával a mobilitási szándékra, mint célváltozóra ható tényezők közül a vonzó 

(pull) tényezők elemzésének eredményeit mutatom be.  

A legújabb elméletek  figyelembe veszik, hogy  a migrációs mozgást nem csak a 

hálózatok bővülése és a támogató intézmények fejlődése, hanem az is fenntartja, 

hogy a jövőbeni mobilitási folyamatok valószínűsége folyamatosan nő. Az indítékok 

összegződnek (kumulálódnak) amikor minden egyes vándorlással összefüggő 

cselekedet módosítja azt a társadalmi összefüggést, amelyben a következő, 

migrációra vonatkozó döntés megszületik, így nő a további migráció esélye [1], [2]. 

Ezt a folyamatot nevezik kumulált okságnak. A mobilitás új ökonómiai 

megközelítésének kulcseleme értelmében a migrációs döntéseket nem elkülönült 

egyének, hanem családok vagy háztartások hozzák, akik nem csupán jövedelmük 

maximalizálására törekednek, hanem a kockázatok, kudarcok esélyének 

csökkentésére is [3], [4]. A migrációval, illetve az elvándorlási szándékkal, az 

elvándorlás okaival, motivációjával foglalkozó tanulmányok nagy része az 

elvándorlásban részt vettek demográfiai és gazdasági jellemzőinek elemzésére 

korlátozódik (összevetve az itthon maradottakkal). Ezek az elemzések nem 

foglalkoznak a kivándorlás esélyével, valamint a kivándorlási valószínűség 

eltérésének becslésével a lakosság különböző csoportjaiban [5]. 

Elsősorban három területen tapasztalható egyértelmű hatása az emigrációnak: (1) 

a munkaerőpiac, (2) egyének és családok pénzügyi helyzetének befolyásolása (3) és 

a makrogazdasági növekedés [6]. Legelőször a munkaerőpiaci következményekkel 

szükséges foglalkozni. A (minőségi) munkaerő egy részének elvesztése súlyos 

következményekkel jár, ugyanis a kivándorlással csökken az aktív munkavállalói 

réteg, az eltartottsági ráta emelkedik, nő a költségvetésre nehezedő nyomás, a 

magasan képzett munkavállalók távozásával pedig a „brain-drain” negatív hatásai is 

érvényesülnek [7]. A sokáig fennmaradó munkaerőpiaci aránytalanság a vállalatokat 

a munkaerő-intenzív helyett tőkeintenzív termelés irányába nyomja, valamint a tőke 

kiáramlását is előidézheti. Egyes területeken szakemberhiány alakul ki, amelyet a 

megemelt bérek sem lesznek képesek enyhíteni. 

A kutatásunk célja tehát, a mobilitás területi mintázatainak bemutatásán 

keresztül, az is volt, hogy a jövőbeni munkaerőpiaci folyamatokat befolyásoló 

külföldi munkavállalás hatásait előre tudjuk jelezni. A vállalatok 

munkaerőigényének kielégítése, valamint a minőségben és létszámban való 

megfelelése fontos kérdés a makrogazdaság, az ipar és a szolgáltatószektor, valamint 

a K+F+I (kutatás-fejlesztés-innováció) szempontjából.  

 

2. A FELDOLGOZOTT ADATBÁZIS ÉS AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER 

A kvantitatív technikák jellemzője, hogy széles körben gyűjtött információk és 

megfelelő mintavételi technikák alapján a kutatási eredmények reprezentatívnak 

minősíthetők. A kvantitatív technikák kiválasztását és alkalmazását alapvetően a 

probléma jellege, a szekunder és primer információk köre határozza meg. A 

kvantitatív kutatások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy mely mérési és 

elemzési technikák alkalmasak arra, hogy megfelelő minőségű, számszerű 

információkat biztosítsanak [8]. Az általunk vizsgált nagymintás adatbázis 
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létrehozása empirikus módszerrel, online és terepi kérdőívezés alkalmazásával 

történt. Az adatokat először összesítettük (online és terepi minták), majd létrehoztuk 

a nyers adatmátrixot az Excel programban (1. ábra).  

1. ábra.

A nyers adatmátrix és a kódolás menete MS Excel-ben 

A létrejött adatmátrix, ami egy területi adatmátrix, az egyik dimenziójában 

területegységeket (települések), másik dimenziójában közös indikátorokat 

(társadalmi, gazdasági, demográfiai, szándék) tartalmaz. A területi mintavételek 20 

nagyvárosban történtek, de mivel nem kizárólag helyi lakosok válaszolhatnak, így 

az ország több mint 600 településéről sikerült válaszadókat megszólítanunk. Az 

adatbázis a reprezentativitás követelményeit az adatbázis területi megoszlása adja, 

mivel a területi lefedett egység hasonlít az országos arányokhoz abból a 

szempontból, hogy a válaszadók közel kétharmada élt a felvétel idején 

nagyvárosokban. Az adatbázis létrehozásához először a megadott válaszokat 

kódolni, majd az elsődleges elemzés során az adatbázist tisztítani kellett (2. ábra). 

Az adattisztítást követően a változók skálázását és számos esetben 

skálatranszformációját hajtottuk végre annak érdekében, hogy az adatelemzési 

módszerek által megkívánt változókhoz jussunk [5].  

A végleges adatbázisba összesen 158 változó került bele (oszlopok) és 5,493 

területi egység (sorok). A vizsgálat első részében a viszonyított, függőnek 

feltételezett kivándorlási szándék (célváltozó) páronként került összevetésre az 

egyes tényezőkkel, ahol lehet ott alternatív nominális szintre transzformálva, mivel 

az esetleges kapcsolatok így karakteresebbek, átláthatóbbak [5]. A statisztikai 

elemzésekhez az SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programot 

használtuk. 
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2. ábra

A kódolt és letisztított adatmátrix az SPSS programban 

Mivel a változók döntő része nominális, az elemzés statisztikai eszközei ennek 

megfelelően elsősorban a kereszttáblákra, ill. a kapcsolaterősségek tekintetében a 

khi-négyzetből származtatható (phi, Cramer) mutatók. Az előzetes vizsgálatok 

alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a határozott és a kevésbé határozott 

kiutazási szándékkal rendelkezők között is jelentős különbségek tapasztalhatók.  

3. A KIVÁNDORLÁSI SZÁNDÉKRA, MINT CÉLVÁLTOZÓRA HATÓ TÉNYEZŐK

A rendelkezésre álló változók közül először leválogattuk azokat, melyekről 

feltételezhető volt, hogy hatást gyakorolnak a kivándorlási szándékra. A 

kivándorlási szándékot erősítő pozitív, vonzó hatások: 

- nyelvtudás,

- vonzó tényezők (14 db),

- rendelkezik külföldi kapcsolattal,

- külföldi ismerőse segíteni fog-e az esetleges kivándorlásnál.

1. táblázat

A kivándorlási szándékot megfogalmazó <külföldre készül> nominális változó 

kódolása. 

Kód Jelentés 

Az összes válaszadó 

arányában [%] 

Az összes mobilitási szándék 

arányában  [%] 

0 nem készül külföldre 56 - 

1 bizonytalan szándék 28 63 

2 határozott szándék 15 34 

3 már kint él 1 3 
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Az 1. táblázatból láthatjuk, hogy a távozási szándékra kétfokozatú 

válaszlehetőség volt megadva: „gondolkodom rajta” és az erősebbnek szánt 

„készülök menni”. A továbbiakban, ennél a vizsgálatnál, ezért a <külföldre készül> 

változó alternatív változatára alapoztunk, amely a külföldre készülés szándékát egy 

kategóriába vonja össze, ami így nemcsak az áttekinthetőséget és egyszerűsítést, 

hanem az egyértelműséget is segíti. Az 1. táblázat elemzésével egy alapvető 

következtetést vonhatunk le: a válaszadók közel fele foglalkozik a külföldre távozás 

gondolatával, amit a jövő szempontjából nyugodtan nevezhetünk kiugróan magas 

értéknek, még akkor is, ha jó részük remélhetőleg egy idő után majd haza fog térni. 

Az adatbázisban az elkülönítést két további változó vizsgálatával erősítettük, az 

egyik, hogy választott-e célországot az alany, a másik, hogy adott-e meg tervezett 

tartózkodási időt. A finomított változó alapján a külföldi mobilitásban komolyan 

gondolkodók (határozott szándék) aránya már csak 15%, ami a tükörstatisztikák és 

korábbi elemzések értékeivel jobban összecseng. A számos tényező és index közül, 

a vonzás index eredményeit tekintjük át ebben a cikkben részletesebben (2. táblázat). 

A vizsgált változók: 

 

- A: <kivándorlási szándék_1> [0: maradna, 1: menne], 

- B: <vonzás index_1> [0: nincs vonz tényező bejelölve,1: van]. 

 

2. táblázat 

Az SPSS programból kapott kereszttábla eredményei 

 

kulfoldre_keszul_1 

Total 0 1 

vonzas_index_1 0 Count 5535 338 5873 

% within 

vonzas_index_1 
94.2% 5.8% 100.0% 

1 Count 8 3979 3987 

% within 

vonzas_index_1 
0.2% 99.8% 100.0% 

Total Count 5543 4317 9860 

% within 

vonzas_index_1 
56.2% 43.8% 100.0% 

 

A vonzás index 14 vonzó tényező összesítése, a válaszadó által bejelölt, számára 

releváns vonzó tényezők száma. A vonzás index_1 ennek alternatív változata (0: 

nincs jelölés, 1: van jelölés). Kapcsolaterősség:  = 0.92, Cramer = 0.93 – 

gyakorlatilag teljes függőség! A statisztikai vizsgálat alapján a következő 

megállapításokat tettük: 

- Aki vonzó tényezőt jelölt be, az menni akar (99,8%)! 

- A külföldre készülők 8%-ának nincs vonzó tényező bejelölve, 

- A maradók 0,1%-a számára van vonzó tényező, 

- A válaszadók 40%-a jelölt meg vonzó tényezőt, és ezek menni is akarnak. 
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A vonzó tényezőre a kérdőívben nyitott kérdés vonatkozott (a válaszadó a saját 

szavaival írta le a számára vonzó tényezőket a célországra vonatkozóan), ami túl 

nagy változatosságot ad, így szükség volt osztályozásra, ennek eredménye lett a 14 

főbb vonzótényező meghatározása. A vonzó tényezők részletezését a 3. táblázat 

tartalmazza.   A táblázat alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

 

- A válaszadók 40%-a 7,733 jelölést adott, ez átlag ~2 jelölés/fő – 

mondhatjuk, hogy aki jelölt, az többet is jelölt. 

- A tényezők relatív súlya, fontossága:  [1,6] tényezők együtt 52%, [1,3,5,6] 

együtt 69% részt képviselnek, vagyis a legfontosabb 4 vonzó tényező a 

gazdasági, anyagi lehetőségek, a munkahely, a tapasztalatszerzés, és a 

magasabb életszínvonal. Ezeket követi fontossági sorrendben a 

nyelvtanulás, mentalitás (a célországban jobb az emberek egymás közötti 

kapcsolata), a természeti környezet, és a jövőkép.  

Ez a fontossági sorrend egyrészt természetes, hiszen a jobb anyagi 

körülmények, a jobb élet a kivándorlás elsődleges célja, másrészt 

felelősségteljes gondolkodásra utal (tapasztalatszerzés, nyelvtanulás, 

természeti környezet). A mentalitás előkelő helye a fontossági sorrendben 

igen elgondolkodtató, a magyar mentalitással való elégedetlenség a 

társadalomban meglévő viselkedési, gondolkodásbeli, erkölcsi problémákra 

utal, másrészt kifejez egy belső igényt.  

- A vonzó tényezőt megjelölő válaszadók 74%-a választotta a jobb anyagi 

helyzetet, és ezek 70 %-a más tényezőt is megjelölt. Ez arra utal, hogy az 

anyagi helyzetet általános célként szinte automatikusan jelölték be, és ehhez 

választottak személyesebb indíttatású más okokat is.  

 

3. táblázat 

Az összesített vonzótényezők listája és gyakorisági megoszlása 
Sorszám vonzó tényezők jelölés rel. 

% 

kum. 

rel. % 

1 kedvező gazdasági, anyagi helyzet 2946 38 38 

2 megfelelő munkahely 1056 14 52 

3 tapasztalatszerzés 716 9 61 

4 magasabb életszínvonal 650 8 69 

5 nyelvtanulás 412 5 74 

6 jobb mentalitás 401 5 79 

7 kedvezőbb természeti környezet 295 4 83 

8 biztos jövőkép 293 4 87 

9 jobb megbecsülés 264 3 90 

10 rokonok, ismerősök vannak kint 222 3 93 

11 kedvezőbb társadalmi környezet 212 3 96 

12 egyéb 118 2 98 

13 nyugalom 96 1 99 

14 kedvezőbb politikai környezet 52 1 100 

Összesen  7733 100  
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A vonzó tényezők tehát egyértelmű hatással vannak a kivándorlási szándékra. A 

válaszadók 40%-a jelölt meg ilyen tényezőt, ők mindannyian menni készülnek. A 

legfontosabb tényezők a gazdasági, anyagi lehetőségek, a munkahely, a 

tapasztalatszerzés, és a magasabb életszínvonal [9]. A területi megoszlást tekintve 

az eredmények rámutatnak, hogy a növekvő volumenű tényleges, egyre hosszabb 

távra tervezett kivándorlás elsősorban a demográfiai és gazdasági erózió által sújtott 

ipari szerkezetváltás gazdasági centrum-térségeit, a fejlett pólusokként kiemelkedő 

regionális központoktól távol eső rurális tereket sújtja leginkább. Nógrád és Borsod-

Abaúj-Zemplén megye mind az emigrációt latolgató, mind az ország elhagyása 

mellett határozott döntést hozók, mind a már elköltözők tekintetében vezető helyen 

áll. A megyék kiüresedése, a kvalifikált fiatalkorú lakosság egyre nagyobb arányú 

elköltözése, ezzel együtt az erősödő társadalmi rezidualizáció a közeli és távolabbi 

jövő legsürgetőbb problémája. A gazdasági téren történelmileg erőtlen Észak-Alföld 

régió mindhárom megyéje szintén kiemelkedik a nagyszámú határozott mobilitási 

szándékot mutató, valamint az elköltözés biztos szándékával rendelkező fiatalok 

tekintetében [10].  

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

A fenti kategóriák kialakításával tehát az volt a célunk, hogy a migrációs szándék 

határozottságát jobb közelítéssel mutathassuk be, mivel a szándék és a megvalósulás 

között jelentős eltérések lehetnek. A kérdőívben szereplő kérdésekre kapott válaszok 

közül a szándék szerinti besoroláshoz számos objektív és szubjektív mutatót is 

figyelembe vettünk, melyek közül részletesebben a vonzás tényező került 

bemutatásra. A kivándorlási szándékot befolyásolhatja az iskolai végzettség (a 

munkavállalás lehetősége függ a célország munkaerőpiaci folyamatitól is), a kor (a 

fiatalabbak mobilabbak), a nyelvtudás, valamint az is kiválthatja a komolyabb 

szándékot, ha valaki tartósan munkanélküli. A döntésre azonban hatással van még 

számos szubjektív tényező, így például a fizetéssel, vagy az előmenetellel való 

elégedettség, valamint a boldogság is. A mutatók segítségével kialakított csoportok 

tagjairól azonban mindössze azt jelenthetjük ki, hogy hajlandóságot mutatnak, avagy 

nem mutatnak a kivándorlásra, mobilitásra. A megvalósulást, vagyis a tényleges 

kivándorlást számos további tényező befolyásolhatja, ilyen a tervek időbeni 

átalakulása, például váratlan akadályok felmerülése [11], vagy a kibocsátó és 

befogadó országok makrogazdasági jellemzőinek változása. A migrációs 

hajlandóság tehát még csak a kivándorlás, külföldi munkakeresés fontolgatásának 

tekinthető, ahhoz, hogy a döntést és a tényleges tervezést követően végbe menjen a 

megvalósulás cselekvésre van szükség. További segítséget jelenthet a migrációs 

potenciál erősségének meghatározására, ha a tervezett migráció időtávjára 

kérdezünk rá, vagyis megvizsgáljuk, hogy rövid távú munkavállalásról, hosszú  távú 

munkavállalásról, avagy kivándorlásról beszélhetünk az adott válaszadó esetében. 

Az eredmények rámutatnak, hogy a növekvő volumenű tényleges, egyre hosszabb 

távra tervezett külföldi munkavállalás elsősorban a demográfiai és gazdasági erózió 

által sújtott ipari szerkezetváltás gazdasági centrum-térségeit, a fejlett pólusokként 

kiemelkedő regionális központoktól távol eső rurális tereket sújtja leginkább [10].  
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A kivándorlást vonzó- és taszítófaktorok mellett számos ciklikusan megjelenő és 

strukturális ok magyarázza. A magas szintre jutó/magas szinten stagnáló 

munkanélküliségi ráta, valamint a küldő és befogadó országok által nyújtott 

elhelyezkedési esélyek, a munkalehetőségek diverzitása nagymértékben hozzájárul 

a vándorlási intenzitás erősödéséhez. A kivándorló döntését alapvetően befolyásolja 

a kibocsátó és célországok gazdasági potenciáljának alakulása, a humán erőforrás 

minősége, a képzettségbeli különbségek, a bevándorlási politika, a letelepedés 

könnyítése/nehezítése, a befogadó országok helyi társadalmának nyíltsága/zártsága. 

Strukturális okok közül elsőként a bérkülönbségek jelentkeznek fő migrációösztönző 

tényezőként. Itt a munka mennyisége, az arányos fizetés, a termelékenység, a 

munkahelyi megbecsültség, a képzettségnek megfelelő vagy eltérő munka mind 

alapvetően befolyásolják a mobilitás volumenét. Végül azt is meg kell jegyezzük, 

hogy a munkaerő-áramlás kétélű fegyver. Visszafogott helyzetben az országok 

között tátongó bérkülönbségeket mérsékli, ugyanakkor több szakmaterületen és 

főként gazdaságilag alacsony szinten teljesítő perifériális régiókban, egyes rurális 

terekben súlyosbíthatja a strukturális válságot [12]. 
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Kivonat: Napjainkban a fenntartható gazdálkodás elmélete és gyakorlati alkalmazása egyre 

fontosabbá válik, melyben nagy hangsúlyt kap az erdőgazdálkodás. Kutatásunk első 

szakaszában megvizsgáltuk egy kárpátaljai erdészet faji összetételét a rendelkezésre álló 

telepítési terv alapján. Eredményeink alapján a vizsgált erdészet uralkodó fafaja a kocsányos 

tölgy (Quercus robur). A vizsgálati területen kisebb kiterjedésben jelen van a gyertyán, a 

kőris és több puhafás fafaj. Az erdőrészletek tarvágással történő letermelése miatt az 

erdőfoltok kiterjedése számottevő mérteket ölt. 
 

Kulcsszavak: erdő, erdőirtás, kocsányos tölgy, GIS 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A természeti környezetünk igen fontos elemeit képezik az erdők. Ezek a sűrűn 

egymás mellett álló fák alkotta társulások bolygónk talán legösszetettebb 

életközösségei. Fajgazdagságuk általában kiemelkedő, az élőlények közötti 

táplálkozási kapcsolatok sokrétűek, az élő szervezetek által alkotott tápláléklánc 

szerteágazó. Ökológiai szerepük mellett az erdők természeti erőforrásaink között is 

kiemelt fontossággal bírnak. A faanyag különféle célú felhasználása életünk számos 

területén érvényesül: az építő- és épületasztalos-ipar, a bútorgyártás, a papíripar 

alapanyaga, ezen kívül hangszereket, sportszereket, használati tárgyakat készítenek 

belőle, a művészeti alkotások kedvelt nyersanyaga, még napjainkban is jelentős a 

tüzelőanyagként történő felhasználása [1]. 

A faanyag iránt fennálló igény növekedésével párhuzamosan az erdőterületek 

csökkenése figyelhető meg világszerte. Az erdőket hagyományosan a megújuló 

természeti erőforrások közé soroljuk, ugyanakkor talán helyesebb az a 

megfogalmazás, amikor feltételesen megújulónak tekintjük azokat [2]. Könnyen 

belátható, hogy nem tervezett, ésszerűtlen felhasználás mellett az erdőkben lezajlódó 

természetes megújító folyamatok nem képesek lépést tartani a növekvő 

kitermeléssel. A kulcsszó a fenntarthatóság. Ennek eléréséhez viszont tervszerű 

gondolkodásra, előrelátásra van szükség. Az erdőgazdálkodás egyik fő célja és 
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feladata az erdők fenntartása, a művelhetőség olyan módjainak kidolgozása, amely 

lehetővé teszi a sokoldalú hasznosítást [3]. 

A megfelelő erdőgazdálkodás egyik alappillére az erdő fajösszetételének ismerete, 

aminek feltárása és a változások nyomon követése a legpontosabban terepi 

vizsgálatok alkalmazásával érhető el. Ez ugyanakkor igen munka- és időigényes 

folyamat, valamint jelentős költségekkel jár együtt. Természetesen az erdészeti 

nyilvántartások és ütemtervek tartalmaznak alapinformációkat az egyes 

erdőrészlegekről, azonban az erdő folyamatosan változó, dinamikus rendszer, emiatt 

például a fajösszetétel térbeli változásának követése nem egyszerű feladat. A terepi 

felmérés egyik alternatívája lehet a műholdas távérzékelésből származó adatok 

felhasználása és értelmezése. Utóbbi nem helyettesítheti teljes mértékben a terepi 

vizsgálatokat, ugyanakkor általános felmérésekhez, állapotvizsgálatokhoz jól 

használható, emellett gyors, költséghatékony módszer [4]. 

 
2. KUTATÁSI ANYAG ÉS MÓDSZER 

Kutatásunkat a Beregszászi Erdőgazdaság Beregújfalui 1. sz. erdészetének területén 

végeztük. A választott erdőterület Kárpátalján (UA) a Beregszászi és Munkácsi járás 

határán fekszik. Nyugatról az egykori Szernye-mocsár területén lévő szántóföldek, 

délről Beregújfalu település, keletről a Beregújfalui 2. sz. erdészet, szántóföldek és 

a Sarkadi-víztározó, északról pedig Makarja település határolja (1. ábra). 

 

 
1. ábra 

A Beregújfalui 1. sz. erdészet elhelyezkedése 
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Az erdészetet 39 erdőtag alkotja, melyek összterülete 2288 ha. Területén található 

egy botanikai emlék besorolású védett terület. A vegetációs övezetek szerinti 

besorolás alapján az erdészet területe Kárpátalja síksági tölgyes erdeihez sorolható. 

Tengerszint feletti magassága 100-136 m [5]. Az erdőgazdálkodás szempontjából 

fontos éghajlati jellemzői: 

 évi átlagos hőmérséklet: 9.9 °C, 

 évi átlagos csapadékmennyiség: 1014 mm, 

 talajfagyás mélysége: 40-70 cm, 

 relatív páratartalom: 78%. 

Ami az erdészet területére jellemző talajokat illeti, elmondható, hogy jellemző a 

podzolosodás és a glejesedés folyamatának megléte, valamint a vályog, agyagos 

vályog és agyag fizikai féleségű talajok jelenléte. Legelterjedtebb fafaja a kocsányos 

tölgy (Quercus robur). Ezen kívül találkozhatunk még gyertyánnal (Carpinus 

betulus), kőrissel (Fraxinus sp.), fehér akáccal (Robinia pseudo acacia), s az 

ártereknél enyves égerrel (Alnus glutinosa) és nyárral (Populus sp.) [5]. A vizsgálati 

területről sikerült beszereznünk egy telepítési tervet (2a. ábra), amelynek 

jelmagyarázata (2b. ábra) alapján megállapítható az egyes erdőrészlegek uralkodó 

fafaja és korcsoportja is [6]. 
 

 
2a. ábra 

A Beregújfalui 1. sz. erdészet telepítési terve (részlet)[6] 
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2b. ábra 

A telepítési terv jelmagyarázatának részlete [6] 

 
A telepítési terv térképét georeferáltuk [7], mely művelet során a koordinátarendszer 

hiányában terepi illesztőpontokat kerestünk, majd harmadfokú polinomegyenlettel 

ArcGIS 10.4.1 programcsomag segítségével vetületi rendszerbe helyeztük a 

térképállományt. 

 
3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Az erdőtelepítési terv georeferálása elsődleges fontosságú volt, hiszen a további 

munkafolyamatokhoz nélkülözhetetlen tanítóterületek lehatárolásának alapja a 

helyes vetületi rendszerbe helyezés volt. A georeferálás során főleg az erdészet 

határát képező jellegzetes kiszögelléseket, töréseket, valamint az utak és az erdő 

találkozását, illetve az egyes erdőrészlegek egyértelműen meghatározható 

sarokpontjait használtuk fel. A georeferálás eredményét a 3. ábra szemlélteti. 

 

 
3. ábra 

A georeferált telepítési terv 
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Az erdőtagokat és erdőrészleteket digitalizáltuk, és ennek alapján megállapítottuk az 

uralkodó fafajok kiterjedését az erdészeten belül a telepítési terv alapján (4. ábra). 

 

 
4. ábra 

Az uralkodó fafajok területi megoszlása az erdészeten belül 

 

A diagram alapján azonnal szembetűnik, hogy a vizsgált erdészetre a kocsányos 

tölgy dominanciája jellemző. A kocsányos tölgy előfordulásának gyakorisága 

alapvetően jól magyarázható a terület klimatikus és domborzati adottságaival. A 

természetföldrajzi adottságokon túl azonban az emberi tevékenység is hozzájárul a 

fafaj elterjedtségéhez. Erdőgazdálkodási szempontból a kocsányos tölgy fontos 

erdőalkotó faj. Jó minőségű faanyagot szolgáltat, mely a környéken tevékenykedő 

kádárok és bodnárok számára kitűnő alapanyagot jelentett termékeik elkészítéséhez. 

Emellett termését háziállatok takarmányozására is felhasználták. Fontos még 

kiemelnünk a gyertyánt, mely gyakorinak mondható az erdészet területén. 

Keményfájú faj, melynek faanyagát főként szerszámnyelek készítéséhez használták. 

Tűzifaként is nagy jelentőséggel bír. 

Az erdészet alacsonyabb térszínein rezgő nyárt, nyírt, éger és juhar fajokat 

találhatunk, melyek kedveleik az üdébb élőhelyeket. Az erdészet szomszédságában 

található egykori Szernye-mocsár közelsége miatt ezen fajok elterjedtsége az üde 

élőhelyek zsugorodása miatt valószínűsíthetően erősen lecsökkent. Mindenképp 

érdemes megemlítenünk még az erdőfoltok jelenlétét az erdészet területén, amelyek 

egyértelműen az erdőgazdálkodáshoz köthetőek. Egy-egy erdőrészlet letermelése 

még napjainkban is főként tarvágással történik. Emiatt a letermelt erdőfoltok a 

telepítési tervben is egyértelműen azonosíthatóak. Sajnos ez az erdőgazdálkodási 
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módszer erősen csökkenti az erdőtermészetességet, alkalmazása erőteljes károkat 

okoz az erdő életközösségében. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KONKLÚZIÓK 

Az előzetes kutatási eredmények alapjául a rendelkezésünkre álló telepítési terv 

digitalizálását követő feldolgozás és elemzés szolgál. Ezek alapján elmondható, 

hogy a mintaterület klimatikus és domborzati sajátosságainak, valamint az 

erdőgazdálkodás és erdőhasznosítás céljainak megfelelően az erdészet uralkodó 

fafaja a kocsányos tölgy, mely az erdészet területének 85 %-át foglalja el. Gyakori 

fafaj még a területen a gyertyán, a kőris, a nyár és a nyír, illetve az éger fajok. A 

jellemzően tarvágásos letermelésnek köszönhetően nagy kiterjedésű erdőfoltok 

tarkítják az erdészet területét, melyek káros hatással vannak az erdő 

életközösségének sokféleségére. 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

[1] Csatári N. (2012): A fa, mint megújuló energiaforrás alkalmazási területei 

Európában. Agrártudományi Közlemények 47., pp. 31-35, 

https://doi.org/10.34101/actaagrar/47/2423 

[2] Pieczka I. (szerk.) (2013): Megújuló energiaforrások. Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem. 

[3] Kerekes S. (1998): A környezetgazdaságtan alapjai. Budapest. 

[4] Molnár T., Somogyi Z. (2019): A távérzékelés alkalmazása az erdészetben és 

a precíziós gazdálkodásban. Lendületben az agrárinnováció. Mezőgazda 

Kiadó, pp. 111-119. 

[5] Державного Підприємства "Берегівське Лісове Господарство". 

Пояснювальна записка, („Beregszászi Erdőgazdaság” Állami Vállalkozás. 

Magyarázó füzet) Ірпінь, (2011). 

[6] А.О. Колб, М.І. Войчик, В.С. Вишневський, М.В. Кошовець: План 

лісонасаджень. ДП «Берегівський Лісгосп», ЛМЛ «Нове Село» №1, 

(Erdőtelepítési terv, „Beregszászi Erdőgazdaság” Állami Vállalkozás, 

Beregújfalui 1. sz. erdészet), M 1:25000, (2010). 

[7] Vágó J., Seres A., Hegedűs A. (2011): Alkalmazott térinformatika. Miskolci 

Egyetem Földtudományi Kar. 

https://doi.org/10.34101/actaagrar/47/2423


Új eredmények a műszaki föld- és környezettudományban 2022 

128 

URALKODÓ FAFAJOK ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

TÉRINFORMATIKAI ÉS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL 

A BEREGSZÁSZI ERDŐGAZDASÁG 

BEREGÚJFALUI 1. SZ. ERDÉSZETÉNEK TERÜLETÉN 

(PART II.) 

MOLNÁR FERENC1*, DOBOS ENDRE2 
1*Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet; ecomferi@uni-miskolc.hu 
2Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet; ecodobos@uni-miskolc.hu 

1*ORCID iD: 0000-0002-4872-1136 
2ORCID iD: 0000-0002-9798-6376 

Kivonat: A kutatás során megvizsgáltuk a multispektrális műholdfelvételek 

alkalmazhatóságának lehetőségeit egy kárpátaljai erdészet uralkodó fafajainak 

meghatározása céljából. Ennek során a Sentinel-2B műhold által készített felvételeken 

irányított osztályozással klaszterelemzést végeztünk. Megvizsgáltuk továbbá a főkomponens 

elemzés, a döntési határ elvén és a diszkriminancia analízisen alapuló lényegkiemelés hatását 

a műholdképek hordozta adatok értelmezhetőségére. Eredményeink alapján elmondható, 

hogy az említett három módszer alkalmazásakor az egyes osztályok reprezentáltságának 

egymáshoz viszonyított arányait tekintve nincsenek jelentős eltérések. A teljes mintaterület 

osztályozási pontosságát tekintve a főkomponens elemzés bizonyult a leghatékonyabbnak. 

Nagyban növelheti az eredmények megbízhatóságát a tanítóterületek minél homogénebb 

lehatárolása, melynek legbiztosabb módja a terepbejárás. 

Kulcsszavak: távérzékelés, erdő, műholdkép, osztályozás, GIS 

1. BEVEZETÉS

A fotogrammetriai módszereken alapuló felszínborítottsági vizsgálatokat ma már 

széleskörű térinformatikai megoldások támogatják. A kezdetben főleg csak vizuális 

interpretációval történő légifénykép-elemzés mellett a technikai újításoknak 

köszönhetően főként matematikai-statisztikai módszereken alapuló számítógépes 

algoritmusok egészítették ki. Az előbbi módszer nagymértékű tapasztalatot, sok-sok 

ráfordított munkaórát igényelt, ugyanakkor a képfeldolgozás menete és eredménye 

nagyban függött a kutató szubjektivitásától. A statisztikai módszereken alapuló 

eljárások gyorsabbak, kevésbé függnek a vizsgálatot végző személy és 

szubjektivitásától, azonban érzékenyek az alkalmazott módszer sajátosságaira, a 

bonyolultabb eljárások mélyebb ismereteket igényelnek [1]. 

Az erdészeti célú kutatásokhoz szükséges adatok számos forrásból előállhatnak 

attól függően, hogy milyen kutatási célokat fogalmazunk meg. Az erdős területek 

lehatárolása és azok időbeni változása akár történelmi térképek felhasználásával is 

megtörténhet [2], természetesen alkalmazhatóak légifényképek, műholdképek stb. 

Az erdő uralkodó fafajainak eloszlását, a lombkorona magasságát, esetleg az 
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egyedek koreloszlását erdészeti térképek felhasználásával tudjuk vizsgálni. Bár 

alapvetően ezek szolgáltatják a legpontosabb adatokat a faj- és korösszetételt 

illetően, az erdők dinamikus rendszerek, változóban vannak. A gyakorlatban ez azt 

jelentheti, hogy az egyes fafajok egyedeinek térbeli eloszlását (elterjedését) nem 

minden esetben lehet hagyományos erdőgazdálkodási térképekkel magyarázni. 

Ekkor kerülnek a képbe a különböző távérzékelési módszerek felhasználásával 

gyűjtött adatok: légifotók, műholdképek, multi- és hiperspektrális felvételek, lézer 

alapú távérzékelés (LiDAR) stb. Felhasználhatóságukat technológiai sajátosságaik 

mellett nagyban befolyásolja a térbeli felbontásuk [3]. A multi- és hiperspektrális 

műholdfelvételek segítségével lehetőség nyílik több, viszonylag keskeny 

hullámhossztartományban készült raszteres állomány intenzitásértékeinek 

vizsgálatára. Az egyes csatornák különböző információt hordoznak a felszín 

elnyelődési-visszaverődési értékeit illetően, akár az emberi szem számára nem 

érzékelhető hullámhossztartományokban is. Mindez lehetőséget ad arra, hogy 

megfelelő képfeldolgozás és matematikai-statisztikai elemzést követően elterjedési 

térképeket készítsünk az egyes fajok egyedeinek eloszlásáról. Ezáltal a 

műholdfelvétel készítésének pillanatában uralkodó viszonyokra világíthatunk rá, 

képet kapva a mintaterület valós fajösszetételéről és az uralkodó fafajok 

elterjedésének térbeli mintázatáról. 

2. KUTATÁSI ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgálati területről a Sentinel-2B műhold által készített multispektrális állományt 

a Copernicus Open Access Hub [4] felületéről töltöttük le. A műholdkép 

kiválasztásának fő szempontjai azok voltak, hogy lehetőleg jó megvilágítottságú, 

alacsony felhőborítottságú legyen, illetve a vegetációs időszak közepén készüljön. A 

letöltött állomány 2019.06.11. időponttal készült, a vizsgált erdészet terület teljesen 

felhőmentes volt, valamint már előfeldolgozáson esett át Level-2A feldolgozási 

szinten. A többcsatornás műholdkép elkészítéséhez nyolc csatornát használtunk fel, 

melyek térbeli felbontása a 10-60 m között változott. A műholdképek feldolgozását 

a MultiSpec program segítségével végeztük el. Az egyes csatornák térbeli 

felbontásának egységesítése után egyetlen multispektrális raszteres állománnyá 

egyesítettük a különálló, egy sávot tartalmazó képeket. 

Az egyesített műholdképről kivágtuk a mintaterületet tartalmazó képrészletet a 

további munkafolyamatok meggyorsítása érdekében. Ezután irányított osztályozást 

végeztünk, melyhez a tanítóterületeket a telepítési terv alapján határoztuk meg. 

Mivel a telepítési terv 2010-ben készült, a műholdkép pedig 2019-ben, ezért a 

tanítóterületek helyes kiválasztásához vizuális interpretációra is szükség volt. Ennek 

eredményeképp nyolc csoportot sikerült elkülönítenünk: tölgy, gyertyán, kőris, akác, 

vágás, nyílt vízfelszín, mocsaras rész, út. A tanítóterületek osztályozásához többféle 

módszer alkalmazhatóságát vizsgáltuk meg. A minimális euklidészi távolság 

módszerének alkalmazása az osztályozandó pixel és az egyes klaszterek 

centroidjának legkisebb euklidészi távolságát (p=2) veszi alapul a képpont osztályba 

sorolásához [5] 
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𝑑(�⃗�, �⃗�) = √∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|
𝑝𝑛

𝑖=1
𝑝

.   (1) 

 

Viszonylag egyszerű módszer, ugyanakkor (p<2 esetben) nem érzékeny az egyes 

osztályokat alkotó pixelértékek varianciájára. Emiatt előfordulhat, hogy egyes 

csoportok alul-, míg mások túlreprezentáltak lesznek, ami összességében az 

általános osztályozási pontosságot is rontja. A Mahalanobis távolság alapján történő 

osztályba sorolás szintén több adatdimenzióban történő távolságszámítást alkalmaz, 

azonban a csoportátlagok helyett az osztályokat alkotó pixelek értékei alapján 

számított kovariancia mátrixot használja. Előnye az előzőleg említett eljáráshoz 

képest, hogy figyelembe veszi a pixelértékek korrelációját is [5] 

 

𝑑(�⃗�, �⃗�) = √(�⃗� − �⃗�)𝑇𝐶𝑂𝑉−1(�⃗� − �⃗�).   (2) 

 

A maximum likelihood, mint ahogyan azt az eljárás angol elnevezése is mutatja, 

a legnagyobb valószínűség elvén sorolja a kép egyes pixeleit a tanítóterületek 

kijelölése során meghatározott osztályokba. Az eljárás érzékeny a minta eloszlására, 

a legjobb eredményt normáleloszlás esetén adja [5] 

 

𝐿 = ∏ 𝑓(𝑥𝑖,
𝑛
𝑖=1 𝑇) = 𝑚𝑎𝑥.   (3) 

 

Az adattér dimenziószámának növekedése jelentősen megnöveli a vizsgálat során 

felhasználható információ mennyiségét, ugyanakkor nem feltétlenül arányos 

növekedésről beszélhetünk. A műholdképelemzés során, ahol az egyes 

adatdimenziók tulajdonképpen az egyes képsávok vagy csatornák, gyakran 

előfordul, hogy a pixelek intenzitásértékei több csatornán is hasonlóképpen 

alakulnak, korrelálnak egymással. A csatornák számának növekedésével viszont az 

adatokban jelenlévő zaj is megnövekszik. Célszerűvé válik tehát az adatdimenziók 

számának oly módon való csökkentése, hogy a lényegi információtartalom 

megőrzése mellett a lehető legnagyobb mértékben lecsökkentsük az adatokban 

jelenlévő, a további elemzés eredményességét negatívan befolyásoló zajt. A 

lényeges információt hordozó adatok kiemelésére többféle módszer 

alkalmazhatóságát is megvizsgáltuk. 

Főkomponens elemzéssel az egyes képsávokat lineárisan transzformáljuk úgy, 

hogy a sávok között a korreláció a lehető legkisebb legyen. Ezután azok az új sávok 

lesznek a főkomponensek, amelyeken belül a pixelértékek között a legnagyobb volt 

a variancia. Diszkriminancia analízis segítségével a tanító pixelek által 

meghatározott osztályokat tesszük homogénebbé és egymástól elhatárolhatóbbá 

figyelembe véve, hogy az egyes osztályok közötti és az osztályokon belüli 

varianciahányados a lehető legnagyobb legyen. A döntési határ elvén alapuló 

lényegkiemelés során a tanító pixelek alapján meghatározható osztályhatárokat 

vizsgáljuk és oly módon számítjuk azokat, hogy azok mentén az egyes osztályok a 

lehető legjobban elhatárolhatóak legyenek a spektrális térben. 

Az osztályozás pontosságának ellenőrzésére a „leave one out” módszert 

alkalmaztuk, mely során a tanító pixelek független tesztpixelekként is 
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használhatóak. A mintaterület osztályozásának becslési pontosságára egy olyan 

fedvény is elkészítésre került, amely megmutatja, hogy a kép egyes pixelei milyen 

valószínűséggel tartoznak ahhoz az osztályhoz, amelybe kerültek [1]. 

 

3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

A letöltött műholdkép választott csatornáit egyetlen többsávos (összesen 8) képpé 

egyesítettük, majd kivágtuk az mintaterületnek megfelelő részt. Az irányított 

osztályozáshoz szükséges tanítóterületek kijelölésekor az erdészet területén 

előforduló, egyértelműen azonosítható felszínborítású területeket határoltuk le. A 

telepítési terv mellett minden esetben vizuális interpretációt is alkalmaztunk 

figyelembe véve az erdő területén bekövetkezett változásokat a felszínborítás terén. 

Az egy-egy uralkodó fafajjal borított területek esetében — ha a rendelkezésre álló 

adatok lehetővé tették — többféle korú, de azonos domináns fafajjal fedett 

erdőrészből is jelöltünk ki tanítópixeleket. A mocsaras területek lehatárolása során 

főleg a telepítési terv adatait vettük figyelembe, míg a kivágott erdőfoltok 

lehatárolásakor a műholdkép bizonyult használhatóbbnak, hiszen ezen egyértelműen 

látszottak azok a területek, amelyek faállománya az utóbbi években került kivágásra. 

Az alacsonyabb térszínen fekvő erdőrészek esetében a kivágott területek pixelértékei 

részben hasonlóságot mutattak a mocsarasodó területek pixelértékeivel. Ennek oka 

abban keresendő, hogy az alacsonyabban fekvő kivágott területeken a fák hiányában 

csökken az evapotranspiráció, így a víz hosszabb ideig marad meg ezeken a 

helyeken, főleg csapadékosabb időszakokban. 

A tanítóterületek osztályozásának pontossága 96.1 %-nak adódott, azaz a 

tanítópixelek ennyi százaléka maradt a saját osztályában az algoritmus lefutása után. 

A legpontatlanabbul a tölgyes tanítóterületeket osztályoztuk, az 1475 tanítópixelből 

34 pixel került az akác csoporthoz, 71 pixel pedig a gyertyánoshoz. Ezzel együtt a 

csoport osztályozási pontossága volt a legalacsonyabb (92.9 %). Ennek megfelelően 

több pixel is átcsoportosítódott akác és gyertyán csoportokból a tölgy csoportba, így 

ezek osztályozási pontossága rendre 95.5 % és 96.4 %. 

A főkomponens elemzés eredményeképpen előálló főkomponensek 

sajátértékeinek értelmezése alapján kiderült, hogy az első két főkomponens mentén 

adódik az összvariancia 97.3 %-a. A főkomponens elemzés megfelelő sajátvektorait 

felhasználva meghatároztuk az új képsávok értékeit, majd a transzformált 

műholdképen végeztük el az osztályozást. Az osztályozás eredménye (1. ábra) és a 

becslés (kvalitatív) pontossága (2. ábra) az alábbiakban látható. 
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1. ábra 

A főkomponens elemzést követő osztályozás eredménye 
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2. ábra 

A főkomponens elemzést követő osztályozás becslési pontossága 

 
A döntési határ elvén alapuló lényegkiemelés során előállt transzformációs 

mátrix felhasználásával átalakítottuk az eredeti többsávos műholdképet, majd ezen 

végeztük el az osztályozást. Az osztályozás eredményét a 3. ábra, míg a becslés 

megbízhatóságát a 4. ábra mutatja be. 

A diszkriminancia analízis során készített transzformált képsávokon is 

elvégeztük az osztályozási eljárást. Ennek eredménye (5. ábra) és az erre vonatkozó 

becsléspontossági állomány (6. ábra) az alábbiakban látható. 
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3. ábra 

A döntési határ elvén alapuló lényegkiemelést követő osztályozás eredménye 

 

 
4. ábra 

A döntési határ elvén alapuló lényegkiemelést követő 

osztályozás becslési pontossága 



Uralkodó fafajok elterjedésének vizsgálata térinformatikai és statisztikai ...(part II.) 

 

135 
 

 
5. ábra 

A diszkriminancia analízisen alapuló lényegkiemelést követő osztályozás 

eredménye 

 

 
6. ábra 

A diszkriminancia analízisen alapuló lényegkiemelést követő osztályozás 

becslési pontossága 
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4. DISZKUSSZIÓ 

Az egyes képpontok osztályba sorolásához használt módszerek közül a minimális 

euklidészi távolságon alapuló módszer bizonyult a legkevésbé használhatónak. Az 

általános osztályozási pontosság 66.7 %-nak adódott. Az egyes osztályok 

osztályozási pontossága az eredetileg nem oda tartozó pixelekkel való bővülést 

alapul véve 29 %-100 % között mozog. A legalacsonyabb értékeket a mocsaras 

területek (29 %), a gyertyánosok (37.1 %), az akácosok (39.4 %) és a kőriseket (47.4 

%) reprezentáló osztályok esetén kaptuk. A szakirodalom szerint amennyiben egy 

csoport osztályozási pontossága 50 % alatt marad, célszerű azt az osztályt újra 

meghatározni vagy más, jobban alkalmazható eljárást alkalmazni [1]. 

A Mahalanobis távolságon alapuló osztályozás már jóval alkalmazhatóbbnak 

bizonyult. Ebben az esetben az általános osztályozási pontosság 91.7 % volt. Az 

egyes csoportok osztályozási pontossága 47.6 %-100 % között mozgott. A 

legalacsonyabb pontossági értékeket az utak (47.6 %) esetében kaptuk. A további 

értékek magasabb pontosságot mutatnak (pl. gyertyán (86.8 %), akác (93.1 %), stb.). 

Az osztályoknak a spektrális térben történő lehatárolásakor a legnagyobb 

valószínűség elvén alapuló módszer bizonyult a leghatékonyabbnak. Az eljárás 

alkalmazásával az általános osztályozási pontosság 96.1 % volt. Az egyes csoportok 

osztályozási pontossága az eredetileg nem az adott osztályba tartozó pixelekkel való 

bővülést alapul véve 83.7 % (akácos) és 100 % (kőris) között mozgott. 

A fentieket figyelembe véve az erdőt alkotó fafajok és más jellemző 

felszínborítási kategóriákat reprezentáló csoportok osztályozásánál a maximum 

likelihood módszer bizonyult a legalkalmasabbnak. A lényegkiemelési módszerek 

alkalmazásával elkészült térképeket kiértékelve több megállapítást is 

megfogalmazhatunk. Lássuk először a főkomponens elemzéssel előfeldolgozott 

állományok jellemzőit: 

- azok a területek, amelyekről a faállomány az utóbbi években került 

kitermelésre, egészen jól osztályozódtak, míg a régebbi vágások több 

esetben más osztályokba (út, mocsaras) sorolódtak be. Ez részben 

magyarázható azzal, hogy főleg olyan területekről van szó, amelyek az 

erdészet alacsonyan fekvő területein helyezkednek el, ezért jellemzően 

jelentősebb vízhatás alatt állnak. Ugyanakkor a fák kivágásával a főleg 

lágyszárú fűfélékből álló aljnövényzet erőteljes fejlődésnek indul, 

melyek a vegetációs időszak végén elszáradva vastagon beborítják a 

felszínt, s a fiatal hajtások először még ez alatt rejtőznek. Emiatt ezek a 

területek nehezen osztályozhatóak, hol mocsaras területnek (ami 

részben helytálló), hol pedig útnak sorolódik be a világosabb felszín 

miatt. 

- amint a tanítóterületek osztályozásánál láttuk némi átfedés tapasztalható 

a tölgy-akác-gyertyán felszínborítású területek esetében. Ez az átfedés a 

teljes kép osztályozásakor is megmutatkozik: az ültetési terv alapján 

gyertyános és akácos részek túlreprezentáltak lettek a tölgyes erdőrészek 

hátrányára. Meg kell azonban jegyezni, hogy a helyi erdőgazdálkodási 

sajátosságok és a fehér akác invazív volta miatt könnyen elképzelhető, 
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hogy a telepítési tervben feltüntetettnél valójában is nagyobb területeket 

foglal el. A gyertyán elterjedése többnyire a fiatalabb korcsoportú 

tölgyesek kárára nyilvánult meg az osztályozás során főleg a magasabb 

térszíneken. A gyertyános-tölgyesek természetes erdőtársulások a 

mintaterület klimatikus viszonyai mellett, ami részben magyarázhatja a 

gyertyán túlreprezentáltságát. 

- a mintaterület becslési pontosságának térképén (1. ábra) éppen az 

eddigiekben említett területek osztályba sorolásának valószínűsége 

alacsony, amelyeket kékes árnyalatok jelölnek. 

 

A döntési határ elvén alapuló lényegkiemelést követő osztályozással hasonló 

eredményt kaptunk, mint a főkomponens elemzést követő klasszifikációval. Néhány 

apró különbség is tapasztalható: 

- csökkent az akác és gyertyán besorolású területek aránya a tölgyesek 

javára, eloszlásuk pontszerűbbé vált. 

- növekedett a vágási területként jelölt foltok nagysága a mocsaras 

területek és az útként osztályozott felszínek rovására. 

- növekedett a gyertyánosok mennyisége az erdő déli, alacsonyabban 

fekvő részén, míg csökkent az északi, magasabbra fekvő területeken. 

- az osztályozás becslési pontossága a teljes erdészet területére nézve 

valamivel alacsonyabb, mint a főkomponens elemzést követő 

osztályozás esetében. 

 

A diszkriminancia analízis után osztályozott állomány alapján megállapítható, 

hogy: 

- nagy eltérések nincsenek az előző két elemzési módszerhez viszonyítva. 

- az egyes osztályok közötti arányok némileg változtak. 

- a kivágott erdőfoltok lehatárolása a döntési határ elvén alapuló 

lényegkiemelő módszerhez hasonló eredményt ad, a főkomponens 

elemzésen alapuló feldolgozáshoz képest mindkettő hatékonyabbnak 

bizonyult. 

- az akácos csoport némileg túlreprezentált az előző két módszer által 

kapott eredményekhez képest. 

- a gyertyános foltok térbeli eloszlása a döntési határ elvén alapuló 

feldolgozáshoz hasonló. 

- a vízfelszínnek osztályozott területek aránya itt a legmagasabb. 

- az osztályozás becslési pontossága a teljes erdészet területére nézve 

valamivel alacsonyabb, mint a főkomponens elemzést követő 

osztályozás esetében, ugyanakkor a döntési határ elvén alapuló 

lényegkiemeléshez képest magasabb. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk a multispektrális műholdképek 

használatának lehetőségeit egy választott erdő uralkodó fafajainak és 

felszínborítottságának lehatárolása során. A rendelkezésre álló telepítési terv 

áttekintése és georeferálása után a Sentinel-2B műhold többcsatornás felvételeit 

egyesítettük egyetlen raszteres állománnyá. Az irányított osztályozáshoz szükséges 

tanítópixeleket a telepítési terv és a műholdas képállomány vizuális interpretációja 

alapján határoltuk le. Az egyes osztályok (klaszterek) egymástól való 

elkülönítéséhez háromféle statisztikai eljárás használhatóságát vizsgáltuk meg a 

rendelkezésre álló adatok alapján: a legkisebb euklidészi távolságon, a Mahalanobis 

távolságon és a legnagyobb valószínűség elvén alapuló módszereket, melyek közül 

ez utóbbi bizonyult a legeredményesebben alkalmazhatónak. 

Megvizsgáltuk a főkomponens elemzés, a döntési határ elvén és a 

diszkriminancia analízisen alapuló lényegkiemelés hatását a műholdképek hordozta 

adatok értelmezhetőségére. Megállapítottuk, hogy az említett három módszer 

alkalmazásakor az egyes osztályok reprezentáltságának egymáshoz viszonyított 

arányait tekintve nincsenek jelentős eltérések. A teljes mintaterület osztályozási 

pontosságát tekintve a főkomponens elemzés bizonyult a leghatékonyabbnak, 

azonban elmondható, hogy az egyes felszínborítási kategóriák lehatárolásának 

pontosságában a lényegkiemelési módszerek voltak megbízhatóbbak. Mindazonáltal 

a pontosabb eredmények érdekében nagy jelentőséggel bír a tanítóterületek lehető 

leghomogénebb lehatárolása, mely tapasztalataink alapján a terepi felmérés esetén a 

leghatékonyabb. 
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Abstract: Various petrophysical parameters of geological formations can be effectively es-

timated by factor analysis of well logs. In this paper, a particle swarm optimization (PSO) 

based factor analysis is presented in which a fully automated solution is obtained by optimiz-

ing both the factor scores and factor loadings by PSO based on the misfit between measured 

and calculated data. The statistical method is tested on open-hole well logs measured in a 

shallow aquifer. The results show that the distance between the measured and calculated data 

can be slightly improved compared to the solution where only the factor scores are optimized 

by PSO while the factor loadings are calculated with a non-iterative approach. Finally, the 

derived factor scores are used to make an estimate to shale volume of the investigated for-

mations. The estimates of shale volume are also confirmed by laboratory results. 
 

Keywords: factor analysis, particle swarm optimization, shale volume, global optimization, 

inversion 

 

1. INTRODUCTION 

Factor analysis as a dimensionality reduction tool is often applied to reduce the num-

ber of measured variables into a smaller number of uncorrelated factors, while re-

taining most of the information contained in the original variables to facilitate inter-

pretation of the data and uncover potentially hidden information [1]. Therefore, for 

well logs it can be effectively applied because the acquired data sets are usually quite 

large due to the wide range of applied logging tools. In this case, the derived new 

variables are called factor logs, which can be correlated to petrophysical parameters 

(e.g., shale volume, effective porosity, absolute permeability) of the investigated ge-

ological formations with the help of regression analysis [2]. In this way, giving in-

dependent estimates to these parameters, which can be used to obtain a more detailed 

picture of the formations under investigation or to improve the results of further data 

processing methods. The established regression relationships between the derived 

factors and petrophysical parameters might also be used in adjacent wells. Another 

advantage of well log processing based on factor analysis is that it uses multiple 

types of logs to derive the desired petrophysical parameters, whereas simple deter-

ministic methods often rely only on one type of log to derive a given parameter. It 

can also process data, such as caliper logs, for which there is no exact mathematical 

relationship with petrophysical properties. 
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The iteratively reweighted optimization solution for both the factor scores and 

factor loadings was first proposed by Szabó and Dobróka [3] for oilfield well logs. 

Subsequently, Szabó et al. [4] applied a similar linearized optimization procedure 

for the interpretation of engineering geophysical sounding logs. In this paper, the 

improvement of the previously developed particle swarm optimization based factor 

analysis (FA-PSO) is presented, in which only the factor scores were optimized by 

PSO [5]. The improved version performs the simultaneous optimization of both the 

factor scores and factor loadings in an iterative process with particle swarm optimi-

zation to obtain a fully automated, globally optimized solution and further reduce the 

misfit between the observed and calculated data. 

 

2. FACTOR ANALYSIS 

To start off the process of factor analysis, first the S number of measured well logs 

need to be standardized and placed into the matrix D, in which each column contains 

the readings of different logging tools and the N number of rows represent the meas-

ured points along the borehole 

  

 





























DDD

DDD

DDD

DDD

NSNN

iSii

S

S













21

21

22221

11211

D . 

 

 

 

(1) 

 

Then D is decomposed as 

 

 EFLD  T , (2) 

 

where F is the matrix of factors scores of size N-by-R, where R is the number of 

derived factors. L is the matrix of factor loadings of size S-by-R and E is the matrix 

of approximation errors of size N-by-S. Based on Equation (2), the measured wire-

line logs are derived as the linear combination of the extracted factor logs. The factor 

loadings quantify the correlation between the measured well logs and the calculated 

factors. Most of the variance in the data is explained by the first factor log, which is 

contained in the first column of matrix F. Assuming that the factors are linearly in-

dependent, the correlation matrix of the standardized well logs can be written as 

 

 ΨLLDDR   TT1N , (3) 
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where Ψ  denotes a diagonal matrix of error variances that are independent of the 

common factors in matrix F, which explain the largest part of data variance. The 

factor loadings can then be estimated using a non-iterative estimation method [6] 

 

 UIΓΩΣL
2/12/11 )()(  diag , (4) 

 

where Γ  is the diagonal matrix of the first R number of sorted eigenvalues of the 

sample covariance matrix Σ, and the first R number of eigenvectors are in matrix Ω
, while U represents an arbitrarily chosen orthogonal matrix of size R-by-R. Conven-

tionally the factor scores are derived by the maximum likelihood method. With the 

assumption of linearity, the equation 

 

   T1T11TT
DΨLLΨLF

  (5) 

 

makes an unbiased estimate to the factor scores [7]. 

 

2.1. Global optimization assisted factor analysis 

Since Equation (5) is analogous to a least squares solution weighted by the specific 

variances, a globally optimized solution is suggested. For this inversion like ap-

proach, the model of factor analysis needs to be reformulated in Equation (2) as 

  

 efLd 
~

, 
(6) 

 

where d denotes the SN length vector of measured well logging (standardized) data, 

L
~  is the NS-by-NR matrix of factor loadings, f is the RN length vector of factor scores 

and e is the SN length vector of errors [8]. In this paper, global optimization is per-

formed using particle swarm optimization (PSO), a metaheuristic technique based 

on the social behavior of birds or fish schooling. The method was developed by Ken-

nedy and Eberhart [9]. It uses a swarm of randomly generated particles in the search 

space to find the optimal solution. In an n-dimensional search space, the position of 

the ith particle can be stored in xi =[xi1,xi2,…,xin]T and the velocity of the ith particle 

in vi =[vi1,vi2,…,vin]T which determines the direction and distance of the particles' 

motion in each iteration. The particles, as possible solutions, move in the search 

space and search for the best solution, defined by the objective function (Equation 

9) according to Equations (7)-(8) 

 

 )1()()1(  ttt iii vxx , (7) 

 ))()(())()(()()1( 2211 ttcrttcrtwt iiiii xgxpvv   (8) 
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where i=1,2,…,L and L shows the size of the generated swarm, t denotes the iteration 

steps and t=1,…,tmax where tmax is the last iteration. During the iteration process, the 

best position of each particle is stored and continuously updated in pi=[pi1,pi2,…,pin]T 

and the best position of the whole swarm is stored in vector g. The control parameters 

c1 and c2 are set during initialization, c1 controls the extent to which the personal best 

position pi affects the motion of the ith particle and c2 determines the motion of the 

particles in the direction of the best position found by the whole swarm. In this paper, 

c1 and c2 are both set to 2 [9]. In Equation (8), the parameters r1 and r2 are uniformly 

distributed random numbers in the range 0 and 1 and w is an inertia weight that was 

suggested by Shi and Eberhart [10] to guide the optimization procedure more effi-

ciently. 

 

2.2. Joint optimization of factor scores and factor loadings with PSO 

Abordán and Szabó [5] previously developed a particle swarm optimization based 

factor analysis (FA-PSO) where only the factor scores were optimized by PSO. In 

this study, the simultaneous optimization of both the factor scores and factor load-

ings is made in an iterative procedure by particle swarm optimization to give a fully 

automated, globally optimized solution and to further decrease the misfit between 

the observed and calculated data. The proposed method is called FA-PSO-FL. 

For the simultaneous optimization of factor scores and factor loadings, first the 

input wireline logs are standardized and collected in vector d. The process is initial-

ized by solving Equation (4) to estimate the values of factor loadings L
~

 by the 

method of Jöreskog [6]. Then the resultant loadings are rotated with the varimax 

algorithm [11] for obtaining more meaningful factors. In order to test the capabilities 

of the proposed metaheuristic procedure (Fig. 1), the estimated matrix of factor load-

ings is contaminated with 25% Gaussian distributed noise. To solve this inverse 

problem and estimate the factor scores and factor loadings, an objective function 

must be defined, the minimization of which finds the optimal solution. The objective 

function is chosen according to the L2-norm as follows 
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(9) 

 

where d(m) and d(c) represent the measured and calculated (standardized) well-log-

ging data vectors, respectively. In Equation (6), the term of fL
~

 represents the cal-

culated data and d denotes the measured well logging data. The former expression 

allows the calculated values of the well logs to be estimated, which can be seen as a 

solution to the forward problem. 
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Figure 1 

Workflow of the fully PSO optimized factor analysis 

 

In the next step, the loadings are fixed and a first approximation of the factor 

scores is obtained by minimizing the difference between the measured data d and the 

calculated data fL
~

 by using PSO. In each step, the L2-norm based objective function 

defined in Equation (9) is being minimized. Once the first approximation of the col-

umn vector f is given, PSO is initialized to optimize the factor loadings while keeping 

the factor scores fixed. Thus in each step, either the factor scores or the factor load-

ings are optimized while the other is held constant until the fit between the measured 

and calculated data is minimized. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The improved version of the FA-PSO method is tested on a wireline logging dataset 

measured in a thermal water well in Baktalórántháza, north-east Hungary. A Plio-

cene interval is processed from 450 m to 475.5 m, consisting mainly of shaly-sand, 

shaly marl and gravel layers. The inputs to factor analysis are the natural gamma-ray 

intensity (GR), gamma-gamma intensity (GG), spontaneous potential (SP), neutron-

neutron intensity (NN) and shallow resistivity (RS) logs measured with a spacing of 

10 cm. The initial vales of factor loadings are obtained by solving Equation (4) and 

then rotated by the varimax algorithm are shown in Table 1. 
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Table 1  

Rotated factor loadings estimated by Jöreskog’s approach 

Well log Factor 1 Factor 2 Factor 3 

GR 0.78 -0.20 0.11 

SP 0.01 -0.73 0.17 

NN -0.10 0.12 -0.72 

GG 0.72 0.34 0.23 

RS -0.46 0.13 -0.62 

 

In order to test the capabilities of the developed method, these factor loadings 

(Table 1) are contaminated with 25% Gaussian distributed noise. By extracting three 

factors, the number of unknowns to be estimated while optimizing the vector of fac-

tor scores (3 factors×256 measured depth points) is 768. Therefore, PSO has to find 

the global optimum by finding the optimal values of 768 variables (i.e., factor scores) 

along the borehole. By making an estimate to the factor scores by solving Equation 

(5), the search space is defined as -6 to 6. The factor scores are optimized in 5,000 

iteration steps with 60 particles, control parameters c1 and c2 are set as 2, while w is 

initialized to 1, and then reduced at every iteration step according to w(new)=w(old)*ε 

(where ε is set to 0.99). 

Then, the vector of factor scores f estimated by PSO is fixed and the factor load-

ings are optimized using 20 particles in 300 iteration steps. At this phase of the in-

version, the number of inversion unknowns is only 15 (3 factor logs × 5 factor load-

ings). That is the reason for the decreased number of necessary iteration steps and 

particles. In factor loadings optimization phase, the search space of PSO is set to -1 

to 1. These PSO phases are repeated ten times to optimize the factor scores and factor 

loadings, as shown in Figure 2, which took approximately 10 minutes. 

 

Figure 2 

The convergence of the fully PSO optimized factor analysis 
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The first iteration shown is the end of the first approximation of the vector of 

factor scores by PSO. The factor loadings estimated by PSO are shown in Table 2. 

 

Table 2  

Factor loadings estimated by the fully PSO optimized factor analysis 

Well log Factor 1 Factor 2 Factor 3 

GR 0.91 -0.14 0.04 

SP 0.04 -0.57 0.13 

NN -0.12 0.15 -0.79 

GG 0.82 0.21 0.19 

RS -0.58 0.14 -0.56 

 

Table 2 shows that the factor loadings optimized by PSO are close to the original 

Jöreskog solution (Table 1) based on Equation (4). By calculating the singular values 

of the reduced correlation matrix R−ψ=LLT, the first factor explains 67% of the total 

data variance, while the second factor explains 23% and the remaining 10% is rep-

resented by the third factor. The new algorithm succeeded in reducing the data dis-

tance even further despite the fact that 25% Gaussian distributed noise was initially 

added to the matrix of factor loadings. The final data distance after simultaneous 

optimization of factor scores and factor loadings was 0.3855. While using the factor 

loadings derived by Equation (4) and optimizing only the factor scores with PSO in 

a single run, the data distance was 0.3871.  

Then the derived factor logs can be used to estimate petrophysical parameters of 

the investigated formations. Szabó and Dobróka [12] showed that shale volume is 

strongly correlated with the first factor log (F1) as Vsh = aebF1 in clastic sedimentary 

formations. In this study, the relationship between shale volume and the first factor 

log in the investigated interval has been found to be 

 102044.0
1125.0

F

sh eV 
, 

(10) 

where Vsh is shale volume and the constant added for shifting the function equals 

zero. The regression coefficients with 95% confidence bounds are calculated to be 

a=0.1125 [amin=0.1067, amax=0.1183] and b=0.02044 [bmin= 0.0196, bmax= 0.0214]. 

The rank correlation coefficient of 0.91 shows a strong non-linear relationship be-

tween the first extracted factor and shale volume (Fig. 3). During regression analysis 

a deterministic modeling based shale volume log was used [13]. 
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Figure 3 

Regression relationship between the first factor log estimated by the fully PSO op-

timized factor analysis and shale volume derived from GR log based deterministic 

modeling 

The input and the result logs of the developed method are illustrated in Fig. 4. In 

the first five tracks, the measured (standardized) well logs are shown in black and 

the calculated logs from the factor model in orange. 

 

Figure 4 

Result logs of the fully PSO based factor analysis. Measured (black) and calcu-

lated logs (orange) in tracks 1-5, scaled first factor in track 6 and the shale vol-

umes in track 7 
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The fit between the measured and calculated logs is reasonably good. The sixth 

track shows the scaled first factor log in purple and the last track shows the estimated 

shale volumes. The deterministically calculated shale volume [13] is shown in yel-

low and the one estimated by factor analysis is shown in green. The fit between the 

two is reasonably good, demonstrating the applicability of the method. The shale 

volume is also confirmed by laboratory measurements (brown dots). 

 

4. CONCLUSIONS 

The particle swarm optimization-based factor analysis algorithm (FA-PSO) was im-

proved by iteratively recalculating the factor loadings. Factor scores and factor load-

ings are optimized simultaneously in a stable inversion procedure. The newly devel-

oped factor analysis algorithm, called FA-PSO-FL, also optimizes the factor load-

ings as well using PSO based on the misfit between observed and calculated well 

logging data. The results indicate that the data distance in the data space can be 

slightly improved compared to the solution where only the factor scores are opti-

mized by PSO while the loadings are calculated by a non-iterative approach. By pro-

cessing in situ data, the feasibility of the proposed method was demonstrated in Hun-

garian groundwater formations. Shale volume was directly estimated from the global 

optimization-derived factor scores. The estimation result was also confirmed by la-

boratory measurements. 
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Abstract: The quality factor is an important parameter of seismo-acoustic measurements. In 

rocks with a high quality factor, the energy of seismic waves – and consequently their am-

plitude – is only slightly reduced (slightly attenuated), while the absorption of energy is very 

high in rocks with a low quality factor. The professional literature uses approximate methods 

to determine the value of the quality factor. This paper discusses the calculation method that 

determine the quality factor from the amplitude spectrum of rocks. Using the amplitude spec-

trum of acoustic waves, the quality factor was found to be pressure-dependent and well in-

vertible from the relaxation model. The measurements showed that the quality factor of the 

examined sandstone sample varies between 12.2 and 18.9 in the 0-40 kN load interval. 
 

Keywords: acoustic waves, attenuation, quality factor, spectral ratio, amplitude spectrum. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Around 50% of the world's hydrocarbon reservoirs are sandstone reservoirs, so sand-

stone reservoirs are of major importance. A better understanding of the rock physics 

properties of sandstone provides an opportunity to better understand the internal 

structure of reservoir rock. The process of rock compacting is significantly the pore 

structure of sediments, and consequently alter the rock's rock physics properties 

(e.g., porosity, permeability, and acoustic wave velocities). The changes in the rock 

physics properties can be investigated by laboratory measurements and the 

knowledge gained in the rock laboratory can be used in a variety of practical appli-

cations. We can stand models and contribute to the understanding of results from 

different measurement methods by refining our knowledge and understanding the 

details of our measurement results. Our aim is to determine the quality (Q) factor of 

sandstones. The quality factor of rocks plays an important role in terms of the ener-

getic description of wave propagation in rocks. The velocity (v) and attenuation of 

acoustic P (compressional) and S (shear) waves are suitable for describing the elastic 

property of rocks. However, the difficulty is that the determination of the attenuation 

is significantly more difficult than the measurement of the velocity. Since the 1940s, 

attenuation determinations have been made using different measurement techniques 

[1-7]. The measurements established that the attenuation decreases with increasing 

pressure [3], [5], [8, 9], and increasing the fluid saturation increases the attenuation 

[10, 11], [2], [3]. In this paper, the Q factor of a sandstone sample is determined with 

P-wave spectra using the Toksöz method [12]. 

mailto:brigitta.vurom@gmail.com
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2. LABORATORY MEASUREMENT 

The measurement was carried out in the Seismo-Acoustic Laboratory of the Geo-

physical Department of University of Miskolc (Fig. 1), on two cylindrical samples 

with same geometric size. The diameter of the samples was 0.035 m, and the length 

of the samples was 0.0475 m. One of the samples was an aluminum sample with 

high quality factor (nearly attenuation-free) that was used as a reference. The other 

sample was a consolidated sandstone sample. On both samples, we recorded the time 

signals of the passing P and S waves at 12 different pressures with stacking 256.  

 

 

Figure 1 

The seismo-acoustic laboratory facilitated our experiments 

 

Table 1 shows the compressive force used for the measurement and the correspond-

ing pressure values. 

 

Table 1. 

Compression force and pressure values used for measurement 

 
 

The spectra of P and S waves (P(f) and S(f)) were determined and analyzed with an 

own developed Matlab code [13]: 

 

Serial number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compression force (kN) 0 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Pressure (MPa) 0.26 1.04 4.16 8.32 12.48 16.64 20.8 24.96 29.12 33.28 37.44 41.6
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𝑃(𝑓) = ∫ 𝑝(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡,                                                            (1)

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

 

 

𝑆(𝑓) = ∫ 𝑠(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡,                                                              (2)

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

 

 

where t - the time, 

 f - the frequency, 

 p(t) - the time function of the P wave, 

 s(t) - the time function of the S wave, 

 P(f) - the Fourier spectrum of the P wave, 

 S(f) - the Fourier spectrum of the S wave, 

 tmin - the start time of the record, 

 tmax - the end time of the record, 

 𝑗 = √−1 - the imaginary unit. 

 

3. THEORETICAL BASIS OF THE QUALITY FACTOR DETERMINA-

TION  

The quality factor is related to the reciprocal of the attenuation of acoustic waves and 

is determined using the spectral ratio method [12]. The essence of the method is 

presented below. The amplitude spectra of the acoustic waves that can be measured 

on the samples can be written with the following relations 

 

𝐴𝑎𝑙𝑢(𝑓) = 𝐺𝑎𝑙𝑢(𝑥)𝑒−𝛼𝑎𝑙𝑢(𝑓)𝑥𝑒𝑗(2𝜋𝑓𝑡−𝑘𝑎𝑙𝑢𝑥),                                (3) 

 

𝐴𝑟𝑜𝑐𝑘(𝑓) = 𝐺𝑟𝑜𝑐𝑘(𝑥)𝑒−𝛼𝑟𝑜𝑐𝑘(𝑓)𝑥𝑒𝑗(2𝜋𝑓𝑡−𝑘𝑟𝑜𝑐𝑘𝑥),                             (4) 

 

where Aalu(f) - the amplitude spectrum measured on the aluminum sample, 

 Arock(f) - the amplitude spectrum measured on the rock sample, 

 Galu(x) - the geometric attenuation factor of the aluminum sample, 

 Grock(x) - the geometric attenuation factor of the rock sample, 

 x - distance measured along the axis of samples, 

 αalu(f) - the frequency-dependent attenuation factor of aluminum sample, 

 αrock(f) - the frequency-dependent attenuation factor of the rock sample, 

 kalu - the wavenumber in the case of the measurement on the aluminum 

  sample, 
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 krock - the wavenumber in the case of the measurement on the rock  

  sample. 

 

It was shown earlier [14], [6] that in the frequency range of 0.1-1 MHz, the attenua-

tion factor α is a linear function of the frequency, which can be written as follows 

 

𝛼(𝑓) = 𝛾𝑓 ,                                                                  (5) 

 

where γ is a proportionality constant. If the geometry of the aluminum sample and 

the rock sample are the same (Galu(x)= Grock(x)), then the quotient of equations (3) 

and (4), using equation (5) as an approximation (apart from the phase shift), will be 

as follows 

 
𝐴𝑎𝑙𝑢(𝑓)

𝐴𝑟𝑜𝑐𝑘(𝑓)
= 𝑒−(𝛾𝑎𝑙𝑢−𝛾𝑟𝑜𝑐𝑘)𝑓𝑥 ,                                              (6) 

 

Compared to rocks, the aluminum is an almost attenuation-free medium (γalu≈0), so 

(6) takes the following form 

 
𝐴𝑎𝑙𝑢(𝑓)

𝐴𝑟𝑜𝑐𝑘(𝑓)
= 𝑒𝛾𝑟𝑜𝑐𝑘𝑓𝑥 .                                                  (7) 

 

Taking the natural-based logarithm of the previous relationship, the γ proportionality 

factor of the rock can be obtained 

 

𝛾𝑟𝑜𝑐𝑘 =
𝑙𝑛(

𝐴𝑎𝑙𝑢(𝑓)

𝐴𝑟𝑜𝑐𝑘(𝑓)
)

𝑥 𝑓
 .                                               (8) 

 

Knowing the γrock quantity, the quality factor can also be determined (12): 

 

𝑄 =
𝜋

𝑣 𝛾𝑟𝑜𝑐𝑘
  ,                                                   (9) 

 

where v is the velocity of the acoustic wave. Due to eq. (8), the logarithm of the 

spectral ratio calculated as a function of frequency scatters around the following 

equalization line due to the neglect of the phase shift and measurement errors 

 

𝑙𝑛 (
𝐴𝑎𝑙𝑢(𝑓)

𝐴𝑟𝑜𝑐𝑘(𝑓)
)

𝑠𝑡𝑟
= 𝛽𝑓 + 𝛿 ,                                     (10) 
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where β - the angle of the equalization line, 

 δ - the intersection the vertical axis and the equalization line. 

 

Using the equation of the equalization line, the quality factor can also be determined 

 

𝑄 =
𝜋𝑥𝑓

𝑣 𝑙𝑛(
𝐴𝑎𝑙𝑢(𝑓)

𝐴𝑟𝑜𝑐𝑘(𝑓)
)

𝑠𝑡𝑟

  .                                          (11) 

 

Diallo et. al [15] used the following relationship to calculate the quality factor 

 

𝑄 =
2𝜋 𝐸

𝛥𝐸
 ,                                                        (12) 

 

where E - the total energy of the acoustic wave during one cycle, 

 ΔE - the decrease in acoustic wave energy during one cycle. 

 

In the future, it is also planned to perform calculations using formula (12) and other 

formulas to determine the quality factor. 

 

 

4. RESULTS OF LABORATORY MEASUREMENTS 

According to spectral ratio method [12] presented in the previous chapter, we calcu-

lated the dependence of the compressive force of the quality factor in the interval 0-

40 kN, and its frequency dependence in the range 0.1-0.7 MHz. The results calcu-

lated using the eq. (11) of quality factor Q. The change of the spectral ratio measured 

in the case of no load as a function of frequency is shown in Fig. 2, while the spectral 

ratio-frequency dependence determined at the maximum load (40 kN) is shown in 

Fig. 3. In the figures, the regression line and the equation of the line are shown with 

red colour. The pressure force dependence of the quality factor is shown in Fig. 4 

using equation (11) for calculations. Minimal value of the quality factor is 12.22 at 

0 kN compressive force and maximum is 18.89 at 40 kN. In this case the quality 

factor is frequency-independent and behaves according to the nearly constant Q 

model [16] which can clearly be inverted according to the relaxation model [17-19]. 
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Figure 2 

The spectral ratio at 0 kN compressive force 

 

 
Figure 3 

The spectral ratio at 40 kN compressive force 
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Figure 4 

The compressive force dependence of the quality factor  

 

5. CONCLUSION 

Based on the acoustic P wave measurements measured in the laboratory, the quality 

factor of a sandstone sample was determined using amplitude spectra. An aluminum 

sample was used as a reference with very high quality factor. Based on the spectral 

ratio method a near logarithmic compressive force dependence was obtained, which 

can be inverted based on the relaxation model. It was founded that the quality factor 

of the examined sandstone sample is small, below 18.89 in the compressive force 

range of 0-40 kN. 
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Abstract: This paper presents a practical geotechnical problem and its solution possibilities 

supported with ground penetrating radar measurements. On the asphalt of the yard of a prop-

erty in Miskolc a hole occurred with a diameter of 60-70 cm and a depth of 3-4 m. The 

purpose of the measurement was mapping further possible voids in the vicinity of the hole 

and investigating the compaction conditions of the subsoil. The measurements were made 

with the MALA type device of the Department of Geophysics, using a shielded antenna with 

a frequency of 500 MHz. Two dimensional (2D) profiles were laid out in two equidistant grid 

system. The raw measurement data has been processed using MATGPR software. After the 

interpretation of the processed data, critical zones were delineated which have the potential 

danger of sinking.  
 

Keywords: ground penetrating radar, voids, survey, data processing, geotechnics 

 

 

1. INTRODUCTION 

Ground penetrating radar (GPR) is an electromagnetic (EM) applied geophysical 

device that can be used in near-surface research. It is popular in many fields because 

it is fast, effective and relatively cheap. Its main areas of application are cavity and 

cellar research, identification of the route of utilities (pipes, cables), embankment 

(road, railway, dam) investigations, as well as archaeological research. 

The measurement is based on the detection of reflected EM waves [1]. The greater 

the contrast between two materials (types), the greater the amplitude of the reflected 

wave. A typically high-amplitude reflection occurs at the interface between air (cavity) 

and solid material. The "contrast" is determined by the EM rock physics parameters 

(three material characteristic quantities), of which the dielectric constant plays the most 

important role [2]. The electrical conductivity of the medium is also important. It is 

good if it is lower, because then the penetration depth of the waves will be greater. The 

third material characteristic is magnetic permeability, which can change significantly 

in the presence of iron-containing materials. 

This study presents a case study about a GPR survey for delineating possible voids. 

A hole with a diameter of about 60-70 cm was created in the asphalt of the yard of a 

property in Miskolc. Underneath this, the subsoil and fill collapsed, and a significant 

part disappeared in the widening cavern at a depth of 3-4 m. With the help of an 8 m 

bendable rod, the lateral continuation of the created cavity was proved mechanically. 
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The purpose of the measurement is to investigate these possible cavities extending 

horizontally near the rupture, or looser, less compact zones. 

 

2. METHOD, SURVEY DESIGN AND DATA COLLECTION 

The measurements were made with the MALA GPR instrument of the University of 

Miskolc (Fig. 1), using a 500 MHz antenna, in a "cart" configuration with 18 cm an-

tenna offset. The measurements were carried out by the authors in the summer during 

a drought period. During the data acquisition, the sampling interval was 0.1437 ns with 

73.4 ns time window in one trace. The trace spacing was 4.7 cm. The hole can be seen 

in Fig. 1 as well. 

 

 
 

Figure 1 

Cart configuration of the MALA GPR system equipped with 500 MHz shielded an-

tenna. The occurred hole indicated by red arrow. 

 

After getting familiar with the exploration aim and site, the survey design was the next 

important step, including the designation of the survey lines. The measurement area 

was divided into two parts (Fig. 2). The first one (Area 1) is approximately a 1013 

m area bounded by the fence, the building, and the drainage channels (mostly cov-

ered with asphalt, in the 2.5 m strip along the fence with a grass grid). The break-in 

(hole) is located here. The second one (Area2) is 67 m piece of the courtyard cov-

ered with paving stones bordering Area 1. 
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Figure 2 

The survey site with the two investigated areas indicated. 

 

A total of 29 sections (22+7) were measured. The measurement sections were taken 

in two directions, perpendicular to each other longitudinally and transversely. The 

number, start and end points of each section are shown in the site plan (Fig. 3). A 

red circle indicates the location of the break (hole) in the yard. In all cases, the section 

number indicates the end point. Due to the proximity of the broken part, Area 1 was 

measured more densely in a 1x1 m grid, while area 2 was measured in a 2x2 m grid. 

Sections 5 (5a and 5b) and 14 (14a and 14b) were recorded in two parts, as their track 

went through the broken part. Based on the measured sections, the hollow, looser 

zone can be continued at the place of the red hatched ellipses. 

 

3. DATA PROCESSING AND RESULTS 

The raw 2D radargrams were processed using the MATGPR software [3]. Although, 

the original (unprocessed) data also showed the main characteristics in most cases, 

data processing turned out to be useful. The signal-to-noise ratio can be increased 

and thereby the quality of the profiles can be improved further. We performed an 

eight-step routine processing sequence for the sections of Area 1, which seemed ap-

propriate among the given conditions (medium, frequency, instrument settings). 

 

Area 1 

Area 2 



E. Nádasi – J. Juhász 
 

 

160 
 

 

Figure 3 

Site plan of the registered 2D GPR profiles. Red hatched ellipses show the critical 

zones. 
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The processing steps and settings for these operations were as follows: 

 

1. Moved Time-zero by 4.024 ns  

2. Removed Global Background  

3. Inverse Amplitude Decay; order = 4  

4. Dewow'ed  

5. Resampled Time Axis from 484 to 512 samples  

6. Resampled Scan Axis from 286 to 1024 traces  

7. Karhunen-Loeve Approximation using the 510 SMALLEST eigenimages  

8. F-X Deconvolution: Operator length = 4.989 m. 

 

In this paper, two sections (one in-line and one cross-line) are presented from the 

survey which show the characteristic features of a disturbed zone. Both of them are 

close (1 and 2 m distance) to the hole. The identified features (relatively high ampli-

tudes, hyperbolas) are indicated with red ellipses on the radargrams. These anoma-

lous features can be detected on the raw sections as well but they are visible better 

on the processed ones. During the measurements (and the post-processing also) it 

became obvious that there are not any large-size voids underneath except of the 

downward continuation of the already existing hole. A large-size cavity would cause 

a much wider hyperbolic anomaly. 

 

 
Figure 4 

Raw 2D radargram of Profile 4. 
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Figure 5 

Processed 2D radargram of Profile 4. 

 

On the Section 4 (Fig. 4 and 5), the anomalous zone can be found between 4 and 12 

m along the profile axis. On Section 11 (Fig. 6 and 7), the disturbed zone (ellipses) 

are between 2 and 6 m. 

 
Figure 6 

Raw 2D radargram of Profile 11. 
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Figure 7 

Processed 2D radargram of Profile 11. 

 

4. CONCLUSION 

Looking into the cavity in the yard of the property, it has been obvious that the ex-

amined near-surface space is an upfill. The soil is loose, less compact and mixed 

with different type waste products. At the time of the formation of the cavern, the 

weather was hot and dry, with no precipitation. There was no visible sign of leaking 

water or moisture. All these circumstances could have caused the area break-down. 

The goal of the study is to use ground penetrating radar measurements to determine 

possible lateral continuations of the demarcated rupture. In this environment, the 500 

MHz frequency antenna is suitable for getting information up to a depth of 3-4 me-

ters. In order to obtain sufficiently detailed information sideways, the area was meas-

ured in a 1x1 meter grid. In order to improve the raw measurement data, the radar-

grams were processed by using MATGPR software. However, obvious indication of 

large cavities on the 2D radar sections were not detected, some critical zones have 

been identified which have the risk of subsidence and possible further rupture. 

Looser, less dense (less compact) volumes may be found under these areas. Soil me-

chanical drilling can be useful at some points inside the critical zones. The solution 

of the problem is the gradual loading of compressible material in the hole. The inter-

mittent uploading is recommended with continuous monitoring. 
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Abstract: This research shows the feasibility of integrating an univariate optimization 

function with linear inversion for realizing a stable and robust inversion scheme. The 

proposed meta-algorithm was tested on synthetic borehole geophysical data altered by 2% 

Gaussian distributed noise. The synthetic model consists of sand-shale intercalation filled 

with fluids. The conventional inversion problem is regularized using a linear relationship for 

decreasing the damping factor within the iterations. Besides that the Golden Section Search 

(GSS) method is used as a univariate optimization method for optimizing the regularization 

parameter. The data distance converged down to 2 % after 25 iterations in the case of the 

linear regularization, while it converged to 2 % after 5 iterations in the case of the GSS-based 

local inversion. The constructed MATLAB procedure shows the availability of using both 

schemes for a relatively long time in the case of using the GSS. 

 

Keywords: Golden Section Search method, local inversion, regularization, optimization. 

 

 

1. INTRODUCTION 

The rock’s petrophysical properties can be efficiently estimated from borehole 

geophysical data. Much research has been done for evaluating different reservoir 

models [1]-[4]. The traditional interpretation workflow includes numerical and 

graphical interpretation for the different petrophysical parameters such as lithology, 

porosity, and fluid saturation. Recently, the inversion concept was used for better 

and quicker prediction of the rock parameters. The inversion schemes show an 

advantage that they can avoid the cumulative error resulting in the traditional 

methods. The improvement of the different inversion schemes included the robust 

estimation of the prior information such as layers thickness, zone parameters, and 

regularization scheme. Literature [5] and [6] show the use of the singular value 

decomposition (SVD) extracted from the sensitivity matrix to find the exact regular 

constant. Study [7] shows the feasibility of using supervised machine learning such 

as Bayesian classification for different facies interpretation. Paper [8] shows the use 

of improved clustering techniques for geometrical parameter detection as prior 

information for the inversion scheme. In this study, we compare two Damped Least 
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Square schemes (DLSQ). The first scheme used the linear inversion strategy, while 

the second one used the GSS for regularizing the inversion process using a non-linear 

strategy. The local inversion of borehole geophysics also can be called point-by-

point inversion; then the optimization procedure applies on each depth point 

separately [9]. 

2. METHODOLOGY  

The conventional workflow of the geophysical inversion problem should be started 

from the forward model step. Forward modeling can be used for calculating the data 

using the relationship between the petrophysical parameters and well logging data; 

then the relationship between the data and model parameters can be called the 

response function. The response functions utilized for data computation and initial 

forward model generation is represented by the construction of the following 

equation in which GR, ρb, ∅𝑁, Pe, Rd, and Rs are gamma-ray intensity, bulk density, 

neutron-porosity, photoelectric factor, deep resistivity and shallow resistivity logs, 

respectively. 

𝐺𝑅 =  𝜌𝑏
−1 (𝑉𝑠ℎ 𝐺𝑅𝑠ℎ𝜌𝑠ℎ + ∑ 𝑉𝑚𝑎,𝑖𝐺𝑅𝑚𝑎,𝑖  𝜌𝑚𝑎,𝑖 

𝑁

𝑖=1

), (1) 

𝜌𝑏 = ∅[𝜌𝑚𝑓 − 1.07(1 − 𝑆𝑥𝑜)(𝛼0𝜌𝑚𝑓 − 1.24𝜌ℎ)] + 𝑉𝑠ℎ𝜌𝑠ℎ

+ ∑ 𝑉𝑚𝑎,𝑖 𝜌𝑚𝑎,𝑖 ,

𝑁

𝑖=1

 
(2) 

∅𝑁 = ∅ {

∅𝑁.𝑚𝑓 − (1 − 𝑆𝑥0)𝐶𝑐𝑜𝑟

−2∅(1 − 𝑆𝑥0) − 𝑆ℎ𝑓(1 − 2.2𝜌ℎ)

. [1 − (1 − 𝑆𝑥0)(1 − 2.2𝜌ℎ)]

} + 𝑉𝑠ℎ𝜌𝑠ℎ + ∑ 𝑉𝑚𝑎,𝑖 ∅𝑚𝑎,𝑖 ,

𝑁

𝑖=1

 (3) 

𝑃𝑒 =
1.07

𝜌𝑏 + 0.19
[∅𝑆𝑥0𝑈𝑚𝑓 + ∅(1 − 𝑆𝑥0)𝑈ℎ + 𝑉𝑠ℎ𝑈𝑠ℎ + ∑ 𝑉𝑚𝑎,𝑖 𝑈𝑚𝑎,𝑖 ],

𝑁

𝑖=1

 (5) 

1

√𝑅𝑑

= [
𝑉𝑠ℎ

(1−0.5𝑉𝑠ℎ)

√𝑅𝑠ℎ

+
√∅

𝑚

√𝑎𝑅𝑤

] √𝑆𝑤

𝑛
, (6) 

1

√𝑅𝑠

= [
𝑉𝑠ℎ

(1−0.5𝑉𝑠ℎ)

√𝑅𝑠ℎ

+
√∅

𝑚

√𝑎𝑅𝑚𝑓

] √𝑆𝑥0

𝑛
, (7) 
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∅ + 𝑉𝑠ℎ + ∑ 𝑉𝑚𝑎,𝑖 = 1,

𝑁

𝑖=1

 (8) 

The zonal characteristics in equations 1 to 7 correspond to the physical 

characteristics of mud filtrate (mf), hydrocarbon (h), shale (sh), mud filtrate 

correction coefficients (Ccor), mud filtrate coefficient (𝛼0), (m) is the cementation 

exponent, saturation exponent (n), and rock matrix (ma). The overall number of 

mineral components is denoted by N. Porosity is denoted by , shale volume is Vsh. 

The volumetric parameters are given in v/v, and the water saturation fraction in 

invaded and uninvaded regions is denoted by Sx0 and Sw, respectively. 

The vector-vector relationship between the calculated data and model parameters 

can be expressed as follows [10] 

𝐝(𝑐) = 𝐠(𝐦), (9) 

where g is the direct manipulation used to generate well-logging data at a specified 

depth. The relative data distance can be calculated as follows 

𝐷 = √[
1

𝑁
∑ (

𝑑𝑘
(𝑜𝑏𝑠)

− 𝑑𝑘
(𝑐𝑎𝑙)

𝑑𝑘
(𝑜𝑏𝑠)

)

2𝑁

𝑘=1

] 100 (%). (10) 

 

2.1. Damped Least Squares scheme (DLSQ) 

The DLSQ inversion scheme was introduced in [11] based on the iteratively 

optimized algorithm of the L2 norm-based objective function. The updated model 

equation of the DLSQ scheme can be represented as 

(𝐆(𝐦𝑖)𝑇𝐆(𝐦𝑖) + 𝜆𝐈)𝛿𝐦 = 𝐆(𝐦𝑖)T𝛿𝐝. (11) 

 The λ symbol refers to the regularization factor. In the normal DLSQ scheme, the 

regularization parameter was linearly decreased within each iteration. The linear 

decreasing scheme can be tested using trial and error guessing. 

2.2. GSS-based inversion scheme 

One of the unimodal optimization techniques is GSS. Furthermore, it might be 

referred to as optimization with interval reduction. As a result, if there is one 

minimum point that is included in the same [a,b] region, the unimodal function is 

indeed a continuous function over that interval. The idea behind combining the 

inversion algorithm with the GSS is that the resulting algorithm is a hybrid 

algorithm. A function that increases for an x*<x<a and decreases for x*<x<b is 
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known as a unimodal function. The previous search method was used for optimizing 

the regularization factor in the DLSQ scheme. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Both prementioned schemes were used to fit the calculated and synthetic data altered 

by 2% Gaussian distributed noise. The synthetic data were built based on the 

geological suggestion model parameters of the thickness of 20 m, where the data is 

digitized with 0.1 samplings. The produced number of data is 200 points. The 

geological model consisted of sand partially saturated with hydrocarbon and water 

as well as two shale layers different in thickness. Figure 1 shows the fitting between 

the synthetic and calculated data, while Fig. 2 shows the predicted parameters. This 

research does not propose a better result fitting but improving the behavior of the 

optimization process. The predicted parameters show that the reservoir consists of 

sandstone which is partially saturated by hydrocarbon where the hydrocarbon-water 

contact is at 10 m. The calculated data and the model vectors can be represented as 

follows  

𝐝(0) = [𝐺𝑅, ∅𝑁, 𝜌𝑏 , 𝑅𝑠,𝑅𝑑]T, (12) 

𝐦 = [∅, 𝑉𝑠ℎ , 𝑉𝑉𝑠𝑑 , 𝑆𝑤 , 𝑆𝑥0]T. (13) 

  

The two iteratively refining algorithms run through 50 iterations. The misfit between 

the calculated and synthetic data which is called data distance was calculated at each 

iteration. Figure 3a shows the data distance calculation in the case of the normal 

DLSQ. The convergence of the DLSQ scheme starts to stabilize at iteration 25, with 

a slow convergence behavior. Figure 3b shows the data distance convergence for the 

GSS-based inversion process. The convergence in the case of using the GSS in the 

outer loop of the inversion procedure enhances the convergence behavior. The 

convergence stabilizes at the fifth iteration step. Because of the use of the search 

criteria, the time needed until the break is higher than the time needed for the normal 

DLSQ scheme. Both relative data distances show that the initial misfit starts from 

0.72 and shows a stabilization at 0.02, which is the actual percentage of the added 

noise level. The GSS-based local inversion shows a stable convergence towards the 

optimum values of the parameters with a direct decrease in the misfit.  
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Figure 1 

The fitting between calculated and synthetic well logs. 
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Figure 2 

Predicted petrophysical parameters demonstrated as well logs. 

The use of the GSS-based local inversion shows a non-linear change in the 

regularization factor, therefore, for testing the decreasing scenario in the GSS-based 

inversion, the value of the decreased regularization value is plotted against each 

iteration. Figure 4a and 4b show the decreased regularized factor for normal and 

GSS-based inversion. The linear decreasing scenario needs several trials until 

finding the best slope for the decreasing equation, while in the case of the GSS the 

regularized values show that the regularization trends can change several times 

during the refining process with a suitable value. 
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a b 

Figure 1 

The relative data distance for DLSQ and GSS- based local inversion. (Iteration 50) 

  
a b 

Figure 2 

Regularized factor versus iterations for both DLSQ and GSS-based local inversion (the 

maximal number of iterations is 50). 

4. CONCLUSIONS 

The GSS-based local inversion has been tested using a noisy synthetic well logging 

dataset. The use of the GSS loop produces a nonlinear regularized function. The 

regularization scheme does not need any prior information and can automatically 

lead to the optimum regularized value within the specified range. The GSS-based 

scheme can save significant CPU time than the normal DLSQ requiring more 

iterations. The convergence of the relative data distance proved that using the 

inversion meta-algorithm is a vital way for regularized borehole geophysical data. 

This research recommends testing the feasibility of using the GSS-based inversion 

on real data. Furthermore, the algorithm can be integrated with the interval inversion 
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schemes for increasing the robustness of the inversion problem of the heterogeneous 

reservoirs. 
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Abstract: The application of the Fourier transform is beneficial in most physical sciences, 

including engineering, physics, chemistry, and applied mathematics. The traditional Fast 

Fourier Transformation (FFT) methods need equidistant sampling, which is often impossible 

in practice. Therefore, we introduce the inversion-based Fourier transformation in our study 

as a robust and reliable methodology for improving the processing and interpretation of 

geophysical datasets. This paper discusses briefly the benefits of the inversion-based method 

applied to one-dimensional datasets in non-regularly sampled. 
 

Keywords: Inversion-based Fourier transformation, non-regular sampling, random walk 

measurements system 

 

 

1. INTRODUCTION 

It is generally recognized that geophysical measurements are frequently hampered 

by a variety of geological, geophysical, and environmental conditions, all of which 

cause the data to be contaminated with varying degrees of noise. Also, some of these 

noises are artificially created during the field data acquisition, such as those 

associated with instrumental component industrial noise, while others are naturally 

controlled due to diurnal variation effects on the potential fields. These noises 

strongly affect the quality of the geophysical outputs and have a significant impact 

on how the measured geophysical data is processed and interpreted. Therefore, the 

raw or field observations must be effectively processed before they can be used to 

interpret the subsurface variations. Data processing is a critical stage between the 

geophysical data gathering in the field and analyzing it to solve the noise or error 

prevalence problem accompanied by the field data measurements and attenuate the 

negative consequences of a noisy signal.  

Among numerous geophysical data processing methods, the Fourier transform 

plays a vital role in signal processing to enhance the quality of measured datasets 

that contain simple or complex noises during the field survey. The discrete Fourier 

transformation which can be considered as an implemented procedure of the Fast 

Fourier Transform (FFT) is used to translate discrete noiseless or noisy time-domain 

datasets into a frequency-dependent representation. The discrete Fourier transform 

has a wide range of applications including polynomial multiplication estimate, 

acquiring a large number of objects via radar echoes, correlation and spectral 

analysis, as well as determining the signal's frequency spectrum, which is our work's 
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primary geophysical purpose. Moreover, the Fourier Transform enables us to 

evaluate waveforms uniquely and powerfully, particularly when the phenomenon 

being studied can be characterized by a waveform – a time or space function or 

another variable, such as sound waves, electromagnetic fields, elevation from hill to 

location, and so on.  

Relative to DFT's great performance and optimal solution in the case of Gaussian 

noisy data, dealing with more complicated noisy data containing outliers (e.g., 

Cauchy distributed noisy data) renders the DFT-based simple least squares approach 

that minimizes the L2 norm of the deviation vector inefficient and inaccurate. In 

addition, the traditional DFT approach is not applicable and inefficient causing 

several shortcomings when analyzing non-regularly sampled, incomplete or missing 

datasets. These are the main reasons that prompt us to use the inversion-based 

Fourier transform method to solve the non-regular sampling problem-based 

complete datasets. 

In the framework of the inversion-based Fourier transformation method, the 

continuous Fourier spectrum is discretized using the series expansion method to 

solve our overdetermined inverse problem in the form of the expansion coefficients. 

It has effectively employed an inversion approach based on series expansion to a 

variety of geophysical datasets as clearly introduced by Szabó [1]-[2] for the 

interpretation of borehole geophysical data as well as the processing of induced 

polarization (IP) datasets by Turai and Dobróka [3]. Moreover, where integration is 

necessary, the elements of the Jacobi’s matrix are slowly estimated and hence, 

require more time to calculate. This problem can be solved by using the Hermite 

functions as basis functions making use of the favour that they are eigenfunctions of 

the Fourier transformation which allow quick and accurate determination of the 

elements of the Jacobian matrix. In order to make the inversion algorithm more 

robust and resistant, the Cauchy weights are often integrated into an Iteratively 

Reweighted Least Square (IRLS) algorithm, but in this case, the computation of the 

scale parameters is problematic because they should be known in advance. As a 

result, the most frequent value (MFV) method [4]-[5] is used to handle this problem 

by iteratively calculating the Cauchy-Steiner weights through an internal iteration 

loop instead of Cauchy weights in a manner that minimizes data loss. As proved by 

Dobróka et al. [6], combining the algorithm of Iteratively Reweighted Least Square 

(IRLS) with Steiner weights given by the Most Frequent Value (MFV) method is a 

particularly beneficial operation. Inserting the weights into the IRLS inversion 

process leads each data point's error margin to contribute to the solution resulting in 

a more accurate, stable, and robust inversion outcome as well as successful and 

effective outliers reduction.  

In this study, MATLAB codes for the proposed methods of conventional discrete 

Fourier transform (2D DFT) and inversion-based Fourier transformation (2D IRLS-

FT) are implemented using synthetic 1D wavelets. Moreover, solving the non-

regular sampling problem by our inversion method is evaluated on 1D complete 

datasets sampled randomly as well as random walk measurement positioning.  
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2. GENERATING SYNTHETIC DATASET 

To test the non-regular sampling problem 1D synthetic datasets were generated. In 

that regard, a regular sampling interval of ∆𝑡 = 0.005 s was chosen to create a time-

domain signal over 401 measuring points in a tested area covering a time range of [-

1 to 1] as shown in Fig. 1. This Morlet wavelet is generated using the following 

formula 

𝑢(𝑡) = 𝑘 𝑡𝜂  𝑒−λ𝑡 𝑠𝑖𝑛(𝜇𝑡 +  ∅),                                           (1) 

 

with a given time 𝑡 and signal parameters input values 𝑘 = 738.91, 𝜂 = 2, λ = 20, 

𝜇 = 40𝜋, and ∅ =  𝜋 4⁄ .  

 

 
Figure 1 

Noise-free wavelet in the time domain. 

 

In this case of equidistantly sampled noise-free datasets, the time-domain signal is 

converted to a frequency domain to give the real and imaginary components of the 

Fourier frequency spectrum by the traditional (DFT) and inversion-based (IRLS-FT) 

methods as clearly seen in Fig. 2a-b, respectively. It is demonstrated that both 

converted spectra are shown to have identical shapes and amplitudes, proving that 

the two techniques are very applicable to noise-free datasets.  
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Figure 2  

a) DFT spectrum of the noise-free signal in the frequency domain, b) IRLS-FT 

spectrum of the noise-free signal in the frequency domain. 

 

3. THE NON-REGULAR SAMPLING PROBLEM 

The problem of non-regular sampling may be accompanied during the procedures of 

the field data acquisition due to some restrictions encountered in the investigated 

area, such as the presence of unpaved roads or any natural or artificial conditions. 

This was a great motivation to implement the proposed inversion-based Fourier 

Transformation (IRLS-FT) method on data sampled non-regularly. In this section, 

we present an application of the inversion method to two different strategies of one-

dimensional non-regularly sampled datasets; the first is when complete data are 

randomly selected while the other is concerned with the random walk measurement 

positioning. 

 

3.1 Complete dataset with random measurement locations  

The above-mentioned 1D equidistantly collected dataset, sampled over 401 

measuring points in an interval of [-1 to 1], can then be used to create the random 

measurement placement scenario. In that regard, a random selection of the observing 

points is constructed utilizing randomizing their interval length. In this investigation, 

two times the half sampling distance around the exact or non-shifted position is 
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presented. Figure 3 depicts a plot of randomly sampled measuring points on a non-

regular grid. 

 

 
Figure 3  

The plot of randomly sampled measuring points. 

 

It can be seen that the sampling points deviate from the straight line due to the 

randomizing procedure and the resultant Morlet wavelet in the time domain can be 

displayed in Fig. 4. 

 

 
Figure 4  

Non-regular sampled wavelet in the time domain. 

 

The proposed inversion algorithm is applied to the above-mentioned time-domain 

signal to verify the effectiveness and accuracy of the inversion-based 1D Fourier 

transformation (IRLS-FT) method. This results in the real and imaginary parts of the 



M. I. Abdelaziz – M. Dobróka 

178 
 

Fourier frequency spectrum for 1D datasets sampled non-equidistantly as 

demonstrated in Fig. 5.  

 

 
Figure 5  

IRLS-FT spectrum of the non-regularly sampled time signal in the frequency 

domain. 

 

It is observed that the Fourier frequency spectrum based on non-regular sampling 

datasets has similar shapes and amplitudes when compared to those obtained in the 

regular sampling case using either the conventional DFT (Fig. 2a) or inversion-based 

(IRLS) (Fig. 2b) methods. The inversion method's efficiency is further emphasized 

by the results of the 1D inverse Fourier transformation, in which the above 

frequency-domain spectrum is transformed into a calculated wavelet in the time 

domain (Fig. 6).   

 

 
Figure 6  

The calculated wavelet by IRLS-FT method in the time domain. 
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It can be seen that the calculated time-domain signal is nearly identical to that 

generated for the 1D equidistant case (Fig. 1), proving great enhancements by the 

inversion method. Numerically, the calculated data distance between the wavelet-

based inversion (Fig. 6) and the non-regular time-domain signal (Fig. 4) 

demonstrates a very low value of 0.0033. These results reveal that the inversion-

based Fourier transformation is highly effective in both time and frequency domains 

when dealing with random measurement positioning of complete datasets. 

 

3.2. Complete dataset with random-walk measurement positions  

Random walk measurements that are carried out over non-equidistant grids are 

frequently proceeded in most geophysical field data acquisition due to a variety of 

natural or man-made impediments, such as caves, road accessibility, buildings, and 

so on. Furthermore, the great developments in the geophysical survey’s equipment 

over the last few decades have encouraged many geophysicists to measure datasets 

at random locations in the field and therefore, help them save time and effort during 

field data gathering. As a result, our objective is to show how effectively can the 

inversion-based Fourier transformation (IRLS-FT) deal with the random walk 

measurements in one dimension [7]. On behave of this random walk sampling, the 

above-mentioned Morlet wavelet-based 1D complete equidistant datasets that are 

initially created,  across 401 measuring points in an interval of [-1 to 1], are further 

randomized to produce non-equidistant intervals. Figure 7 shows the grid of non-

equidistantly sampled measuring stations in one dimension. 

 

 
Figure 7 

The randomized measuring points required for non-equidistant wavelet generation. 

 

The randomly selected sampling points are then subjected to the algorithm of the 

inversion-based 1D Fourier transformation to give a one-dimensional Fourier 

frequency spectrum as clearly shown in Fig. 8. 
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Figure 8  

IRLS-FT spectrum of the randomly sampled time signal in the frequency domain. 

 

One can notice that the 1D frequency spectrum of the non-equidistantly sampled 

signal by the inversion method demonstrates sufficient improvements. The shapes 

and amplitudes of both real and imaginary parts of the IRLS spectrum are very 

similar to that obtained by the traditional Fourier transformation approach (DFT-FT) 

in an equidistantly sampling case (Fig. 2a). Moreover, a wavelet in the time domain 

is converted utilizing the 1D inverse Fourier transformation to confirm the 

inversion’s efficiency as seen in Fig. 9. 

 

 
Figure 9  

The calculated wavelet of the randomly sampled datasets by IRLS-FT in the time 

domain. 

 

A close examination of the inverted time-domain signal shows a considerable 

similarity when compared to the signal generated for the 1D equidistant case (Fig. 
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1) with numerical data distance value of 0.0029.  Accordingly, it can be said that the 

1D inversion-based Fourier transformation (IRLS-FT) method is effective and 

extremely applicable for processing 1D complete datasets gathered in non-

equidistant or random walk measurement configurations. 

 

4. CONCLUSION  

It was shown that the inversion-based Fourier transformation algorithm IRLS-FT 

shows impressive results in handling non-equidistantly sampled datasets. The H-

IRLS-FT algorithm has shown itself as a very efficient procedure with a higher 

insensitivity to the non-regular nature of sampling. 
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Abstract: This study shows the robustness of using Hermite basis functions in Iteratively 

Reweighted Least Squares (IRLS) Fourier Transform to eliminate noises in seismic traces. 

First, Hermite polynomials were used as basis functions to create approximate Fourier spec-

trums by a finite series of expansion coefficients. Next, the IRLS method was used to obtain 

the coefficients of a series expansion limited to a specific number of terms. This is solved in 

an inverse problem, approximating the spectrum using a series expansion. Finally, the ex-

pansion coefficients for these polynomials are obtained by solving an overdetermined inverse 

non-linear problem. For the first stage, we create a model representing several layers with 

different velocities and thicknesses to simulate a synthetic model loaded with Cauchy post-

distribution noise. Applying the proposed algorithm shows that an H-IRLS-FT method is an 

efficient tool for resisting outlier noises better than those calculated by the conventional dis-

crete Fourier Transformation (DFT) method. 

 

Keywords: Hermite polynomials, Fourier Transform, noise rejection, Discrete Fourier 

Transform, inversion  

 

 

1. INTRODUCTION 

Random noise impairs the quality of seismic inversion results and makes it challeng-

ing to determine the layers. Therefore, eliminating or reducing random noise in data 

processing is crucial. Several recent methods have been created to remove noise in 

seismic recordings. These conventional techniques include the F-X prediction filter-

ing used by Harris and White (1997) and the Karhunen-Loeve transform created by 

Jones and Levy (1987). Another is singular vector decomposition, or SVD, which 

Bekara and Van der Baan (2007) found to be more effective than the KL transform. 

However, these methods have downsides, like attenuation or binding events. Median 

filters are useful for removing noise from non-stationary signals. They can also be 

used to remove noise from seismic data, which improves signal fidelity and de-

creases noise. Many methods have been proposed to increase a median filter's effec-

tiveness. These included suggestions by academics such as Wei et al. (2012) and Liu 
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et al. (2006). Wang et al. (2017) added a denoising workflow that employed the Cad-

zow and edge-preserving filters. Because measured data relates to the earth's exciting 

properties, solving an inverse problem accurately estimates physical properties. In 

conjunction with modelling the earth's layers, doing this solves an inverse problem 

to determine the possible values of model parameters. Scientists use inversion to 

create a model of the earth defined by specific physical values that match observed 

data. More up-to-date data processing methods are needed to keep pace with ad-

vancements in data acquisition techniques. The Discrete Fourier Transformation, or 

DFT, is an algorithm often used to transform the time-domain dataset into a fre-

quency-domain dataset. Subconsequenty to doing this, noise in the time domain must 

be considered when analyzing data because it is transformed appropriately. The al-

gorithm of Dobróka et al. (2015) for filtering data noise is known as the Steiner It-

eratively Reweighted Least Square Fourier Transformation (S-IRLS-FT). The Hun-

garian team created it to decrease the impact of outliers and data noise in a given 

data processing system. Several tests were performed on magnetic data sets by the 

same researchers in 2017 (Dobróka et al., 2017) to prove S-IRLS-FT's noise reduc-

tion capabilities. The Fourier transform was effectively discretized via series expan-

sion using Cauchy-Steiner weights. Doing so produced a robust inverse problem that 

could be solved using the IRLS algorithm and combined with Cauchy-Steiner 

weights to produce the Fourier transform. This method has been successfully used 

to process data from boreholes and gravity measurements processed by Dobróka and 

Völgyesi (2008) and polarization data processed by Fancsik et al. (2021). Many 

methods can initiate forward modelling; all have varying accuracy, computing time, 

and data requirements. Choosing a method comes down to balancing these factors. 

The chosen method depends on the model's complexity, data requirements, and how 

accurate it should be. Six layers with different velocities and thicknesses were cho-

sen to create a synthetic seismic model and apply different methods to calculate the 

Hilbert transform. We conclude that the Hermite function combined with Iteratively 

Reweighted Least-Squares Fourier Transformation (H-IRLS-FT) was robust in noise 

rejection and very effective in interpreting noisy seismic traces. 

 

2. THEORETICAL BASIS AND MODEL INITIATING  

The H-IRLS-FT method uses series expansion as the basis for discretizing the Fou-

rier spectrum and also employs the IRLS method to solve an inverse problem. The 

solutions to this problem provide the coefficients of series expansion used as the 

basis for discretizing. Several methods supposedly reduce the impact of outliers on 

the data. One such method is the Most Frequent Value, or MFV, developed by Stei-

ner (1988) and Steiner (1997). The scale parameters are calculated using statistics 
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from the data set. Dobróka et al. (1991) explained how to incorporate MFV param-

eters into an IRLS algorithm by weighting them according to Steiner's method. This 

method produces a very accurate and reliable solution with minimal effort. The Cau-

chy-Steiner weights they used helped to implement robust tomography algorithms 

(Szegedi and Dobróka 2014). 

For demonstrating our purposes, six layers were created with different thicknesses 

(100 200 150 50 100 200) m and different velocities (1500 1700 1600 2000 1800 

3000) m/s (Fig. 1) in order to calculate the reflection coefficients and the two-way 

travel time values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

(A) Reflection coefficients for the layers in the model, (B) Generated seismic trace 

without noise, (C) Seismic trace loaded with Cauchy distributed noise. 

 

3. NUMERICAL INVESTIGATION  

Figure 2a represents the partial seismic trace without any noises in more clear view; 

the used Ricker wavelet localized at 0 seconds with a sampling interval of 0.005 s in 

the [-1,1] (second) domain. However, random noise that does not follow a consistent 

distribution across an area often appears in survey data. This often results from lim-

itations with survey equipment or data acquisition processes. In addition, external 

sources such as the survey also create random noise due to limitations in the subsur-

face body of interest. Over the years, various methods have been developed to reduce 

random noise in geophysical applications. These include the use of Fourier-, Askari-

and S-Transform (Deighan and Watts, 1997), Wavelet Transform (Askari and Si-

ahkoohi, 2008), and filters (Liu et al., 2006; Al-Dossary and Marfurt 2007). Liu et 
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al. (2009) also showcased the implementation of these methods in a real-world ap-

plication. Figure 2b shows the current seismic trace loaded with Cauchy distributed 

noise with a 10% ratio. Data distance between noise-free and noisy data set is ob-

tained as 0.0062. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

The comparison between noise-free and noisy data sets, 

(A) noise-free seismic trace (u(t)), (B) noisy seismic trace(un(t)). 

 

Figure 3 demonstrates that compared to the (un) input data the H-IRLS-FT processed 

(uc) signal shows significantly less noise level.  
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Figure 3 

Noise suppression with the H-IRLS-FT method, 

(A) The generated noisy seismic trace with Cauchy distributed noise (un(t)), (B) 

The H-IRLS-FT calculated seismic trace (uc(t)) 

The resultant transformed spectra in the real and imaginary form are shown in Fig. 

4 for the DFT and H-IRLS-FT respectively. The output signals show a considerable 

suppression of Cauchy distributed noise by the H-IRLS-FT method (spectrum dis-

tance is 1.0272e-09) compared to the traditional DFT method (spectrum distance is 

3.1961e-05). 
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Figure 4 

Comparison between H-IRLS-FT and DFT calculated spectrum, 

(A) DFT calculated the spectrum of noise-free (U0) and noisy (Un) seismic trace 

(Cauchy distributed noise), (B) The H-IRLS-FT calculated spectrum of noise-free 

(U0) and noisy (Un) seismic trace. 

4. CONCLUSION 

The advanced, and vigorous inversion-based Fourier transformation algorithm (H-

IRLS-FT) shows impressive results in noise reduction. First, the expansion coeffi-

cients were estimated by resolving an over-determined inverse problem. Then, the 

iteratively reweighted least squares method using Steiner weights was introduced to 
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robustify the entire inversion procedure. Each data contributed to the solution ac-

cording to its error margin, as individual data were weighted. The final algorithm 

was tough and resistant to incredibly sparsely distributed data outliers. The H-IRLS-

FT algorithm has shown itself as a very efficient, robust, and resistant procedure with 

a higher noise rejection capability. Also, a test on synthetic data showed similar con-

clusions. Consequently, the newly developed H-IRLS-FT can be considered a better 

alternative noise suppression method that can be used in the seismic field. 
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Abstract: Channel waves have shown themselves as useful tools for seismic exploration of 

coal seam structures. Though the subject was well established in the 1980s the energy prob-

lems appearing in the last year of the European economy improved coal as an important 

source of energy, so coal mining and the seismic exploration of coal seam structures are again 

up-to-date. In seismic, through the study of seismic waves, it is possible to evaluate the prop-

erties of rocks and soil by contrasting the physical characteristics of the materials in the sub-

surface. These properties are derived from the different lithologies and heterogeneity of the 

medium. When a wave propagates at the boundary between different media, it can be re-

flected, refracted, absorbed or dispersed. According to the wave theory, when the phase ve-

locity of the wave depends on its frequency, the phenomenon is called dispersion. Dispersive 

guided waves have very strong penetration and high sensitivity to damage small or inacces-

sible structures, so they are very useful tools for exploring coal seam structures. In this work, 

will be presented all the derivations to show the dispersion relation in the general form for 

seismic guided waves of the Love-type propagating in three-layered geological structures. 

 

Keywords: Seismic guided waves, dispersion relations  

 

 

1. INTRODUCTION 

Seismic waves can be longitudinal (primary and secondary) and transversal also 

called body waves and can be SH (Love-) or P-SV (Rayleigh-) surface waves. These 

guided surface waves have a low frequency, long duration and high amplitude, their 

main characteristic is dispersion which means the frequency-dependent propagation 

velocity. A guided wave is a type of elastic wave propagated and confined in a layer 

whose velocity is lower than that of the surrounding layers. The objective of this 

research is to present the dispersion relation for seismic guided waves in the case of 

three layers. 

Love wave is one example of a dispersive wave they are the transverse wave that 

vibrates the ground in the horizontal direction perpendicular to the direction that the 

waves are travelling. The importance of this study is that coal is one of the major 

sources of energy production worldwide, providing almost 36% of the world's elec-

tricity. Nowadays, the energetic situation in Europe needs a re-evaluation of the role 

of coal extraction, due to the effect that the structures of coal seams can be explored 

by guided waves, this might give a new meaning to such research. 
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2. EQUATION OF MOTION 

From Newton's second law, the general equation of motion can be written in the 

following form 

 

𝜌
𝑑𝑣𝑖

𝑑𝑡
= 𝜌𝑓𝑖 +

𝜕𝜎𝑖𝑘

𝜕𝑥𝑘
              (2) 

 

where 𝜌 is the mass density, 𝑣𝑖 is  the velocity, 𝑓𝑖 is the volume force density, 𝜎𝑖𝑘 is 

the stress tensor. The material equation for the Hooke model is written in the follow-

ing form 

 

𝜎𝑖𝑘 = 2𝜇𝜀𝑖𝑘 + 𝜆𝜃𝜎𝑖𝑘          (2.1) 

 

where 𝜀𝑖𝑘 is the deformation tensor, 𝜇 𝑎𝑛𝑑 𝜆 are the Lame constants. Combining 

equation (2.1) with equation (2) we obtain the equation of motion in vector form 

written as follows 

 

𝜌
𝜕2𝑠

𝜕𝑡2 = 𝜌𝑓 + 𝜇∆𝑠 + (𝜇 + 𝜆)𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑖𝑣𝑠.          (2.2) 

 

In the case of shear waves, we have 𝑑𝑖𝑣𝑠 = 0. Assuming 𝜌𝑓 = 0,  the equation (2.2) 

can be written as follows 

𝜌
𝜕2𝑠

𝜕𝑡2
= 𝜇∆𝑠.                                                        (2.3) 

 

Dividing the equation (2.3) by 𝜇, we write  

 

∆𝑠 −
𝜌

 𝜇

𝜕2𝑠

𝜕𝑡2 = 0.            (2.4) 

 

On the other hand, the shear wave velocity can be written as  

 

𝛽 = √
𝜇

 𝜌
 .             (2.5) 

 

Putting equation (2.5) into equation (2.4), we can write 

 

∆𝑠 −
1

𝛽2

𝜕2𝑠

𝜕𝑡2 = 0.    (2.6) 

 

Equation (2.6) represents the wave equation. 
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3. MATERIAL EQUATIONS 

In physics, a model is an ideal simplification of a real system so that it can be studied. 

In it, relevant features are incorporated to describe the system and irrelevant features 

are neglected. The creation of a model is the most assertive way to investigate a 

medium because a medium is formed by rocks that have various elastic properties 

and there is no general material equation that compiles all these varieties. In this 

case, utilizing a model, the most relevant equation within all the elastic properties of 

the medium investigated is highlighted and others are neglected [1]. 
In the following steps, we will describe materials models built from simple models 

considering rock mechanics and seismic/acoustic aspects. 

 

3.1. Material equation of Hooke-model 

For this study, a modelling assumption is made which consists in assuming an iso-

tropic medium. This model is often used in seismic but does not represent the atten-

uation /absorption of the wave [1]. The material equation of the linearly elastic iso-

tropic body or Hooke-body was given in eq. (2.1) as 

 

𝜎𝑖𝑘 = 2𝜇𝜀𝑖𝑘 + 𝜆𝜃𝜎𝑖𝑘. 

 

3.2. Material equation of Kelvin Voigt model 

The Kelvin model is the first generalization of Hooke's model, it is a viscoelastic 

model being the combination of a purely elastic body (Hooke model) and a fully 

viscous damper (Newton model) that are connected in parallel. It is fully elastic for 

slow deformation and shows Newtonian viscosity for rapid deformations [1]. This 

model can be used for wave absorption however it is not suitable for all rocks in 

general only for porous oil-bearing rocks. This material equation for shear waves can 

be written as 

 

𝜎𝑖𝑘 = 2𝜇(1 + 𝑖𝜔𝜗)𝜀𝑖𝑘    (3.1) 

 

where 𝜔 is the angular frequency and 𝜗 =
𝜂

𝜇
  is the retardation time. Introducing the 

complex Lame constant as  𝜇∗ = 𝜇(1 + 𝑖𝜔𝜗) the eq. (3.1) can formally be reduced 

to the form of eq. (2.1). 

 

3.3. Material equation of Constant Q model 

The seismic experiences show that for most of the rocks the phase velocity is con-

stant regardless of the frequency, but the absorption coefficient increases in direct 

proportion with the frequency [1] 
 

Q
a





2
                                                (3.2) 
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where Q  is the frequency-independent (constant) quality factor of rocks. This rock 

model is called the constant Q model. The material equation for shear waves can be 

written as   

 

𝜎𝑖𝑘 = 2𝜇∗𝜀𝑖𝑘 with 𝜇∗ = 𝜇(1 + 𝑖  ) 

 

where 1  is a frequency-independent constant. It can easily be seen in this model 



1
Q . In the following step, our equation (2.3) will be presented in the following 

way 

 

𝜌
𝜕2𝑠

𝜕𝑡2 = 𝜇∗∆𝑠.             (3.3) 

 

Let us summarise the complex Lame coefficient for the three above models as  













QConsti

Kelvini

Hooke

.)1(

)1(*







  

 

and write the (2.3) wave equation in the concise form 

 

𝜌
𝜕2𝑠

𝜕𝑡2 = 𝜇∗∆𝑠 .     (3.3) 

 

4. SOLUTION FOR GUIDED WAVES OF THE LOVE-TYPE SEAM 

WAVES 

In the following, will be discussed the guided wave solution of eq. (3.3). Defining a 

three-layered wave-guide, we assume a coordinate system with the layer boundaries 

given in Fig. 1. Let the wave propagates in the direction along the 𝑥1 axis and the 

medium is stratified along 𝑥3 and we assume the polarization of the wave is 𝑠 =
(0, 𝑢, 0). 
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Figure 1 

Three-layer model with the parameters of the channel 

 

We are discussing seismic transversal waves which are propagating in a such wave-

guide, so we have 

 

𝑑𝑖𝑣𝑠 = 0 
 

or taking into account that the wave polarization is 𝑠 = (0, 𝑢, 0); we conclude  

 
𝜕𝑢

𝜕𝑥2
≡ 0.                                                          (4.1) 

 

This means that 𝑢 can be dependent on 𝑥3, 𝑥1  and time t as well and cannot be de-

pendent on 𝑥2. i.e. there is a single component of the displacement. Assuming that 

the wave propagates along the x1 axis we can search for a solution in the form  

 

𝑢(𝑥1, 𝑥3, 𝑡) = �̃�(𝑥3)𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥1 ).                                    (4.2) 
 

The right side of the equation (4.2) means that the 𝑥3 dependence should appear in 

the unknown function (�̃�) and we separate the monochromatic plane wave term 

𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥1 ) because the wave is propagating along 𝑥1 axis. However, the wave equa-

tion is the same and is written as  

 

∆𝑢 −
1

𝑐2

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 0.                                                 (4.3) 

 

with 


 *

c . On the other hand,  

 

∆𝑢 =
𝜕2𝑢

𝜕𝑥1
2

+
𝜕2𝑢

𝜕𝑥3
2

.                                                 (4.4) 
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By deriving twice the equation (4.2) concerning 𝑥1 and 𝑥3  and also concerning the 

time we can write the equations (4.3) 

 

𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥1 )((−𝑘2 +
𝜔2

𝑐2 ) �̃�(𝑥3) +
𝑑2�̃�

𝑑𝑥3
2) = 0.         (4.5) 

 

Dividing the equation above by 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥1 ) we write 

 

(−𝑘2 +
𝜔2

𝑐2 ) �̃�(𝑥3) +
𝑑2�̃�

𝑑𝑥3
2

= 0 

or 

 

𝑑2�̃�(𝑥3)

𝑑𝑥3
2

− (
𝜔2

𝑐2
− 𝑘2) �̃�(𝑥3) = 0.                                (4.6) 

 

Equation (4.6) represents the general equation for the 𝑥3 dependent function. In the 

following step, we will write this equation for the three layers 

 

Layer 1:     
𝑑2�̃�(𝑥3)

𝑑𝑥3
2 − (

𝜔2

𝛽1
2 − 𝑘2) �̃�(𝑥3) = 0 

 

Layer 0:     
𝑑2�̃�(𝑥3)

𝑑𝑥3
2 − (

𝜔2

𝛽0
2 − 𝑘2) �̃�(𝑥3) = 0 

 

Layer 2:     
𝑑2�̃�(𝑥3)

𝑑𝑥3
2 − (

𝜔2

𝛽2
2 − 𝑘2) �̃�(𝑥3) = 0 

 

where 𝑘 is the general wave number and is the same for all three (3) layers. The 

general equation for all three layers can be summarized in the following form 

 
𝑑2�̃�(𝑗)

𝑑𝑥3
2 − (

𝜔2

𝛽𝑗
2 − 𝑘2) �̃�(𝑗) = 0      (4.7) 

 

where 𝑗 = 1, 0, 2. We search for the solution to this differential equation in the 

form 

 

�̃�(𝑗)(𝑥3) = 𝐶𝑒𝑖𝜆𝑥3;                                                  (4.8) 

 

By deriving twice the equation (4.8) we get  

 

𝑑2�̃�

𝑑𝑥3
2

= 𝐶𝑖2𝜆2𝑒𝑖𝜆𝑥3 = −𝐶𝜆2𝑒𝑖𝜆𝑥3;                              (4.9) 

 



E. M. Ernesto – M. Dobróka 

196 
 

Substituting equation (4.9) into equation (4.7) we get 

 

𝜆1,2 = ± 𝑖√
𝜔2

𝛽𝑗
2 − 𝑘2           (4.10) 

 

By applying a linear combination, equation (4.8) can be written as  

 

�̃�(𝑗) = 𝐴𝑒𝜆1𝑥3 + 𝐵𝑒𝜆2𝑥3                                            (4.11) 
 

where A and B are integration constants. From equation (4.10) into (4.11) we can 

write 

 

�̃�(𝑗) = 𝐴𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽𝑗
2−𝑘2 𝑥3

+ 𝐵𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽𝑗
2−𝑘2 𝑥3

.                              (4.12) 
 

In the following steps, we will write the equation (4.12) for the case of  𝑗 = 1; 0; 2 

 

If  𝑗 = 1 ⟹  �̃�(1)(𝑥3) = 𝐴1𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽1
2−𝑘2 𝑥3

+ 𝐵1𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽1
2−𝑘2 𝑥3

;                             (4.13) 

 

If  𝑗 = 0 ⟹  �̃�(0)(𝑥3) = 𝐴0𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2 𝑥3

+ 𝐵0𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2 𝑥3

;                         (4.14) 

 

If  𝑗 = 2 ⟹  �̃�(2)(𝑥3) = 𝐴2𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽2
2−𝑘2 𝑥3

+ 𝐵2𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽2
2−𝑘2 𝑥3

;                         (4.15) 

 

The equation above represents the general solution for all three layers. As we know 

the square root can have two roots which mean that  

√
𝜔2

𝛽𝑗
2 − 𝑘2 = 

 

Both of the two complex conjugates can be accepted, let us use the one with positive 

imaginary part 𝑏 ≥ 0. In the following steps, we will write this condition for the case 

of   𝑗 = 1; 0; 2 

 

If  𝑗 = 1 ⟹ 𝐴1𝑒𝑖(𝑎+𝑖𝑏) 𝑥3 = 𝐴1𝑒−𝑏 𝑥3𝑒𝑖𝑎𝑥3  → 𝐴1 → 0 𝑎𝑡 𝑥3 = +∞ 

 

                    𝐵1𝑒−𝑖(𝑎+𝑖𝑏) 𝑥3 = 𝐵1𝑒𝑏 𝑥3𝑒−𝑖𝑎𝑥3 → 𝐵1 → ∞ 𝑎𝑡 𝑥3 = +∞   
 

𝑎 + 𝑖𝑏 

𝑎 − 𝑖𝑏 
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It means that we have an infinitely large amplitude at 𝑥3 = +∞ which is impossible. 

Thus, in this case we have to tell that 𝐵1 should be zero (𝐵1 = 0). Then the equation 

(4.13) can be written as  

 

�̃�(1)(𝑥3) = 𝐴1𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽1
2−𝑘2 𝑥3

. 
 

If 𝑗 = 0  any change between 𝑥3 → +𝑑 or 𝑥3 → −𝑑 is finite. In this layer 𝐵0 and 𝐴0 

should be saved. Then the equation (3.14) can be written as  

 

�̃�(0)(𝑥3) = 𝐴0𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2 𝑥3

+ 𝐵0𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2 𝑥3

 
 

If  𝑗 = 2 ⟹ 𝐴2𝑒𝑖(𝑎+𝑖𝑏) 𝑥3 = 𝐴2𝑒−𝑏 𝑥3𝑒𝑖𝑎𝑥3  → 𝐴2 → +∞  𝑎𝑡 𝑥3 = −∞ 

 

                    𝐵2𝑒−𝑖(𝑎+𝑖𝑏) 𝑥3 = 𝐵2𝑒𝑏 𝑥3𝑒−𝑖𝑎𝑥3 → 𝐵2 → 0 𝑎𝑡 𝑥3 = −∞   
 

Like in the first case we have to tell that 𝐴2 should be zero (𝐴2 = 0). Then the equa-

tion (3.15) can be written as  

�̃�(2)(𝑥3) = 𝛽2𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽2
2−𝑘2 𝑥3

 
 

In the following, we will summarise the three equations obtained for the three layer 

 

                         𝐴1𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽1
2−𝑘2 𝑥3

                if     𝑥3 ≥ 𝑑 

 

�̃�(𝑥3) =        𝐴0𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2 𝑥3

+ 𝐵0𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2 𝑥3

       if −𝑑 ≤ 𝑥3 ≤ 𝑑 

 

                      𝛽2𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽2
2−𝑘2 𝑥3

              if   𝑥3 < −𝑑 

 

 

These three equations above, are representing our regular solutions 

 

5. BOUNDARY CONDITIONS 

The boundary conditions should be taken into consideration because along the plane 

𝑥3 = (+/−)𝑑 the material is changing sufficiently. There are two kinds of boundary 
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conditions, the first is the so-called kinematic boundary conditions and the second 

one is the dynamic boundary conditions. 

 

5.1. Kinematic boundary conditions 

If we imagine that there is a very limited transition layer between the bedrock and 

coal seam which is neglected, and we assume that suddenly there is a change in the 

surface, the velocity  𝛽1 is changing to 𝛽0 . So we must believe that if there is dis-

placement above the surface and below, this displacement must be the same. (In 

seismic large displacements are excluded.) 

Mathematically we can write the kinematic boundary between layer 1 and layer 

0 as follows 

 

At 𝑥3 = 𝑑 ⟹ �̃�(1)(𝑥3 → 𝑑) = �̃�(0)(𝑥3 → 𝑑);  

 

𝐴1𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽1
2−𝑘2𝑑

= 𝐴0𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

+ 𝐵0𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

;                      (5.1.1) 
 

Equation (5.1.1) gives us the first kinematic boundary conditions. Based on the pre-

vious explanation the second kinematic boundary condition is written as follows 

 

 At 𝑥3 = −𝑑 ⟹ �̃�(0)(𝑥3 → −𝑑) = �̃�(2)(𝑥3 → −𝑑);  

 

Finally,  

𝐴0𝑒
−𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

+ 𝐵0𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

= 𝛽2𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽2
2−𝑘2𝑑

;                (5.1.2) 
 

The equation (5.1.2) gives us the second kinematic boundary conditions.  

 

5.2. Dynamic boundary conditions 

Based on newton's third law in dynamic boundary conditions, we consider only the 

normal stress. By these considerations, the normal stress and our dynamic bounda-

ries conditions are written as 

 

𝜎32 = 2𝜇𝜀32 = 2𝜇
𝜕�̃�

𝜕𝑥3
     continuous  at 𝑥3 = ±𝑑. At  𝑥3 = +𝑑 
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2𝜇1𝐴1𝑖√
𝜔2

𝛽1
2 − 𝑘2𝑒

𝑖√
𝜔2

𝛽1
2−𝑘2𝑑

=

= 2𝜇0𝐴0𝑖√
𝜔2

𝛽0
2 − 𝑘2𝑒

𝑖√
𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

  

− 2𝜇0𝐵0𝑖√
𝜔2

𝛽0
2 − 𝑘2𝑒

−𝑖√
𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

;                                             (5.2.1) 

 

At  𝑥3 = −𝑑 

2𝜇0𝐴0𝑖√
𝜔2

𝛽0
2 − 𝑘2𝑒

−𝑖√
𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

− 2𝜇0𝐵0𝑖√
𝜔2

𝛽0
2 − 𝑘2𝑒

𝑖√
𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

=

= −2𝜇2𝛽2𝑖√
𝜔2

𝛽2
2 − 𝑘2𝑒

𝑖√
𝜔2

𝛽2
2−𝑘2𝑑

;                                              (5.2.2) 

 

Let us introduce the following notation 

 

𝑘0
2 =

𝜔2

𝛽0
2 ;        𝑘1

2 =
𝜔2

𝛽1
2 ;           𝑘2

2 =
𝜔2

𝛽2
2  

𝑋1 = 𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽1
2−𝑘2𝑑

;    𝑋2 = 𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽2
2−𝑘2𝑑

  ;     𝑋0 = 𝑒
𝑖√

𝜔2

𝛽0
2−𝑘2𝑑

      
 

Then the equations (5.1.1), (5.1.2), (5.2.1) and (5.2.2) can be written as 

 

𝐴1𝑋1 = 𝐴0𝑋0 + 𝐵0

1

𝑋0
;                                                   (5.3) 

 

𝐴0

1

𝑋0
+ 𝐵0𝑋0 = 𝛽2𝑋2;                                                   (5.4) 

 

2𝜇1𝐴1𝑖𝑋1√𝑘1
2 − 𝑘2 = 2𝜇0𝐴0𝑖𝑋0√𝑘0

2 − 𝑘2 − 2𝜇0𝐵0𝑖
1

𝑋0

√𝑘0
2 − 𝑘2;            (5.5) 

 

2𝜇0𝐴0𝑖𝑒
1

𝑋0

√𝑘0
2 − 𝑘2  − 2𝜇0𝐵0𝑖𝑋0√𝑘0

2 − 𝑘2 = −2𝜇2𝛽2𝑖𝑋2√𝑘2
2 − 𝑘2;      (5.6) 

 



E. M. Ernesto – M. Dobróka 

200 
 

Dividing the equations (5.5) and (5.6)  by 2𝜇0𝑖√𝑘0
2 − 𝑘2  on both sides we get and 

by introducing a new notation  𝑧1 =
𝜇1

𝜇0
√

𝑘1
2−𝑘2

𝑘0
2−𝑘2   and  𝑧2 =

𝜇2

𝜇1
√

𝑘2
2−𝑘2

𝑘0
2−𝑘2   we summa-

rise the four equations as follows 

 

𝐴0𝑋0 + 𝐵0

1

𝑋0
− 𝐴1𝑋1 = 0 

 

𝐴0

1

𝑋0
+ 𝐵0𝑋0 − 𝛽2𝑋2 = 0 

 

𝐴0𝑋0 −
𝐵0

𝑋0
− 𝑧1𝐴1𝑋1 = 0 

 
𝐴0

𝑋0
− 𝛽0𝑋0 + 𝑧2𝐴2𝑋2 = 0 . 

 

We have a homogenous linear set of equations with four unknowns (𝐴0 , 𝐴1 , 𝐵0 , 𝐵2) 

and four equations. To solve it we must satisfy the condition of the existence of a 

non-trivial solution, this means, that the determinant of the matrix of coefficients is 

zero 

𝐷𝑒𝑡 =    

|

|

𝑋0
1

𝑋0

1

𝑋0
𝑋0

−𝑋1 0
0 −𝑋2

𝑋0 −
1

𝑋0

1

𝑋0
−𝑋0

−𝑧1𝑋1 0
0 𝑧2𝑋2

|

|

=0 

 

This gives the following solution 

 

𝑋0
4 =

(𝑧2 + 1)(𝑧1 + 1)

(𝑧1 − 1)(𝑧2 − 1)
;                                        7) 

 

Let us write the equation (4.7) in order of notation 

 

𝑒
4𝑖𝑑√𝑘0

2−𝑘2 
=

(
𝜇2

∗

𝜇0
∗√

𝑘1
2−𝑘2

𝑘0
2−𝑘2

+1)(
𝜇1

∗

𝜇0
∗√

𝑘1
2−𝑘2

𝑘0
2−𝑘2

+1)

(
𝜇1

∗

𝜇0
∗√

𝑘1
2−𝑘2

𝑘0
2−𝑘2

−1)(
𝜇2

∗

𝜇0
∗√

𝑘2
2−𝑘2

𝑘0
2−𝑘2

−1) 

 .                      (5.8) 
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Equation (5.8) represents the general complex dispersion relation for seismic wave-

guides in three layered channels. 

6. SYMMETRIC WAVEGUIDE

In the following step, we will assume that our wave guide is symmetric which means 

that 𝑧1 = 𝑧2 = 𝑧. With this assumption, equation (4.7) can be written as

𝑒
4𝑖𝑑√𝑘0

2−𝑘2

=
(𝑧 + 1)2

(𝑧 − 1)2

𝑒
2𝑖𝑑√𝑘0

2−𝑘2

= ±
𝑧+1

𝑧−1
;         (6.1) 

with   

𝑧 =
𝜇1

𝜇0

√
𝑘1

2 − 𝑘2

𝑘0
2 − 𝑘2

.                                            (6.2) 

Searching for a guided wave solution we require 𝛽0 < 𝑐 < 𝛽1  which means that

𝛽1 > 𝛽0  and similarly to this analogy, we can write that 𝑘0 > 𝑘 > 𝑘1. By using

these conditions and restricting ourselves to Hooke body the equation (6.1) can be 

written as follows 

𝑧 = 𝑖
𝜇1

𝜇0
√

𝑘2−𝑘1
2

𝑘0
2−𝑘2 ;       (6.3) 

Let us introduce the following notation 
𝜇1

𝜇0
√

𝑘2−𝑘1
2

𝑘0
2−𝑘2 = 𝑈  then the equation (6.3) is 

written as 

𝑧 = 𝑖𝑈.  (6.4) 

By substituting equation (6.4) into (6.1) we get 

𝑒
2𝑖𝑑√𝑘0

2−𝑘2

= ±
1 + 𝑖𝑈

𝑖𝑈 − 1
;  (6.5) 

Finally, by solving equation (5.5) we get the following solution: 

𝑡𝑔 (𝑑√𝑘0
2 − 𝑘2) =

𝜇1

𝜇0

√
𝑘1

2 − 𝑘2

𝑘0
2 − 𝑘2

; (6.6) 
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Equation (6.6) is representing the dispersion relation for a loss-free (Hooke-model) 

symmetric waveguide. 

In our future research, we will construct an algorithm for the numerical solution 

of the transcendent equations (6.6) or (5.8) and by using the algorithm we will have 

the position to calculate the wave number and the phase velocity as a function of 

frequency which is of basic importance for seismic practice assuming either Hooke, 

Kelvin Voigt or Constant Q model. 

7. SUMMARY

The study of seismic waveguides is very important in coal mining because it helps 

to identify possible faults with displacement that would be difficult to identify 

through geological or geophysical surveys or even body seismic waves. Through the 

model presented, the dispersion relationship showed a total frequency dependence 

of wave propagation and attenuation. This study also showed that the boundary con-

ditions are the displacements and the 𝜎32 component of the stress tensor must be

continuous at 𝑥3 = ±𝑑 . This research will be continued for the case of multi-layers

structures using the constant Q model and by developing a numerical method and a 

new complex dispersion relation will be found. We will solve it and analyse the ab-

sorption coefficient as a function of frequency. 
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ZONE PARAMETER SELECTION FOR WELL-LOGGING INVERSION 

TO EVALUATE UNCONVENTIONAL HYDROCARBON PLAYS 

RAFAEL VALADEZ VERGARA1  
1Department of Geophysics, University of Miskolc; gfvaver@uni-miskolc.hu 

Abstract: The consideration of zone parameters during inversion of borehole geophysical 

data is usually not put much emphasis on it and these parameters are mostly arbitrary selected 

as constants chosen from the literature, theoretical data or laboratory samples. However, an 

improvement for the inversion phase of well-logging data of any hydrocarbon system can be 

to consider them as part of the inversion phase for this reason here it was stated the 

fundamentals of the selection of zone parameters related to unconventional hydrocarbon 

reservoirs based on parameter sensitivity analysis. In general, the results can be interpreted 

as that must of the zone parameters have a satisfactorily sensitivity through all the formation 

and that each probe response function can provide valuable information when we carefully 

analyzed the data sensitivity to the zone parameter changes on them.  

Keywords: borehole, well-logging, zone parameters, sensitivity analysis 

1. INTRODUCTION

Advanced well logging data processing techniques are required for the

identification and comprehensive evaluation of unconventional hydrocarbon plays 

[1]. However, data availability (cores, wireline logs, seismic data, geochemistry, and 

geological studies) is restricted in practice; hence an integrated strategy is required 

to assay an appropriate petroleum system analysis for the exploration stage [2]. As a 

first step in inversion of well logging data, it is necessary to build up a petrophysical 

model, which could assist to characterize and analyze reservoir features that will 

serve as input to the appraisal of a reservoir, assisting in the determination of 

hydrocarbon saturation, permeability, and recovery potential. The petrophysical 

model must reduce a complicated formation environment to capture mineral 

composition, pore volume, hydrocarbon saturation, and other petrophysical 

parameters precisely and adequately [3]. However, there are an important type of 

parameters that are not commonly investigated but mostly arbitrarily selected and 

treated as constant in the inverse problem of well logging data, such parameters are 

the zone parameters, which represents the physical properties of the fluids, solid 

matrix, and other elements of the geological formation. The consideration of zone 

parameters as inversion unknown might be viewed as a step forward in the solution 

of the forward problem [4]. Since, by estimating the zone parameters during the 

inversion phase, the inverse and forward problem solutions may be improved. Also, 

when a priori information is not available on the physical characteristics of rock 

matrices and pore fluids, or the textural attributes of the formations, estimating zone 
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parameters may be fairly useful in enhancing the accuracy of the response functions 

[4, 5]. In this study, I show the basics of the selection of zone parameters related to 

unconventional hydrocarbon reservoirs based on parameter sensitivity analysis.   

2. THE FORWARD PROBLEM AND MODELING STAGE

The reservoir model is conceptually separated into matrix fraction and fluid-filled

pore space (Fig. 2.1). The matrix volume is divided into inorganic matrix and 

kerogen or organic matrix, while the pore space must account for water and 

hydrocarbon contents [6]. The inorganic matrix fraction is separated into two 

components (Fig. 2.1), the non-clay mineral matrix, which is predominantly quartz 

and calcium with some dolomite, ankerite, pyrite, siderite, and feldspars, and the dry 

clay mineral matrix [7]. Because of its physical attributes, the kerogen matrix 

component (Fig. 2.1) considers one of the most important features for petrophysical 

evaluation of unconventional reservoirs since it is critical to determine the adsorbed 

gas concentration and porosity with appropriate precision [3].  

Figure 2.1 
Schematic petrophysical model for shale gas formations (after Glorioso and Rittia, 

2012) 

Mathematically, the borehole geophysical log suit used in unconventional 

hydrocarbon exploration are calculated from considering a petrophysical model that 

reflects the unit volume of reservoir rock, which is made up of pore-space saturated 

with brine and hydrocarbon, kerogen, clay minerals, non-clay matrix of siliceous 

minerals, and other minerals such as pyrite and carbonate, among others. The 

Equations (1)–(11) that describe the logging readings over the geological formation 

are known as probe response functions and are taken from [1] and [2] to produce 

synthetic wireline logging data from model parameters in shale gas deposits: 

- Natural gamma-ray intensity log (GR)

𝐺𝑅 = 𝜌𝑏
−1 (𝑉𝑐𝑙𝐺𝑅𝑐𝑙𝜌𝑐𝑙 + 𝑉𝑘𝐺𝑅𝑘𝜌𝑘 + ∑𝑉𝑚𝑎,𝑖𝐺𝑅𝑚𝑎,𝑖𝜌𝑚𝑎,𝑖

𝑛

𝑖=1

) (1) 

- Gamma-gamma log-derived bulk density (𝜌𝑏)
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𝜌𝑏 = ϕ[𝑆𝑤𝜌𝑤 + 𝑆ℎ𝜌ℎ] + 𝑉𝑐𝑙𝜌𝑐𝑙 + 𝑉𝑘𝜌𝑘 + ∑𝑉𝑚𝑎,𝑖𝜌𝑚𝑎,𝑖

𝑛

𝑖=1

(2) 

- Spectral gamma-ray logs for uranium (U), potassium (K) and thorium (Th)

concentrations

𝑈 = 𝑉𝑐𝑙𝑈𝑐𝑙 + 𝑉𝑘𝑈𝑘 + ∑𝑉𝑚𝑎,𝑖𝑈𝑚𝑎,𝑖

𝑛

𝑖=1

(3) 

𝐾 = 𝑉𝑐𝑙𝐾𝑐𝑙 + 𝑉𝑘𝐾𝑘 + ∑𝑉𝑚𝑎,𝑖𝐾𝑚𝑎,𝑖

𝑛

𝑖=1

(4) 

𝑇ℎ = 𝑉𝑐𝑙𝑇ℎ𝑐𝑙 + 𝑉𝑘𝑇ℎ𝑘 + ∑𝑉𝑚𝑎,𝑖𝑇ℎ𝑚𝑎,𝑖

𝑛

𝑖=1

(5) 

- Photoelectric absorption index (Pe)

𝑃𝑒 = 𝜙[𝑆𝑤𝑃𝑒,𝑤 + 𝑆ℎ𝑃𝑒,ℎ] + 𝑉𝑐𝑙𝑃𝑒,𝑐𝑙 + 𝑉𝑘𝑃𝑒,𝑘 + ∑𝑉𝑚𝑎,𝑖𝑃𝑒,𝑚𝑎,𝑖

𝑛

𝑖=1

(6) 

- Apparent neutron-porosity (𝜙𝑛)

𝜙𝑛 = 𝜙[𝑆𝑤𝜙𝑁,𝑤 + 𝑆ℎ𝜙𝑁,ℎ] + 𝑉𝑐𝑙𝜙𝑁,𝑐𝑙 + 𝑉𝑘𝜙𝑁,𝑘 + ∑𝑉𝑚𝑎,𝑖𝜙𝑁,𝑚𝑎,𝑖

𝑛

𝑖=1

, (7) 

- Sonic (P wave) travel-time (Δ𝑡)

Δ𝑡 = 𝜙[𝑆𝑤Δ𝑡𝑤 + 𝑆ℎΔ𝑡ℎ] + 𝑉𝑐𝑙Δ𝑡𝑐𝑙 + 𝑉𝑘Δ𝑡𝑘 + ∑𝑉𝑚𝑎,𝑖Δ𝑡𝑚𝑎,𝑖

𝑛

𝑖=1

, (8) 

- Deep resistivity (𝑅𝑑)

𝑅𝑑 =
103

𝑐𝑑
(0)

+ 𝑉𝑝
103

𝑅𝑝

 
(9) 

𝑐𝑑
(0)

=
103

𝑅𝑑
(0) (10) 

- Kerogen-corrected Archie’s formula (𝑅𝑑
(0)

) for calculating deep resistivity 

𝑅𝑑
(0)

=
𝑎𝑅𝑤

𝜙𝑚𝑆𝑤
𝑛∗ − 𝑅𝑐𝑙(𝑉𝑐𝑙 − 𝑉𝑘)

2 + 𝑉𝑘
2𝐾𝑅𝐹 . (11)
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In Equations (1)-(11) one can find two types of parameters, i.e., the petrophysical 

parameters, such as porosity (𝜙) , water saturation (𝑆𝑤), hydrocarbon saturation(𝑆ℎ),

clay content (𝑉𝑐𝑙), kerogen volume (𝑉𝑘) , and matrix volumes (𝑉𝑚𝑎,𝑖), where i=1, 2,

…, n denotes the fractional volumes of rock matrices composing the formation. The 

second type of parameters is the so-called zone parameters that do not have a 

significant change with depth interval, for instance, textural parameters (i.e., 

saturation exponent (n), cementation exponent (m), tortuosity coefficient (a)), 

natural gamma-ray intensity (𝐺𝑅𝑖), potassium (𝐾𝑖), uranium (𝑈𝑖) and thorium (𝑇ℎ𝑖)

spectral gamma-ray intensity, bulk density (𝜌𝑖), photoelectric absorption index (𝑃𝑒𝑖
),

apparent neutron porosity (𝜙𝑛), sonic travel-time (Δ𝑡), and deep resistivity (𝑅𝑖) , for

each component (i) of the formation (i.e., water (w), hydrocarbon (h), kerogen (k), 

clay (cl), etc.) noted as a subscript. Usually, these zone parameters are considered 

constants during the forward modeling phase and are obtain from special and 

conventional core analysis tests, drilling information, cross-plots etc. 

3. SENSITIVITY ANALYSIS

Geophysical borehole soundings are designed by data acquisition equations 

considering different petrophysical and zone parameters, therefore, parameter 

sensitivity analysis are frequently executed in order to investigate whether a 

petrophysical parameter may be applicable as an inversion unknown, since the 

parameter sensitivity function gives information about the level of influence on the 

data, which is exerted by a parameter. Based on Tikhonov [9] and Zhdanov [10] 

research it is possible to mathematically determine the sensitivity of geophysical 

survey as the ratio of the norm of perturbation of the measured data to the norm of 

the perturbation of the geophysical parameters of the geological formation. 

The forward geophysical problem can be described by the following operator 

equation 

𝐺(�⃗⃗� ) = 𝑑, �⃗⃗�  ∈  𝑀, 𝑑  ∈  𝐷 (12)

where D is a space of data sets and M a space of the model parameters, and operator 

𝐺 is a forward modeling (linear) operator or the probe response functions that 

transforms any model �⃗⃗�  into the corresponding data  𝑑.

Now, let us consider some given model 𝑚0⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ and corresponding data vector 𝑑0
⃗⃗⃗⃗ .

We assume, for the sake of simplicity, that in some vicinity of the point 𝑚0⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, the

operator 𝐺 = 𝐺𝑚0
 is a linear operator. Then we have

𝐺𝑚0
(�⃗⃗� −  𝑚0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ) = 𝐺𝑚0

�⃗⃗� − 𝐺𝑚0
 𝑚0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑑 − 𝑑0

⃗⃗⃗⃗⃑ (13) 

or 

𝐺𝑚0
(Δ�⃗⃗� ) = Δ𝑑 (14) 

where 

Δ�⃗⃗� = �⃗⃗� −  𝑚0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     and Δ𝑑 =  𝑑 − 𝑑0
⃗⃗⃗⃗⃑ (15)
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are the perturbations of the model parameters and that of the data, respectively. Once 

we define the perturbations of the data and model vectors, it is possible to introduce 

the general sensitivity expression, as the ratio of the norm of the perturbation of the 

data to the norm of the perturbation of the model parameters 

𝑆𝑚0
=

‖Δ𝑑 ‖

‖Δ�⃗⃗� ‖
=

‖𝐺𝑚0
(Δ�⃗⃗� )‖

‖Δ�⃗⃗� ‖
= ‖𝐺𝑚0

‖. (16) 

where 𝐺𝑚0
 can be defined as follows

𝐺𝑚0
=

𝜕𝑑 

𝜕𝑚𝑘
|

𝑚0

. (17) 

Therefore we can write 

𝑆𝑚0
=

𝜕𝑑 

𝜕𝑚𝑘
|

𝑚0

(18) 

It is clear from the previous expression that the sensitivity depends on the number 

of model parameters (k). That is to say, the contributions of the different parameters 

to the observed data are variable thus the sensitivity of the data to the different 

parameters also varies.  Also, a normalization procedure should be applied to 

Equation 18, since the data or model are of different orders of magnitude and 

measurement units 

𝑆𝑚0
=

𝜕𝑑 

𝜕𝑚𝑘
|

𝑚0

𝑚𝑘

𝑑𝑘
(19) 

To perform a sensitivity analysis proposed in Equation 19, a MATLAB code was 

generated and the expression approximated by centered finite differences. The 

approximation of the derivatives is made using Equation 20, in which the 

computation of f is straightforward 

𝜕𝑓𝑁
𝜕𝑚𝑀

|
𝑚0

≈
𝑓𝑁(𝑚0 + Δ𝑚0) − 𝑓𝑁(𝑚0 − Δ𝑚0)

2Δ𝑚𝑜
(20) 

Leading to the following numerical formula 

𝑆𝑚0
=

𝐺(𝑚0 + Δ𝑚0) − 𝐺(𝑚0 − Δ𝑚0)

2Δ𝑚0
|
𝑚0

𝑚0

𝐺(𝑚𝑜)
(21) 

Δ𝑚0 = 𝑚0𝑘 (22)

where k is a small positive number, and 𝑚0 should be evaluated in an interval,

𝑚0min ≤ 𝑚0 ≤ 𝑚0max
.
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4. RESULTS

In general, the results can be interpreted as that must of the zone parameters have

a satisfactorily sensitivity through all the formation. It can be seen that each probe 

response function can provide value information when we analyzed the data 

sensibility to the zone parameter changes on them. For instance, closely analyzing 

the natural gamma-ray intensity log’s response function we can see that it pictures a 

complex relationship between two set of zone parameters, this are, the gamma-ray 

intensity (API) and bulk density (g/cm3) of each volumetric component of the 

formation. In Figures 4.1 and 4.2, it is shown the results from the sensitivity analysis 

of the gamma-ray intensity log response function. The Gamma Ray Intensity shows 

a high sensitivity for clay content and kerogen content (1–10 % in the different 

layers), as in can be seen in Figure 4.1 (a) and (b) respectability. While for the 

Gamma Ray Log in terms of the densities zone parameters, the kerogen content (Fig. 

4.2b) has really moderate sensitivity, but clay (Fig. 4.2a) and sand content (Fig. 4.2c) 

play a major role in the sensitivity.  

     (a)            (b) 

     (c)             (d) 

Figure. 4.1 
Sensitivity analysis results from the Gamma Ray Tool considering just the Gamma 

Ray Intensity zone parameter for (a) clay, (b) kerogen, (c) sand and (d) calcium 

content.  
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Also, it is clear that there is a relationship between the sensitivity response of 

each zone parameter and the volume of the geological material being analyzed, for 

instance, sensitivity to calcium content of the Gamma Ray Intensity (Fig. 4.1d and 

Fig. 4.2d) is notorious where a different between 50 and 30 % content gives different 

results.  

    (a)               (b) 

  (c)                (d) 

Figure 4.2 
Sensitivity analysis results from the Gamma Ray Tool considering just the Bulk 

Density zone parameter for (a) clay, (b) kerogen, (c) sand and, (d) calcium content. 

For Uranium and Thorium SGR probe response functions, it can be concluded 

that the sensitivity to estimate the zone parameters is not good, since most of the 

cases it has a constant behavior. However, they seem to have a high to moderate 

sensitivity respect to the kerogen content (Fig. 4.3a-b). On the other hand, the 

Potassium SGR probe response function, and their zone parameters (Fig. 4.4) has a 

great sensitivity for clay volume, and calcium- and sand content. The Photoelectric 

Factor, Bulk Density, Sonic and Neutron sensitivity related-analyzed probe response 

functions are giving promising results. They seem to be highly sensible to the matrix 

content of clay, sandstone, and calcium, in less amount to feldspar, however, this 

might be related to amount present of this material in the models (around 5 %). 

Correspondingly, Sonic travel-time and Neutron porosity logs show a good response 

for the saturation zone parameters of water and hydrocarbon content. 
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 (a)          (b) 

Figure 4.3 
Sensitivity results from the Spectral Gamma Ray Tool for (a) Uranium and, (b) 

Thorium considering kerogen content.  

     (a)      (b) 

(c) 

Figure 4.4 
Sensitivity analysis results from the Spectral Gamma Ray Tool for Potassium 

considering (a) clay, (b) sand and (c) calcium content.  

The Photoelectric Factor, Bulk Density, Sonic and Neutron sensitivity related-

analyzed probe response functions are giving promising results. They seem to be 

highly sensible to the matrix content of clay, sandstone, and calcium, in less amount 

to feldspar, however, this might be related to amount present of this material in the 
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models (around 5 %). Correspondingly, Sonic and Neutron logs show a good 

response for the saturation zone parameters of water and hydrocarbon content 

(Figure 4.5 a-d). 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figure 4.5 
Sensitivity analysis results from the Sonic tool considering (a) water, and (b) 

hydrocarbon saturation and also, Neutron tool for (c) water and (d) hydrocarbon 

saturation zone parameters.  

Analyzing the deep resistivity response function it can be seen that there is also a 

double relationship between two set of zone parameters, this are, the resistivity 

(ohm-m) and textural parameters m, n, a. The resistivity zone parameter shows a 

complex sensitivity answer for water, kerogen, and pyrite content, as well for the 

textural parameter, where the tortuosity textural parameter is not showing a well 

sensitivity. 

5. CONCLUSION

It has been shown the selection of zone parameters related to unconventional

hydrocarbon reservoirs can be established on the sensitive analysis in order to 

investigate whether a zone parameter may be applicable as an inversion unknown or 

not. The parameter sensitivity function gives information about the level of influence 

on the data, which is exerted by a parameter. For future consideration of zone 
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parameters as inversion unknowns it is highly suggested to take into account the 

sensitivity analysis as it has shown to be helpful tool for increasing the reliability of 

inverse procedures, since only model parameters that have large enough influence 

on data are worth treating as inversion unknown, and the less sensitive ones should 

be kept fixed during the inversion procedure.  
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Kivonat: A tanulmányban bemutatjuk a terepmodellek elkészítésének és változtatásának 

lehetőségeit,  amelyet terepi domborzati felmérés adataira alapozunk. Az eredeti 

földfelszínhez képest, ha módosítást szeretnénk végrehajtani, akkor azt egy 

előremodellezéssel lehet megtenni, aminek a segítségével meg lehet nézni a változás 

nagyságát, és ki lehet számítani az ehhez szükséges földmunka nagyságát. Az 

előremodellezés számításai MS Excelben készültek, míg a felületmodellezés és 

térfogatszámítás a Surfer szoftverben történt. 

Kulcsszavak: geodézia, előremodellezés, Golden Software Surfer, térfogatszámítás 

1. BEVEZETÉS

Ezen tanulmány elkészültéhez a szerző egy magántulajdonú telken tett geodéziai 

méréseket annak érdekében, hogy egy felület modellt elkészítsen. A telektulajdonos 

számára nem túl előnyös, hepehupás meredek telken valamilyen szabályos, 

könnyebben hasznosítható felületeket szeretett volna kapni. Ehhez első körben a 

sűrű elhanyagolt növényzetet kellett letakarítani. Ezután a természetes 

lehetőségekből kiindulva el kellett dönteni, milyen téridomok kialakítása lenne 

célszerű. Ehhez több hasonló, de mégis eltérő modell készült el. Ezen tanulmány 

példáját és technikáját fel lehet használni földtudományi célú előre modellezésnél és 

tervezésnél egyaránt. 

2. GEODÉZIAI FELMÉRÉS

Ehhez először egy Leica Flexline TS06 típusú mérőállomással és egy hozzá tartozó 

prizmával (+ teleszkópos prizmarúd) mértük fel a területet egy helyi 

adatrendszerben. Az adatfeldolgozás későbbi fázisainak megkönnyítése érdekében a 

lemért pontokat a helyi rendszerben néhány fokkal elcsavartuk, hogy az azok által 

határolt terület egy északi tájolású téglalapra essenek, amelynek szélessége 18.2 

méter és a hosszúsága 31.2 méter megközelítőleg. A mért pontok X, Y, és Z 

értékeiből egy szintvonalas domborzati modell készült el (1. ábra) a TMGolden 

Software Surfer [1] szoftvere segítségével, amelyen piros keresztekkel került 

feltüntetésre a mintavételi pontok helye. A további 3D-s vizualizációkat is 

ugyanebben a programban készítettem el. 

mailto:gbmszm@uni-miskolc.hu
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1. ábra 

Az eredeti terep mérési adatokból (piros keresztek) modellezett domborzata 

szintvonalakkal a) 3D nézet; b) 2D felülnézet 

 

3. A TEREPLÉPCSŐK MODELLEZÉSE 

A telektulajdonosnak a következő igényei merültek fel a kialakítandó új felszínnel 

kapcsolatban: 

- három egyforma területű térrész legyen, 

- lehetőleg sík legyen a hasznos felület, 

- támfalak válasszák el a különböző szinteket, 

- az Északi szomszéd falához kerüljön egy meredekebb feltöltés, 

- a Keleti szomszéd eredeti felszín magasságánál nem kerülhet feljebb a 

talaj, 

- a földmunka és a költségek nem számítanak, a cél szentesíti az eszközt. 

Ezen kívánságok tekintetében, melyek némelyike nem feltétlen enged meg 

gyakorlatias megoldásokat, hat darab terv készült el. Ezek közül némelyik a 

telektulajdonos igényeire volt teljesen szabva, némelyik pedig inkább a 

gazdaságosság jegyében készült el, és néhány a kettő között. Az eredeti domborzat 

előrefelé emelkedik, de jobb oldalra is lejt kisebb mértékben, valamint a vertikális 

középvonal mentén van egy általános szintkülönbség a jobb és baloldal között a bal 

javára. Mivel a jobb oldali szomszéd telkénél nem lehet magasabbra építeni 

(tulajdonosi kívánság), ezért a jobb oldali határon lévő magassági értékek lesznek az 

alapértékek a síkok kialakításánál. Mégpedig ott is a legalsó térrészé. Emiatt szinte 

a teljes területről el kell hordani a földet, ha ott egy közel vízszintes síkot szeretnénk 

kapni. Azonban a bal oldali szomszéd határánál egészen nagy (~1-2 m) bevágásokat 

kell alkalmazni, ami nem túl szerencsés geotechnikailag. A „vízszintes síkok” 
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kialakításakor érdemes figyelembe venni a vízelvezetést is, emiatt érdemes egy 

néhány %-os természetes lejtést belekalkulálni, illetve ha szemből ránézne valaki a 

tökéletesen sík részekre, akkor ő nem is látná a rajta esetleg kialakított szép zöld 

gyepet, csak a támfalakat szemből. A kettő darab támfal a terület egy-, illetve 

kétharmadához lett tervezve a kellő magasságban. 

A Tervek domborzati modelljeit a TMMicrosoft Excel szoftverben alakítottam ki. 

A teljes modellezendő területet 1*1 méteres parcellákra bontottam fel, melynek 

oldalhatárainak a Z magassági értékeit alakítottam ki a megfelelő értékekre. Mivel 

szabályos síkok kialakítása volt a cél a legtöbb esetben, ezért elsőrendű lineáris 

függvényekkel felírható volt az egyes cellák magassági változásai a 

szomszédosokhoz képest.  

 

 

 
2. ábra 

I. Terv Excel modellje 
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Azon támfalak helyzetét sárgával jelöltem, melyeknél jelentősebb szintkülönbség 

alakul ki. A támfal aljánál a terep magassága az előtte lévő egyenletes emelkedés 

által megkapott érték, a teteje pedig a következő térszint kezdő magassága, amit 

pedig a jobb oldali szomszéd magasságához kell igazítani.  Egy vízszintes sorban, 

ha nincs oldal irányú dőlés, akkor az értékek megegyeznek, függvényként lehet 

hivatkozni például a szélső cellában lévő értékre. Az oszlopban történő változását 

leírni pedig a következőképpen lehet: a terület legalsó részén lévő magassági érték 

lesz a konstans (pl. 0.8) a függvényben, és a következő cellák attól való távolságát 

(pl. 9 m) be kell szorozni az éppen beállítandó dőlési érték (pl. 1% ami 0.01), mint 

konstans szorzójával. Pl. 0.8+0.01*9=0.89. Ha oldalirányú dőlést is tervezünk, akkor 

még egy szorzat jön az egyenletbe, amiben a vízszintes távolságot kell megszorozni 

az oldalirányú dőléssel. 

Az I. Tervben 1%-os előrefelé emelkedéssel számolva a síkokban a 3. ábrán 

látható eredmények tekinthetőek meg. Melynek a jobb oldalán tervezett domborzat 

felülnézeti ábrája, középen a másik két ábra az oldalnézetes megjelenítése ennek. 

Bal oldalt pedig a tervezett modell felé az eredeti terepszint is felé van vetítve, így 

látható a leendő bevágások nagysága. A pozitív/negatív földmunka is fel van 

tüntetve. Ennél a Tervnél ~237 m3 földet kellene elszállíttatni a telekről. 

 

 
3. ábra 

I. Terv, 1%-os emelkedés előre, 0%-os dőlés oldalirányban 

 

A 2. (4. ábra) és 3. (5. ábra) Terveken az előzőhöz képest csak az előre felé 

emelkedés dőlésszögén változtattam, 2% illetve 3%-ra, ezáltal a kalkulált földmunka 

lecsökkent ~213 m3 illetve ~190 m3-re, ami még így is nagy mennyiséget jelent egy 

ilyen kis telek esetében. Ezen értékeket az eredeti felszín és a modellezett felszín 

különbségéből számoltam ki a Surfer szoftver segítségével [2]. A „mínusz” 

földmunkák ebben az értelmezésben az anyag odahozatalát jelentik, a „plusz” pedig 

az elvitelét. Egyedül a felső szomszédnál kívánt földtámasz csökkenti a terhelést az 
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elszállítandó anyag mennyiségénél. Mert oda némi felesleges földmennyiséget, ha 

kell, lehet deponálni. Az ilyen mobilis opciók mindig jól jönnek egy – egy 

modellezésnél, mivel ezzel nyerhető egy kis tervezői szabadság a modellezés többi 

részénél.  

 

4. ábra 
II. Terv, 2%-os emelkedés előre, 0%-os dőlés oldalirányban 

 

 
5. ábra 

III. Terv, 3%-os emelkedés előre, 0%-os dőlés oldalirányban 

 

A természetes horizontális dőlést is figyelembe véve elkészítettem még két Tervet, 

amelyben 2%-os (6. ábra) és 3%-os (7. ábra) az előre, illetve az oldalra való dőlés is. 

Így az elszállítandó földmennyiség máris lecsökkenthető 120 m3, illetve 47 m3-re az 
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előző Tervekhez képest. Igaz, hogy matematikailag tényleg 3 szabályos síkra van 

bontva így a terület ezekben az esetekben is, és jobban felveszi az eredeti forma 

jellegzetességeit, de én se választanám ezeket a dizájnokat a saját telkem esetében 

ilyen körülmények között. 

 

 
6. ábra 

IV. Terv, 2%-os emelkedés előre, 2%-os dőlés oldalirányban 

 

 
7. ábra 

V. Terv, 3%-os emelkedés előre, 3%-os dőlés oldalirányban 

 

Az előző 5 Tervet mind a telektulajdonos igényei által meghatározott szabályok 

betartásával készítettem el. A VI. Tervet (8. ábra) viszont már úgy, ahogy azt 

logikusnak gondolhatjuk egy ilyen domborzat esetében. Igaz, itt már azt a 
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kívánalmat, hogy teljesen síknak kell lenni az egyes felületeknek nem tartottam be, 

de csak a teljes felszín néhány százalékánál. Ebben a modellben meg tudtam emelni 

mind a három sík kezdő magasságát azáltal, hogy a jobb oldali szomszédhoz való 

igazítást 20%-os letörésekkel oldottam meg a síkok sarkainál. Az alapsíkok 

kezdőmagasságát úgy optimalizáltam, hogy ne legyen se elszállítandó, se hozandó 

földmennyiség. Így a bal oldali szomszédnál létrejövő legnagyobb bevágások 

nagyságai már csak 0,8 m, 1,15 m és 0,9 m. Ezen értékek még így se alacsonyak, de 

mégis kevesebbek a másfél, közel két méteres értékekhez képest, a korábbi egyes 

Terveknél. 

 

 

8. ábra 
VI. Terv, 3%-os emelkedés előre, jobb oldalt 20%-os lecsapások 

Bár én is, és a telektulajdonos további ismerősei is ezt a 6. Tervet javasolták, mégis 

a 3. Tervet választotta a tulajdonos, mint megvalósítandó változat. Igaz, az szép 

szabályos, de itt a letöréseknél is ki lehet találni olyan térdíszítő elemeket (pl. 

sziklakert, gyümölcsbokrok, stb.), amikkel észrevehetetlenné lehet tenni az apróbb 

szabálytalanságokat a síkokban.  

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Összességében a javasolt módszerrel más domborzat/felület-modellezések is 

elvégezhetők különböző szakterületeken, például vasúti töltések, árvízvédelmi 

gátak, autópálya alaptest, összetett díszparkok esetében is felhasználható. A 

bányafalak előre haladásának az előremodellezése is megtervezhető ennek 

segítségével, ami magába foglalja a köbtartalom számítást is, ami egy-egy robbantás 

során lejöveszthető. Egy bányának a jövőbeli készletét is ki lehet vele számítani, 
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amennyiben ismertek a geológiai határai a lefejtendő kőzettestnek. Igaz ez nagyon 

aprólékos munka, és nagy odafigyelést igényel csakúgy, mint minden mérnöki 

feladat. A Excelben lévő függvények segítségével megkönnyíthetjük a dolgunkat, 

hiszen akkor nem cellánként, hanem soronként/oszloponként egyben lehet 

megváltoztatni az adatokat a megfelelő dőlési érték függvényében. Néhány bemeneti 

cellaérték megváltoztatásával egyben kezelhet egy egész nagy felületet. 
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Kivonat: A tanulmány egy fákkal sűrűn borított domboldalon elvégzett geodéziai 

terepfelmérést mutat be, ahol egy totál mérőállomást és az ahhoz tartozó prizmát 

alkalmaztunk. A mérések során a fák helyzetét mértük fel az X, Y és Z koordináták 

megadásával. Ezekből 2D és 3D felületábrázoló térképek készültek a fák sorszámának 

feltüntetésével. A koordinátákat egy helyi rendszerben mértük fel, melyeket különféle nem 

torzító transzponálási módszerekkel változtattuk meg a jobb értelmezhetőség kedvéért. A 

felmérés adatait a Microsoft Excel táblázatkezelőben dolgoztuk fel, majd a Golden Software 

Surfer program felhasználásával készültek el a felületmodellek, majd az azokból készült 

térképek. 

 

Kulcsszavak: geodézia, domborzatmodellezés, geoinformatika, totál mérőállomás 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Ezen cikk alapjául egy geodéziai felmérés szolgáltatott adatokat. Ennek a témája egy 

erdővel borított domboldalnak a felmérése volt. Nem a domborzat jellege volt a 

kulcskérdés, hanem a rajta található fák helyzetének rögzítése. A koordináták 

esetében is a Z koordináta, mint magassági tényező volt a leglényegesebb. Erre azért 

volt szükség, mert a felmért helyszínen lévő fák többségére egy mozgó, ám rögzített 

összetett szerkezetet terveztek. Ennek a műszaki létesítmény tervéhez viszont egy 

statikai vizsgálat elvégzése is szükséges volt, amelyet a létesítmény tervezői 

végeztek el. A tervezőknek volt egy korábbi saját maguk által felmért térképük, 

viszont azt a saját tudásuk és eszközparkjuknak megfelelő szinten és pontossággal 

tudták csak elkészíteni. Ehhez ők egy kézi lézeres távmérőt alkalmaztak, ami 

távolságok mérésére alkalmas.  

 

2. FELHASZNÁLT MŰSZEREK ÉS A MÉRÉSI ELJÁRÁS 

A feladatot hagyományosan GPS műszerrel oldhatjuk meg. Azonban a fák 

lombkoronája miatt, mivel azok az év azon szakának megfelelően teljesen eltakarták 

az égboltot, leárnyékolták a helyzetmeghatározáshoz szükséges jelforrásokat. A 

drónnal való terepfelmérés is szóba került, azonban a sűrű erdő kockázatos terep 

ezen felmérés számára. A méréshez a Leica TS 06 típusú totál mérőállomást (1/b. 

ábra) használtunk a hozzá tartozó prizmával (1/a. ábra).  

Ezzel a műszerrel lehet horizontális és vertikális szögeket mérni, valamint a 

benne található nagy pontosságú lézeres távolságmérővel hosszmérés is 

kivitelezhető. Ezen mért adatokból, valamint a műszerben található központi 
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számítógép és a benne lévő programok segítségével azonnal kiszámításra kerülnek 

különféle közvetett adatok is. Ilyenek többek között a műszer és a mérőpont közötti 

abszolút, horizontális és vertikális távolságok; a mért pont X, Y, Z koordinátái. 

Ahhoz hogy ezeket az adatokat egy koordinátarendszerbe el tudjuk helyezni, először 

meg kell határozni a műszer pozícióját. Ezt megtehetjük úgy, ha megadjuk az 

abszolút helyzetét koordinátákkal a műszernek. Másként úgy is, ha létezik legalább 

2 db ismert koordinátájú fix pont a közelben, amit meg is lehet irányozni, akkor 

„hátrametszéssel” kiszámítható a mérőpont koordinátája is. Mivel az erdőből nem 

volt látható egyetlen egy ismert pont sem, és nem is követelte meg a feladat jellege 

azt, hogy általánosan elismert országos rendszerben történjen meg a felmérés ezért 

csak helyi rendszerben történt meg a tájékozás. Ez annyit tesz, hogy a műszer a saját 

pozícióját tekinti az origónak, és a kezdőirányt, mint 0°-os horizontális szöget pedig 

az Y tengely pozitív felének. A kezdőiránynak a kiválasztása tetszőleges, de érdemes 

valamiféle logika alapján kijelölni a felmérendő pontok helyzete alapján. Itt érdemes 

a pontcsoport elhelyezkedésének megfelelően ráilleszteni a virtuális X és Y 

tengelyeket a terepen. Ennek az iránynak a megváltoztatására a későbbi 

adatfeldolgozás során még lehetőségünk van. Erre az eljárásra is szükség volt az 

adatfeldolgozás során, amely a későbbiek folyamán bemutatásra kerül.  

 

 

 
1. ábra  

Felhasznált műszerek és tartozékai a) prizmarúd a rajta lévő prizmával 

(saját fotó); b) Leica TS 06 totál mérőállomás [1] 
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Célszerű minden terepi felmérésnél a műszerálláspontok minimalizálására 

törekedni. Ez azért fontos, mert minél több álláspont van, annál több terepi munka 

és utófeldolgozás szükséges ahhoz, hogy a több pontból mért különálló 

adatrendszerekből egy nagy közös rendszerbe legyen egyesítve minden adat. Mivel 

a fák sűrűsége és helyzete kiváltképp bonyolult helyzetű volt, többszöri iterációval 

kellett elvégezni a műszerállás kiválasztását. Ez úgy történt, hogy egy látszólag 

ideális helyre elhelyezésre került a műszerláb és onnan az összes mérendő fát egytől 

egyig szemügyre kellett venni, látható e onnan. Ha valamelyiket mégsem lehetett 

látni, akkor arrébb kellett állni egy kicsivel, de közben figyelni a korábban már 

láthatóvá tett többi fára is, nehogy újra takarásba kerüljenek. Főként a magasabb 

területen elhelyezkedő sok fa döntött a pozíció kijelölésében, de a mélyebb területen 

lévő néhány elszórt referencia pont (fa) bemérése is szükséges volt. A 2. ábrán 

látható nagy piros kereszt jelöli a végleges műszerállást, ahonnan megtörtént a 

terület felmérése.  

 

 
2. ábra 

A felmért terület szintvonalas térképe a fák sorszámával ellátva. 

Az F37-es fának a töve így is takarásban maradt egy domb által, így annak a 

felmérése egy plusz megoldandó feladat volt. Egy pont miatt nem volt érdemes egy 

új műszerállást keresni a totál mérőállomás számára, illetve létrehozni az 

álláspontváltozáshoz szükséges terepi pontok kijelölését és adatrögzítését, ezért egy 

egyszerűbb technikát alkalmaztunk. Az eddig felmért F35 és F36 fák, valamint a 

mérendő F37-es fák közé egy szintező műszert telepítettünk. Ezzel a műszerrel két 

pont között magasságkülönbséget lehet mérni úgy, hogy a műszer irányvonalát a 

rajta lévő libella segítségével beállítjuk vízszintesre és a fák tövébe függőlegesen 
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felállított centiméter beosztású kalibrált szintező lécekről leolvassuk az értékeket 

milliméterben. Ennek segítségével már a Z koordináta számolható kellő 

pontossággal. Az X és Y koordinátákat a háromszögelés módszerével határoztuk 

meg. A két ismert fától (melyek helyi koordinátái már az előző mérőpontból 

kiszámításra kerültek) egy vízszintesen beállított lézeres távolságmérővel mértük 

meg az ismeretlen F37 fa közti távolságokat. Így meghatározható többféle módon is 

az új pont helyzete. Grafikus úton az ismert pontokból a mért távolságokkal körzőzve 

a metszéspontban kapjuk az ismeretlent. Analitikus módon két kör (origók az ismert 

pontok, sugarak pedig a mért távolságok) egyenleteiből lehet egy kétismeretlenes 

egyenletrendszert megoldani, ami az ismeretlen pontot adja eredményül. 

3. ADATFELDOLGOZÁS ÉS EREDMÉNYEK

Az 1. táblázat bal oldali piros zónájában látható koordinátákat mértük fel a terepen 

és abból számítás útján a jobb oldali zöld zónában lévő koordináták adódtak. Ezek 

gyakorlati szemmel jobban érzékelhetőbb értékekkel és tájolással rendelkeznek, 

mint az eredeti rendszer. Ehhez a transzformációhoz [2] először is el kell csavarni a 

műszerállásponthoz, mint origóhoz képest a teljes adatállományt. Ennek elvégzésére 

pontonként egy-egy poláris pontszámítást az (1)-(2) egyenletekkel kell elvégezni, 

melyet halmozva egy Excel táblázatban egyszerre lehet elvégezni az összes ponton. 

A poláris pontszámítás során egy új pont XB és YB koordinátáját lehet meghatározni, 

ha ismert annak a távolsága (SAB) egy meglévő ismert koordinátájú ponthoz (XA, YA) 

képest és az ismertből az ismeretlenbe mutató irányszög 𝛿𝐴𝐵 értéke. Az ehhez tartozó

egyenletek a következők 

𝑋𝐵 = 𝑋𝐴 + 𝑆𝐴𝐵 ∗ sin 𝛿𝐴𝐵    (1) 

𝑌𝐵 = 𝑌𝐴 + 𝑆𝐴𝐵 ∗ cos𝛿𝐴𝐵     (2) 

A felmért pontok távolságát a Pitagorasz-tétellel lehet kiszámolni. Mivel az ismert 

pont jelen esetben a műszerállás, aminek az X és Y koordinátája is 0, így a mért 

pontok koordinátáinak négyzetösszegéből kell gyököt vonni 

𝑆𝐴𝐵 = √(𝑋𝐵 − 𝑋𝐴)
2 + (𝑌𝐵 − 𝑌𝐴)

2          (3) 

𝛿𝐴𝐵 irányszögön pedig azt a szöget értjük, amit akkor kapunk meg, ha az „A”

kezdőpontba toljuk el az adott koordinátarendszer pozitív Y tengelyét és ettől a 

kezdőiránytól óramutató járásával megegyezően a végpont irányáig forgatjuk azt. Itt 

meg kell jegyezni, hogy valójában az Észak, mint kitüntetett irány számít, és ez nem 

feltétlenül esik egybe az Y tengellyel. Ilyen például az EOV (Egységes Országos 

Vetületi Rendszer) [2], amiben az Y a vízszintes tengely, az X pedig a függőleges 

tengely. Ennek a kiszámítására az alábbi egyenletet használjuk 

𝛿𝐴𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑋𝐵−𝑋𝐴

𝑌𝐵−𝑌𝐴
      (4) 

Azonban ennek a szögnek a visszakeresése nem ad egyértelmű eredményt, mivel a 

tangens függvény 180°-onként ismétlődik. Például a 45°-nak és a 225°-nak is 
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ugyanúgy 1 a tangens értéke, ami egyértelmű, de visszafelé keresve nem tudjuk, 

hogy az 1 arctg szerint hány fokot is takar. Ezért meg kell vizsgálni, hogy az adott 

irány melyik térnegyedbe esik. Vissza kell keresni, mintha első térnegyedbe esne, és 

a visszakeresett szöget módosítani kell aszerint, hogy melyik térnegyedbe tartozik 

eredetileg. 

1. táblázat 
 A felmért pontok eredeti koordinátái, a fák nevei, valamint a módosított X, Y, Z 

koordináták  
Eredeti mért Adatok Transzponált 

X (m) Y (m) Z (m) Pontszám X (m) Y (m) Z (m) 

6,0106 -13,0628 0,0341 F1 51,6 77,42 10,75 

4,0679 -12,235 -0,2586 F2 53,54 76,59 10,46 

7,3895 -4,2118 -0,7752 F3 50,22 68,57 9,94 

8,4864 -2,7734 -1,0039 F4 49,12 67,13 9,71 

22,645 1,6142 -0,7304 F5 34,96 62,74 9,98 

29,0445 0,3718 -0,2817 F6 28,56 63,98 10,43 

36,301 3,0119 -0,2007 F7 21,3 61,34 10,51 

28,186 8,1409 -0,9046 F8 29,42 56,21 9,81 

33,4908 9,8481 -0,773 F9 24,12 54,51 9,94 

36,9644 25,1424 -2,1095 F10 20,64 39,21 8,6 

32,2317 17,6406 -1,6032 F11 25,37 46,71 9,11 

31,531 18,5072 -1,9024 F12 26,07 45,85 8,81 

18,2927 20,1814 -2,3496 F13 39,31 44,17 8,36 

-0,1724 17,7445 -3,5151 F14 57,78 46,61 7,2 

-2,5104 3,5895 -1,9346 F15 60,12 60,77 8,78 

-17,2532 8,1018 -2,7532 F16 59,15 84,05 11,2 

-27,606 8,1357 -3,0469 F17 62,09 89,88 11,96 

-24,0303 -7,927 -0,9442 F18 71,99 92,46 12,19 

-19,8245 -19,1501 0,616 F19 77,43 83,51 11,33 

-14,3885 -28,1029 1,4777 F20 81,64 72,28 9,77 

-19,8896 -39,3 2,8797 F21 99,16 65,48 8,64 

-4,4827 -25,5216 1,2451 F22 85,21 56,22 7,67 

-1,5423 -19,6999 0,4834 F23 74,86 56,25 7,96 

0,639 -20,5392 0,7659 F24 50,83 85,93 11,58 

6,7783 -21,5717 0,8614 F25 105,21 0 0,51 

12,4407 -24,7212 1,1124 F26 60,08 5,71 0,24 

57,6058 -3,0489 -0,0088 F27 0 67,4 10,7 

-41,5515 -1,1251 -2,0755 F28 45,17 89,08 11,83 

-47,6035 64,3551 -10,2033 F29 56,97 84,89 11,48 

-2,4783 58,6441 -10,4731 F30 77,5 103,66 13,59 

3,4695 60,0843 -10,7136 F31 140,8 45,35 6,95 

-51,5801 -11,0232 0,1684 F32 54,14 4,27 0 

-48,216 -17,7396 0,4538 F33 105,82 82,09 11,17 

-52,3259 -13,2548 -0,3936 F34 109,19 75,38 10,88 

-85,3612 -28,6345 -1,1136 F35 134,49 79,92 10,32 

-85,6933 -8,6348 -3,6636 F36 134,76 66,3 9,6 

-102,488 -35,6324 0 F37 155,53 81,09 7,05 
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Az Excel táblázatkezelő alapesetben nem fokban, hanem radiánban dolgozik. Az 

ebből való oda-vissza számoláshoz a 180°/π hányadost lehet használni. Az elcsavart 

pontoknak a távolsága nem fog változni, csak az irányszögek értéke. Az összes 

irányszög értékéhez hozzá kell adni egy függvény segítségével a kívánt 

elcsavarodási szöget, és a poláris pontszámítás (1)-(2) egyenletek segítségével 

kiszámíthatók az új koordináták értékei. Ezek után az X,Y,Z koordináták esetében is 

egy minimum függvény segítségével kiválasztható a legalacsonyabb érték. Ennek az 

abszolútértékét kell hozzáadni az összes értékhez, így 0 lesz a legkisebb érték, a többi 

pedig a hozzá képesti távolságot mutatja irányonként. 

Ezekből a koordinátákból a Surfer programban egy egyenközűen interpolált 

felszín pontjai generálhatók a kiválasztott matematikai módszer segítségével [3]. Itt 

mindig figyelni kell arra, hogy lehetőleg extrapolált adatokat ne kapjunk a szoftver 

által. Ami annyit tesz, hogy az ismert pontokon kívüli zónákon a számolt adatok 

megbízhatósága igen alacsony. A fák talpának az egymáshoz képesti relatív 

magasságkülönbségei a 3. ábrán láthatók, mely az általuk meghatározott 

domborzatra vannak ráillesztve. 

3. ábra

A felmért terület 3D képe a rajta feltüntetett fák tövének a relatív magassága 

4. KONKLÚZIÓK

Ebben a tanulmányban bemutatásra került miként lehet egy geodéziai felmérést 

elkészíteni egy gps technológia számára leárnyékolt és nem „drónbarát” területen. A 

technológia ugyan nem a legújabb generációs, de még mindig kellően pontos és 
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gyorsan használható, főként az ilyen típusú feladatokhoz. Bemutatásra került, 

hogyan lehet a mért adatokat transzformálni, ha azok egy nem tájékozott rendszerben 

lettek felmérve. Illetve az átalakított koordinátarendszerben lévő adatokból hogyan 

készül el egy interpolált felszín, redukálva a csupán extrapolációval generált külső 

tartományoktól. Ezzel a módszerrel más földfelszíni adottságokkal rendelkező 

területeket is fel lehet mérni és felszínt generálni belőlük. Alapja lehet egyes 

geofizikai adatfeldolgozásoknak is, ahol számít a felszín változékonysága a mért 

paraméterek inverzió által való kiértékelésénél. Ezekben az esetekben a z magassági 

koordinátát kell megadni a kiértékelésre szánt geofizikai paraméterek mérési 

pontjához. Azonban, ha nem csak kettő dimenziós keresztszelvényben szeretnénk az 

adatokat az inverzió módszerével feldolgozni, hanem a féltérben, akkor az x és y 

koordinátákra is szükség lehet. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Itt szeretném megköszönni feleségemnek a figuráns pozícióban betöltött kiváló és 

precíz munkavégzését, amely nélkül nem készülhetett volna el a tanulmány. 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

[1] Leica Flexline TS02/TS06/TS09 Felhasználói Kézikönyv; Svájc, (2009) 

Leica Geosystems AG 

[2] Bartha G., Havasi I. – Bevezetés a térinformatikába (2011): E-learning 

tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki 

Földtudományi alapszakának Térinformatikai alapismeretek tantárgyához. 

Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetem (ME) 

[3] Golden Software Support – A Basic Understanding of Surfer Gridding 

Methods – Part 1 (2020) https://support.goldensoftware.com/hc/en-

us/articles/231348728-A-Basic-Understanding-of-Surfer-Gridding-Methods-

Part-1 letöltés dátuma: 2022.10.20 



Új eredmények a műszaki föld- és környezettudományban 2022 

228 
 

 

 

 

ASPECTS OF INVESTIGATING THE DAMAGE LOCATION OF THE GE-

OMEMBRANE WITH GEOELECTRIC POTENTIAL MAPPING 

 

LÁSZLÓ VINCZE1,2 

1Department of Geophysics, University of Miskolc; laszlo.vincze@student.uni-miskolc.hu 

2Geoelectro Ltd., laszlo.vincze@geoelectro.hu 
1ORCID iD: 0000-0002-9272-0560 

 

Abstract: Modern landfill basins are now lined with HDPE (High Density Polyethilene) in-

sulating film, which prevents the leachate washed out by rainwater from entering the soil. 

The geoelectrical method can be used with good efficiency to detect and localize the damage 

of the geoliner. Electricity cannot flow through the geomembrane, which is also electrically 

insulating, only if it is damaged. Damages that can be considered point-like act as point 

sources and create a characteristic potential distribution in the subsoil. With the help of the 

sensor network of the monitoring system installed under the foil, in the subsoil, the potential 

map can be measured and damages can be detected and then localized. Above the foil, the 

exact location of the defect can be determined by moving potential difference measurements. 

The study examines the conditions that must be met by a fixed sensor network in order for 

damage to be reliably detected. We discuss what aspects must be taken into account for de-

tailed dipole measurements. Finally, a method is proposed to more accurately calculate the 

fault location from the anomaly of the fault map. 
 

Keywords: geomembrane, leak detection, geoelectric, potential mapping, environmental  

 

 

1. INTRODUCTION 

In our world with a rapidly increasing population, the population and industry pro-

duce an ever-increasing amount of solid and liquid municipal and industrial waste 

every year. Wastes deposited under uncontrolled conditions pose a great threat to the 

environment, because rainfall washes away pollutants from the wastes. This leachate 

seeps into the soil, contaminates it and can reach drinking water bases, poisoning it. 

The technical protection of municipal and hazardous industrial solid waste landfills, 

leachate and waste water basins, and waste storage facilities is therefore of enormous 

importance. After proper preparation, modern landfills and waste water basins are 

lined with HDPE insulating film, supplemented with other layers providing leakage 

and mechanical protection. During the installation of the insulation layers, a faulty 

welding seam may occur, mechanical damage may occur, or damage may be caused 

by the machine during the application of the draining gravel. It is therefore of par-

ticular importance to reliably check the integrity of the insulation. After trying vari-

ous methods, the method of electrical leakage detection and localization proved to 

be the most suitable from all points of view. 

The method of electric leakage detection makes use of the property of the HDPE 

insulating film that, in addition to its excellent waterproofing ability, it is also a good 
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electrical insulator. In case of perfect insulation, not only moisture cannot pass 

through the film, but neither can electricity. However, if the insulating film is dam-

aged, the electric current can flow through the hole created together with the liquid, 

which results in a characteristic potential anomaly in the electrically conductive ma-

terials surrounding the insulating film (in the subsoil and the material in the pool). 

This potential anomaly can be measured using electrodes fixed under the insulation 

in a regular square grid or a dipole moved on the material of the pool. Accordingly, 

we are talking about fixed (Fig. 1) or mobile (Fig. 2) electrical leakage detection 

systems. 

   
Figure 1 

Permanent geoelectric leak detection and location system. 

 

 
Figure 2 

Mobile geoelectric leak detection and location system. 

 

At the encouragement of the U. S. Environmental Protection Agency, the researchers 

of the Southwest Research Institute developed the basis of the method between 1980-

1988 [1-2] and published its characteristics [4-5]. The theoretical foundations for the 

application of the method were laid.  
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Shultz et al. [1] investigated the insulation resistance of the HDPE film in the case 

of no damage 

                                                                     𝑅𝐿 =
𝜌𝐿𝑡

𝐴
  (1) 

where 

 𝑅𝐿 = the total liner resistance (ohms), 

 𝜌𝐿 = the volume resistivity of the liner material (ohmmeters), 

 𝑡   = the thickness of the liner (meters), 

 𝐴  = the total surface area of the liner (square meters). 

It has been established that in the case of an average-sized site (10,000 m²), the re-

sistance is in the order of several tens of mega-ohm. Derived from the model laws, 

it is also established that, e.g., A 1 inch diameter hole 5 feet deep has the same effect 

as a 5 inch diameter hole 25 feet deep. In order to prove that the method is really 

suitable for investigating leakage sites, Parra [3] created a 3-layered model (waste, 

lining, substrate sand) (Fig. 3). The theoretical and experimental anomalies around 

the hole was compared (Fig. 4) 

 

Φ(𝑟, 𝑧) =
𝐼𝑠𝜌𝑤

4𝜋
{

1

√|𝑟 − 𝑟𝑠|2 + (𝑧 + 𝑧𝑠)2
+

1

√|𝑟 − 𝑟𝑠|2 + (𝑧 − 𝑧𝑠)2
 

+ ∫
𝑅(𝜆)

1 − 𝑅(𝜆)𝑒−2𝜆ℎ
[𝑒−𝜆(ℎ+𝑧𝑠) + 𝑒−𝜆(ℎ−𝑧𝑠)]

∞

0

 

× [𝑒−𝜆(ℎ+𝑧) + 𝑒−𝜆(ℎ−𝑧)]𝐽0(𝜆|𝑟 − 𝑟𝑠|)𝑑𝜆}    

          +
𝐼0𝜌𝑤

4𝜋
∫ 𝑓(𝜆)

∞

0

[𝑒−𝜆(ℎ+𝑧) + 𝑒−𝜆(ℎ−𝑧)]𝐽0(𝜆𝑟)𝑑𝜆                                    (2) 

 

Where 

 

𝑓(𝜆) =
𝑇(𝜆)

1 − 𝑅(𝜆)𝑒−2𝜆ℎ
                                                                   (3) 

 

𝑇(𝜆) =
2(𝜌𝑠 + 𝜆𝑡𝜌𝑙)

𝜌𝑠 + 𝜌𝑤 + 𝜆𝑡𝜌𝑙
= 1 + 𝑅(𝜆)                                            (4) 

 

𝑅(𝜆) =
𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 + 𝜆𝑡𝜌𝑙

𝜌𝑠 + 𝜌𝑤 + 𝜆𝑡𝜌𝑙
 .                                                                   (5) 
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Figure 3 

Three-layered model: h thin waste, t thin liner with a diameter hole, soil bed. 

 

 
Figure 4 

Comparison of experimental and theoretically estimated anomaly. 
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Parra and Owen [4] and Glenn et al. [5] investigated the influence of different pa-

rameters on the pole-dipole profile using an analog model. It can be read from the 

tests how deep the electrodes should be immersed in the case of a liquid in order to 

obtain a suitable amount of anomaly, and in the case of a solid cover, what thickness 

of the cover is used to obtain a measurable anomaly over a given injury. The profile 

passing over the hole shows a typical bipolar potential gradient. Moving towards the 

source, the potential increases in strength and reaches its positive maximum when it 

arrives above the positive measuring electrode. As it goes on, it suddenly decreases, 

and then reaches its negative maximum when the negative meter is above the source. 

The distance between the peaks is the same as the dipole distance. The condition for 

the above statement is that the hole represents the positive virtual source, while the 

distant one in the subsoil represents the negative one. The influence of the specific 

resistances of the medium on the anomalies was also investigated. The greater the 

resistance of the covering layer, the greater will be the potential difference normal 

to the current flowing through the hole on the measuring dipole. The resistance of 

the subsoil has no effect on the magnitude of the anomaly. 

In 1988, which can be considered the birth year of the method, a series of patents 

related to the method were published [6-12], followed by a few more in the next few 

years [13-14]. Wait [15] uses a simple model, treating the space parts on both sides 

of the insulator as a homogeneous half-space. The previous author uses a simple 

model, treating the space parts on both sides of the insulator as a homogeneous half-

space. Frangos [16] uses the Levenberg-Marquardt algorithm to minimize the chi-

square merit function of the theoretical and calculated values of the points around 

the defect to determine the exact location of the leak. The procedure found the defect 

location with an accuracy of less than 5 cm. Darilek et al. [19-20] pointed out that 

even the simplest, homogeneous half-space model gives satisfactory results. Around 

the 2000s, several standards were created in the U.S. about the method [17-18]. Bin-

ley et al. [21-22] and Baracza [23] studied the application of inversion methods to 

specify the location of the leak. 

 

2. APPLICATION OF THE METHOD IN HUNGARY 

The first landfills protected by a geophysical sensor network were built in Hungary 

in the 1990s. The systems were installed by Slovak companies SENSOR DDS and 

BHF Envirinmental. Later, domestic KBFI Triász Ltd. and Geoelectro Ltd. gradually 

took over the tasks. In Hungary, the law requires the use of the geophysical moni-

toring system for newly built landfills, followed by regular inspections of the integ-

rity of the insulation, at least once a year (20/2006. (IV. 5.) KvVM decree on landfills 

and certain rules and conditions related to landfills). The legal predecessor of Geoe-

lectro Ltd., an individual entrepreneur, built its first system in 1998. Since then, he 

has installed and regularly inspected many domestic and foreign landfills. The in-

stallation and use of the monitoring systems is subject to an application permit and 

an expert permit. In domestic practice, we use a combination of the permanent and 

mobile systems. The permanent system is installed under the insulation in a 5x5 m 
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grid. The coordinates of the electrode locations are measured by subfeet GPS. In the 

prepared pool, a sufficiently low leakage factor must be ensured with 50 cm thick 

built clay insulation. This is usually supplemented with a bentonite blanket providing 

a leakage factor equivalent to the previous one. The geophysical sensor network is 

installed in the rock clay insulation. The 2.5 mm thick HPPE layer is protected by a 

1200 g/nm geotextile, on which a 16/32 mesh washed gravel drain is placed. Before 

depositing the waste, a 200 g/m2 geotextile protection is placed on the leak to prevent 

the fine fraction of the waste from washing into the gravel leak. The typical layer 

order is shown in Fig. 5. 

 
Figure 5 

Typical stratification of liner. 

 

To qualify the sensor network of the monitoring system, we measure the transient 

resistances between the sensor electrodes and the subsoil, and by selecting two in-

ternal points, we measure a potential map called the base map. The transient re-

sistances of the sensors are usually in the order of a few hundred ohms, but in dry, 

sandy, loose soils, much higher values can be obtained. Up to 10 k, the electrode can 

still be considered capable of measuring. The so-called the characteristic bipolar im-

age of the base map confirms the grounding of the sensors in their respective places. 

If an electrode is actually in a different location than it appears on the map, it causes 

a significant distortion in the potential image. Figure 6 shows the results of a practical 

test of the sensor network. 

2.5mm HDPE insulating liner

bentonite liner
geophysical monitoring

0.5m clay k<10E-09

1200g/nm geotextile

200g/nm geotextile

0.5m OE 16/32 gravel draine
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                                a                                                           b 

Figure 6 

Sensor network qualification with (a) transfer resistances and (b) base map. 

 

On the permanent network, the measurements are made in a modified pole-pole ar-

rangement (A electrode is fixed, only M electrode is moving). If the so-called fault 

map detects leaks, sets its approximate location with the advanced GPS coordinates, 

and the exact location of the injury is determined by mobile measurements around 

the site. Mobile measurements are made from modified pole-dipole array (A is fixed, 

only M-N are moving). In a randomly selected line observing potential difference 

and sign, we looking for the place where after increasing amplitude sign changing 

happened. In that place perpendicular section is selected. If you experience the sign 

from both directions, we repeat the section by reducing the distance and steps. 

 

 
Figure 7 

Exploring anomalies in the error map 
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3. CONCLUSIONS 

The magnitude of the anomalous potentials measured on the permanent sensor net-

work depends on the current and the specific resistivity of the subsoil. The second 

factor is givenness and since landfills in our country are built in places with clayey 

subsoil if possible, its resistivity value is between 5-20 ohm-m and is quite homoge-

neous. Sandier or stonier subsoils are rarely encountered, where the resistivities are 

higher. In addition to the size of the hole, the current depends primarily on the mois-

ture content and the conductivity of the liquid and can be increased with the excita-

tion voltage. In addition to the above-mentioned average specific resistance condi-

tions and sensor network size, the 100 mA current button provides sufficient sensi-

tivity to detect holes of this size. In the case of separate individual holes, with a 

generally homogeneous subsoil, the location of the damage can be determined with 

an accuracy of within 1 m from the results measured in a 5x5 m grid. In most cases, 

this can be done by visual analysis of the error map, but quadratic interpolation can 

also be used to virtually compress the map. Determining the fault locations as accu-

rately as possible is also important because measuring in the 50 cm thick large-

grained gravel is quite difficult, as their upper layer is usually dry and it is difficult 

to insert the electrodes deeply. The exact definition designated for mobile measure-

ments is also made necessary by the fact that the potential decay around the hole in 

the 50 cm gravel layer occurs much faster than in the subsoil, because while the 

subsoil corresponds to a homogeneous half-space, the upper layer is more like a 

plate. The above-described fault detection procedure has proven to be effective in 

practice.  
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Abstract: Significant amount of hydrocarbon contaminants (therefore heavy metal 

components) has remained in the soil due to careless industrial activities. Effective 

remediation is difficult, especially in low-permeability soils because it is extremely difficult 

to get desorption. A lot of research has been conducted on extreme soil acidification, batching 

of oxidants, air-fluid injection and electrokinetic treatment, there were successful but due to 

the risk from extreme loads, these methods can only be used in solely controlled ex-situ 

environments. This paper investigates an eco-friendly, in situ treatment with carbamide 

peroxide in low-permeability silty clay. After several repetitions the result of tests proved Cu 

component was not adsorbed on clayey-silt among applied concentration and circumstances 

which applied. Moreover, the experiments carried out to enhancement of desorption proved 

to be successful for Zn and Mn with carbamide peroxide. 

Keywords: low-permeability, adsorption, enhancement of desorption, remediation 

 

 

1. INTRODUCTION 

Based on evidence from the past years, it can be concluded that environmental 

remediation of hydrocarbon and heavy metal contamination in low-permeability soil 

is not effective. One of the reasons is adsorption, in which continuous contaminant 

supply is ensured through rediffusion to groundwater. The purpose of my research 

is to determine that adsorbed contaminants can be get solution with this increase the 

degree of desorption. Soil contaminants can fall into the environment from different 

anthropogenic activities (oil industry, chemical industry, heavy industry). Moreover, 

near hydrocarbon compounds, heavy metals can be considered the other main 

contaminant group, which is one of today's remediation problems. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Studied heavy metals 

Some refined petroleum derivatives like fuels contain potentially toxic elements and 

heavy metals. Akpoveta and Osakwe (2014) demonstrated that several heavy metals 

contained fuels as detailed below. This paper investigates the process of Zn, Mn, and 
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Cu heavy metal adsorption in low-permeability clay then introduces measured 

results aimed at the enhancement of desorption.  

Table 1 
Heavy metals content of fuel 

Fuel type Zn (mg/l) Cu (mg/l) Cr (mg/l) Pb (mg/l) Cd (mg/l) 

benzene 1.43 1.74 0.54 0.24 1.68 

kerosene 2.63 1.98 0.33 0.41 1.33 

diesel oil 2.87 1.77 0.86 1.01 1.50 

 

 

2.2. Adsorption 

The reversible sorption of contaminants on the surface of soil is called adsorption.  

During adsorption, several interfacial equilibrium processes take place 

simultaneously at the phase boundary resulting in material accumulation. Atoms and 

molecules which are located on the surface of the soil just meet their particles on one 

side, while on the opposite side they encounter contaminant phase particles. The 

balance of adsorbed and desorbed material quantities is described by the following 

equation 

 

𝑑𝑉
𝜕𝐶

𝜕𝑡
ϴ = −ρ𝑏𝑑𝑉

𝜕𝐶𝑐

𝜕𝑡
                                                       (1) 

 

where C is pore fluid concentration (mg/l), Cc is contaminant concentration in soil,  

ρ𝑏 is soil density, ϴ is water content, V is the total volume. If chemical equilibrium 

has been established the concentration of the adsorbed component can be calculated 

using the following relationship 

 

𝐶𝐶 = 𝐾𝑑𝐶                                                               (2) 

 

where Kd is distribution coefficient (L/g).  

 

Equation (2) shows the relationship between the concentration of pore fluid and 

the contaminant, which is determined by a sorption isotherm. In addition, equation 

(2) also depends significantly on temperature, thus to rule out temperature 

dependence, the relationship between the concentration of the pore fluid and the 

adsorbent is taken at a constant temperature. 

Adsorption from the solution is influenced by the quantitative ratio of the 

adsorbent and adsorbate. According to Kroeker's equation, in a solution of known 

volume and concentration, the specific adsorbed amount decreases as the mass of the 

adsorbent increases. In case of contact between the solution and solid adsorbent, after 

a sufficiently long time, the adsorption equilibrium is established. Time required to 

reach equilibrium depends on the quality of the adsorbent and the adsorbent as well 

as the structure of the adsorbent. After equilibrium has been established, the 
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adsorbent can be separated from the solution then equilibrium concentration can be 

measured using a carefully selected method. At a constant temperature, this 

equilibrium can be described by adsorption isotherms. The obtained results 

determine the points of the sorption isotherm whose points we can fit into curves to 

get the Freundlich and Langmuir isotherms, which are most often used. 

 

2.3. Parameters affecting adsorption 

Adsorption is influenced by several factors. The effect of ionic strength for cation 

adsorbing is multifaceted. According to the research of Weng and Huang (2004), the 

cation binding on a negatively charged surface decreases with the increase in the 

ionic strength of the solution, which reduces the cation activity of the adsorbent. The 

cation adsorbing decreases on a negatively charged surface with the increase in the 

ionic strength of the solution which reduces the cation activity of the adsorbent. A 

higher temperature range increases the proportion of particles that have sufficient 

energy to overcome the activation energy barrier necessary for sorption processes; 

furthermore, the mobility of ions also increases with increasing temperature. 

According to Fick's first law, diffusion is proportional to the temperature gradient of 

the sorption system which is an extremely important factor, since adsorption is in 

most cases a diffusion-controlled process. It follows from the above that the number 

of cations fixed by the soil increases at higher temperatures. 

The solubility of pollutant components can be influenced by the redox potential 

significantly. In highly reductive (-100mV>) conditions, the mobility of individual 

cations can be decreased. Furthermore, time as an adsorption factor also affects the 

amount of bound adsorbent significantly. 

The chemical reaction of soil pH also significantly aspects. In an acidic 

environment, the degree of cation adsorption decreases until the concentration of 

toxic heavy metals and/or organic hydrocarbon contaminants can increase. 

Furthermore, there are some other parameters (CEC, SOM) affecting sorption 

processes, but these are not detailed in this article. 

 

2.4. Analytic solution for 1D column model 

The spread of water-soluble contaminants is determined by two main processes; 

advection which is physically or chemically dissolved substances mass flow in pores. 

The other one is dispersion, which is the pollutant means its spatial dispersion. 

Ogata-Banks equation solves the ADE (advection-dispersion, diffusion) equation as 

follows 

 

𝐷
∂2C

∂x2 − 𝑣
∂C

∂x
= 𝑅

∂C

∂t
                                                       (3) 

 

with the following boundary and initial conditions: C, C0, t, x > 0, where C is the 

concentration (ML−3), x is the distance (L), R is the retardation factor (−), D the 
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effective dispersion/diffusion (L2T−1), v the flow velocity (LT−1) and C0 initial 

concentration (ML−3). 

 

2.4.1. Advection  

The advective contaminant-flux equation is the product of the average flow velocity 

and the concentration  

 

 (4) 

𝐹𝑥 =
𝑑𝑀𝑥

𝑑𝑦 𝑑𝑧 𝑑𝑡
= 𝑣𝑥𝐶 

 

𝐹𝑦 =
𝑑𝑀𝑦

𝑑𝑥 𝑑𝑧 𝑑𝑡
= 𝑣𝑦𝐶 

 

𝐹𝑧 =
𝑑𝑀𝑧

𝑑𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑡
= 𝑣𝑧𝐶 

 

where M is the chemical amount of the contaminant, ne is effective porosity, t is the 

elapsed time and velocity  

 

𝑣 = −
𝐾

𝑛𝑒

𝑑ℎ

𝑑𝑥
.  (5) 

 

2.4.2. Diffusion 

The mass flow resulting from spatial chemical potential differences is called 

diffusion (Fick's first law). Diffusion resulting from concentration differences is 

called ordinary diffusion. Diffusion describes the spread of particles through random 

motion from regions of higher concentration to regions of lower concentration. As 

Fick I. law suggests the diffusive flux   

 

 

𝐹𝐷 = 𝐷𝑒𝑓𝑓
𝑑𝐶

𝑑𝑥
.  (6) 

 

The diffusion coefficient depends on the materials, temperature, electrical fields. 

 

 

2.4.3. Hydrodynamic (or mechanical) dispersion 

Hydrodynamic (or mechanical) dispersion is caused by local micro-changes in the 

size and direction of the flow velocity within the porous medium. Dispersion causes 
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transport (or spreading) of the solute plume (D=Deff + Dmech). Dispersion reflects the 

fact that not everything in the porous medium travels at the average water flow speed. 

Some path is faster, some slower, some longer, some shorter. This results in a net 

spreading of the solute plume that looks very much like a diffusive behavior. From 

Ogata-Banks equation the dispersion term is  

         

𝐷
𝜕2𝐶

𝜕𝑥2.  (7) 

 

2.4.4. Retardation 

When solutes flow through a porous medium they can interact with the solid phase. 

In particular, they can sorb and desorb. The net result is a process called retardation 

that effective slows the transport of a solute through a porous medium. Value R 

depends on the solute, water chemistry and geochemical make-up of the porous 

medium. From a mathematical perspective it can be thought of as a rescaling in time. 

 

For ADE equation Ogata-Banks’ analytical solution is 

 

𝐶 = 𝐶0
1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑅𝑥−𝑣𝑡

2√𝐷𝑅𝑡
) +

1

2
𝑒

𝑣𝑥

𝐷 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝑅𝑥+𝑣𝑡

2√𝐷𝑅𝑡
) .                          (8) 

 

2.5. Sorption tests 

Adequate model material was got in from the settlement of Aszód, Pest County. 

These soil sample was interpreted by soil-mechanics tests and laser scattering 

analyzing, as pale-brown clayey-silt. 

 

2.5.1. Dynamic sorption - Column test 

The experiment was performed with Cu, Zn and Mn ions that can simulate 

competitive sorption and to evaluate and investigate these heavy metals retention 

and transport under saturated flow conditions. The steady-state flow was assured by 

an HPLC pump. The cylindrical column was made of steel, 250 mm in length and 

10 mm in inner diameter and was closed by two steel caps. The column was filled 

with a mixture of clayey-silt (10 %) and quartz sand (90 %). The stock-solution was 

made of 1000 ml distilled water wherein dissolved 0.616 g of Mn, 0.786 gr of Cu 

and 0.879 gr of Zn. Immediately the system was compiled, a solution of heavy metals 

was inject-ed upwards into the system at a constant flow rate (1 cm3/s) until 150 

minutes. Samples of 5 ml were collected from the effluent with an auto-sampler at 

every 5 minutes time interval, its resulted 30 pieces of samples at the first section of 

test. Second interval was holding 50 minutes which resulted 10 samples. In interval 

the column-system was leached with distilled water to can be isolated the effect of 

treatment which is on third interval. 
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At the third interval applied carbamide-peroxide as an oxidizer can observe its 

desorption affect. The outlet samples Zn, Mn and Cu concentrations were measured 

using Agilent Spectroscopy (MP-AES). 

2.6. Results and discussion 

Several quantitative methods are suggested to be used to analyze adsorbates. During 

this research the Agilent MP-AES Spectrometer was used to determine the final 

concentration of Zn, Mn and Cu components used in column experiment. The 

Agilent is an analytical technique designed with a higher sensitivity that detects sub 

ppb levels and runs on air instead of combustible gases. The Agilent MP Expert 

software is used to automatically optimize the viewing position and the nebulization 

pressure for each wavelength selected to maximize sensitivity. We performed a total 

of three series of measurements with the same parameters, so that we can adequately 

support the obtained results. Unfortunately, the 2nd measurement was not successful 

due to other reasons, so this measurement is not presented in this publication, we 

only deal with the results of the 1st and 3rd measurements. 

 
Figure 1 

Breakthrough curve of the 1st competitive adsorption-test  
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Figure 2 

Breakthrough curve of the 3rd competitive adsorption-test  

 

Presented above shape of the breakthrough curves, the performance of the column 

system can be estimated. On the score of results, we can see the saturation 

concentrations. Moreover, the analytical solution suggested by Ogata and Banks was 

used to solve the advection-dispersion equation for Zn-Mn-Cu competitive 

adsorption. By applying the inverse modeling we can determine the retardation 

factor R and diffusion value. Finally, we can see the curves had a similar 

breakthrough time, but the third measurement series has a longer breakthrough and 

saturation time. The analytical solution suggested by Ogata and Banks was used to 

solve the advection-dispersion equation for Zn, Mn, Cu adsorption. By applying the 

inverse modeling, we can determine the retardation factor R, the longitudinal 

dispersivity D. The model input data are shown in Table 2. 

Table 2 

Values of known parameters  

Model input data Value 

C0 (mg/L) 200 

v (cm/s) 0.019 

x (cm) 25.0 

A (cm²) 0.786 
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Figure 3 

Zn (left) components Ogata-Banks fitting curves 

 

.  

Figure 4 

Mn components Ogata-Banks fitting curves 

The predicted above plots showed a good agreement with the column 

experimental data in the case of Cu and Zn components (R²>0.97). In virtue of results 
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Mn has the biggest adsorption factor on clayey-silt. Furthermore, uninterpretable 

result was got for Cu, which means that it was absolutely not adsorbed by clayey-

silt. Finally gotten dispersivity values are suitable. 

Table 3 

Derived and measured parameters 

 

During column tests we can observe that the adsorption of the manganese and zinc 

components already separated each other at first, moreover we can see that the 

retardation factor of Manganese is twice of Zinc. Finally, we tried increasing 

desorption by using oxidizer aggregate, is carbamide peroxide. It is a soft-oxidizing 

agent of which 10 gr was dissolved in 200 ml distilled water as ‘treatment solution’. 

 

Figure 5 

Zn (left) and Mn components Ogata-Banks fitting curves 

 

Metals 
Estimated Measured 

D (cm2/s) R (-) R2 (-) v (cm/s) x (cm) C0 (ppm) 

Zn - 3th 2.24091 15.38587 0.98595 0.019 25 200 

Mn - 3th 2.0261 7.53195 0.97024 0.019 25 200 

Cu - 3th - - - 0.019 25 200 
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During desorption test we can observe when the treatment solution washed all 

column the effluent concentration was being increased in a little period (20 minutes) 

then rising stopped then followed by a slight decreasing phase (treatment session, 

Figure 5). 

 

 

Figure 6 

Zn (left) and Mn components Ogata-Banks fitting curves 

3. CONCLUSIONS 

In virtue of investigations Cu component was not adsorbed on clayey-silt among 

applied concentration and circumstances which applied. The experiments carried out 

to enhancement of desorption proved to be successful for Zn and Mn. We believe 

that the treatment with carbamide-peroxid has a measurable effect, which can be 

effective in increasing desorption at a higher concentration and by changing other 

conditions. We are continuing our research using other possible oxidizing agents and 

using another potential treatment (temperature, aggregates, pH, electricity). 

 

REFERENCES 

[1] Filep Gy., Kovács B., Lakatos J., Madarász T., Szabó I. (2002): Szennyezett 

területek kármentesítése, Miskolci Egyetem 

[2] Akpoveta, Osakwe (2014): Determination of Heavy Metal contents in refined 

petroleum products; IOSR Journal of Applied Chemistry, ISSN: 2278-5736. 

Volume7, Issue6, Ver. I. (Jun. 2014), pp. 01-02. 



T. Bacsó – M Tóth 

248 
 

[3] Kovács B., Szanyi J. (2004): Hidrodinamikai és transzportmodellezés I., 

Miskolci Egyetem, Első kiadás 

[4] Königné P.A. (2014): Nehézfém adszorpció jellemzése különböző 

bioszorbenseken, Doktori (PhD.) értekezés 

[5] Giles, Macewans, Nakhwaa, Smith (1960): Studies in Adsorption - part XI. A 

System of Classification of Solution Adsorption Isotherms, and its Use in 

Diagnosis of Adsorption Mechanisms and in Measurement of Specific Surface 

Areas of Solids, http://doi:10.1039/JR9600003973 

[6] Lengyel Zs. (2020): Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának 

vizsgálata talajokon és talajalkotókon, PhD. doktori értekezés 

[7] Gruiz K. (2009): A természetes szennyezőanyag-csökkenési folyamatok 

felhasználására és intenzifikálására alkalmas technológiák áttekintése, 

Talajremediáció 

[8]  A. Ogata, R.B. Banks (1961): A solution of the differential equation of 

longitudinal dispersion in porous media, Geological Survey professional 

paper 411, United States Government printing office, Washington, 1961 

[9] M. Borjini (2021): Investigation of zinc adsorption by red mud under static 

and dynamic conditions (thesis), University of Miskolc, Faculty of Earth 

Science and Engineering, Institute of Environmental Management 

 

http://doi:10.1039/JR9600003973


Új eredmények a műszaki föld- és környezettudományban 2022 

 

249 
 

 

 

 

INVESTIGATION OF THE GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE 

THERMAL KARST IN THE AREA OF EGERSZALÓK-DEMJÉN 

 

RITA MIKLÓS1* 

1*Institute of Environmental Management, University of Miskolc; hgmr@uni-miskolc.hu 

 

Abstract: In the past 15 years the rates of thermal karstwater production and utilization in 

the area of the Bükk Mountains has been increasing in an intensive way. Extracted thermal 

karstwater is used to serve water demand mainly of balneology and drinking water supply. 

The aim of the research is to create well-level, 1D-depth temperature distribution models 

using the geological data of wells/boreholes drilled in the investigated area. The target area 

of this preliminary research is the close surrounding of Demjén-Egerszalók on the south-

western part of the foreground of the Mountains. Using available data, the temperature 

distribution in the investigated geological environment was prepared along an E-W section. 

The results were compared with the telluric conductivity map of the area. 

 

Keywords: thermalkarst, karst, Bükk Mountains, modeling 

 

 

1. INTRODUCTION 

The aim of this research is to get more thorough information and knowledge about 

the thermal karst water system of the Bükk Mountains in the area of Egerszalók-

Demjén. Since there is increasingly intensive balneological and thermal karst water 

production for heating purposes in the area, knowledge of the geological environ-

ment and the geothermal conditions of the carbonate aquifers is extremely im-

portant. The thermal karst aquifers of Bükk is located in the foreground of the 

mountain range, covered with thick layers of sediments, in a deeply buried posi-

tion, so its research also causes great difficulties for researchers. However, the 

combined application of available data and different types of research methods and 

the complex interpretation of their results provide new information regarding the 

system. 

 

2. INVESTIGATED AREA 

The research area is located in the close surrounding of the settlements of Eger-

szalók-Demjén in the southwestern foreground of the Bükk Mountains, south di-

rection from the city of Eger. In the last decade, the area has undergone a huge 

development, thanks to the thermal karst waters entering the surface through ther-

mal wells. Nowadays numerous spas, baths, and hotels can be found in the two 

settlements, which are of strategic importance in the life of the region. 

The investigated area can be interpreted mainly as a hilly surface at the leg of the 

Bükk Mountains, and was divided into a system of valleys and inter-valley ridges 
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by erosion processes. The main surface bearing rock formations are rhyolite tuffs 

and clay formations of Miocene age, which are covering the underlying Eocene 

and Triassic age carbonate aquifers with several hundreds of meters thickness. 

Because of the deep, overburden situation of the thermal karst the heat conditions 

and geothermal potential makes it suitable for thermal water production. 

 

3. MATERIAL AND METHODS 

3.1. Telluric conductivity map 

Telluric mapping is a geophysical method that is sensitive to the apparent specific 

resistivity of the investigated medium, can detect changes and anomalies in this 

parameter. The method is often used in geothermal research, since the presence of 

geothermal systems usually appears as an anomaly with a lower resistivity in the 

measurement results. In the case of formations covered with younger, water-tight 

sediments, the low-resistivity zones indicate the fractured space is filled with hot, 

salty (high solute content) waters, which can be evaluated as potential geothermal 

zones. It is not possible to isolate the important parameters from the point of view 

of geothermal exploitation by examining the apparent specific resistivity alone, 

however, supplemented with drilling data and well test parameters, models with the 

appropriate accuracy can be set up, which greatly contribute to the interpretation of 

geothermal reservoirs [1]. 

 

3.2. Introduction of wells 

Some of the wells used in the research are thermal karst water production wells, 

and the other part is hydrocarbon exploration wells (Fig. 1, Table 1) 

 

 

Figure 1 

Location of investigated wells, track of the profile in the research area, marked on 

the surface geological map. 
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The basic and number one criterion for the selection of drillings/wells was that the 

drilling should reach Eocene/Triassic age limestone formations. 

 

Table 1 

Basic parameters of used drilling/wells 

Drilling Type 
Bottomhole 

depth [m] 

Depth of the cap of Eo-

cene/Triassic age limestone [m] 

K-11 water production 951.6 845 

K-13 water production 758 745.4 

Dep-1 hydrocarbon exploration 783 685 

Dep-21 hydrocarbon exploration 743 743 

Dep-24 hydrocarbon exploration 980 960 

DK-392 hydrocarbon exploration 1251 1120 

 

4. RESULTS 

In case of all tested wells/boreholes, 1D depth temperature distribution models 

were created for each point. For the calculations, it was also necessary to provide 

the detailed development history of the area from Triassic age in a quantitative 

manner, for which the work of Miklós [2] was used. Because of the lack of pages, 

only modeling results of K-11 well is presented as demonstration on Fig. 2. 

After the modeling process was carried out in case of all the investigated drill-

ing/wells, the results were used to create the temperature distribution in depth typi-

cal (Fig. 3) of the area along an E-W section (Fig. 1). The location of faults were 

given based on the work of Csiky [3] and Csiky [4]. The curve of the cover of the 

carbonate aquifers of Eocene/Triassic age was given based on the explored lime-

stone top in the examined boreholes. It should be pointed out that the aim of the 

research was not to develop the most accurate profile from a geological point of 

view, but rather to characterize the geothermal conditions in the investigated geo-

logical area. 
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Figure 2 

1D model of depth distribution of temperature in K-11 well. 

 

 

Figure 3 

E-W temperature distribution profile in the Egerszalók-Demjén area, depth of the  

30 °C isotherm, the curve of the cover of the Eocene and Triassic age carbonate 

aquifers, and the layer thicknesses revealed by drilling 
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It can be seen that in the central part of the E-W profile the carbonate aquifer situ-

ated in shallower position stores water with a lower temperature between 50-67 °C. 

Small changes can be observed in the environment of the faults. Higher tempera-

ture is characteristic at greater depths (-800 – -1000 mBf), and the K-11 well 

should also be highlighted, in the vicinity of which there is a probable presence of a 

fault, which is not known based on previous data. This may explain why the tem-

perature is locally higher in the vicinity of the well. 

 

 

 
 

Figure 4 

Telluric conductivity values in the research area, dimensional unit is Siemens (au-

thor’s own work based on [5]) 

 

In the next step the telluric conductivity map characteristic of the research area was 

investigated, on which the track of the profile was also marked (Fig. 4). Using this 

method, my goal was to examine the relationship between the prepared temperature 

distribution profile and the telluric conductivity values. It can be observed that the 

lowest conductivity values are located at the northern part of Egerszalók, which is 

consistent with the presence of lukewarm, warm water springs in the vicinity of 

Eger, where the carbonate aquifers are located near the surface. In contrast, a con-

tinuous increase in telluric conductivity values can be observed going east direction 

from Demjén. The carbonate rocks are also found at a shallower depth on this part 

of the profile, and then situated in deeper and deeper position moving towards the 

east. At the same time, the 30 °C isotherm also moves to a slightly deeper position. 

Based on the initial results, it can be said that the resolution of the telluric conduc-

tivity map available on the SZTFH (formerly MBFSZ) map server is not high 
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enough and is not suitable for the exact detection of local faults and their effects on 

such a small scale. 

 

5. CONCLUSIONS 

During the research, the datasets of wells producing thermal karstwater in the 

Egerszalók-Demjén area, as well as hydrocarbon research drillings were used. 

Well-level, 1D depth temperature modeling was performed using a petroleum sys-

tems modeling software. Using the available data, the temperature distribution of 

the investigated geological medium along an E-W profile was specified in the in-

vestigated area, taking into account the known structural conditions. 
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Abstract: In this study, batch and column adsorption methods are used to evaluate three 

Cambodian laterite samples for their zinc, copper, and manganese adsorption capacity. 0.25 

grams of Laterite were tested with 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm, 10 ppm, and 5 ppm zinc, 

copper, and manganese solutions. Using the nonlinear Langmuir and Freundlich isotherms 

fitting model, the given result determines the adsorbent's adsorption capacity. The over-

shoot phenomenon observed in the breakthrough curve indicates that adsorption is competi-

tive in the ternary solution. To conclude, the use of Cambodian laterite as an adsorbent for 

the heavy metal removal showed signs of promise. 
 

Keywords: Cambodian laterite, heavy metal removal, overshoot, competitive adsorption, 

nonlinear isotherm fitting  

 

 

1. INTRODUCTION 

Cambodians rely on groundwater for their drinking water and other daily needs, 

but it is increasingly threatened by pollution from agriculture (due to excessive use 

of pesticides and fertilizers) and other human activities (due to leachate infiltrating 

the groundwater source from poorly managed dumping sites and industrial dis-

charge). Heavy metals are harmful to humans and other organisms because they are 

toxic and carcinogenic. Heavy metals like manganese (Mn), copper (Cu), and zinc 

(Zn) can have devastating effects on ecosystems and human health. Metals can be 

found in a variety of agricultural contexts, including fertilizers, insecticides, and 

animal manures. Element Zn is used in a wide variety of applications including 

fertilizers, batteries, medicinal medications, and even in the home, while copper 

compounds have found additional use in agriculture as fungicides, algaecides, and 

feed additives. Both point and nonpoint sources contribute significantly to the zinc 

and copper pollution of surface waters. 

Heavy metals can be removed in a variety of ways, including by adsorption, bi-

oaccumulation, electrodialysis, and precipitation. Adsorption is considered one of 

the most promising technologies because of its high removal efficiency, practicali-

ty, and low cost. Although soil has adsorption capabilities, using it directly as an 

adsorbent is difficult because of its unstable structure and low recycled content 

after treatment. The term "laterite" refers to a particular type of soil. In wet cli-

mates with high temperatures and adequate drainage, thick layers of reddish laterit-
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ic soil groups rich in iron oxide (Fe), aluminum oxide (Al), and kaolinite clays can 

form. Laterite is typically red to reddish-brown because of the presence of ferric 

oxides and alumina; the range of its color is highly dependent on the levels of Fe 

and Al. Reports state that laterite has 31.10% Al2O3 and 35.53% Fe2O3 in it [1]. 

The weathering of rocks under highly oxidizing and leaching conditions, as well as 

the presence of many Fe and Al ions, give laterite its characteristic deep red color 

at Angkor sites in Siem Reap province, Cambodia. 

Because of its severe metal pollution issue and relatively weak economic posi-

tion, Cambodia needs to use its indigenous natural resources to produce low-cost, 

efficient, and easily separable adsorbents. The formations of laterite that are most 

common in the northern Cambodian peneplain and terraces are both abundant and 

inexpensive. The discussion of heavy metal adsorption onto laterite is the focus of 

a lot of current study. This study investigates the effectiveness of laterite as an 

adsorbent for removing heavy metals from water. 

Since they were the most practical adsorbent material, three distinct types of 

laterites were prepared for this experiment. Without the need for artificial addi-

tives, the laterite's adsorption performance could be improved if it provided enough 

Fe and Al ions throughout the process. The goals of this research are twofold: (I) to 

evaluate the adsorption efficiency of the laterite in removing heavy metal contami-

nation, and (II) to gain insight into the processes of laterite adsorption under differ-

ent experimental settings. The study also includes a discussion of competitive ad-

sorption research involving heavy metals. Future research and development oppor-

tunities for heavy metal removal using laterite are also discussed based on the re-

view. Addressing environmental problems calls for a concerted, coordinated effort 

on the part of government and a well-informed, team-based approach from individ-

uals who possess the superior knowledge and resources to develop novel approach-

es to environmental management. Overall, this study contributes to the sustainable 

development goals for environmental preservation by providing a technology suit-

able for the simultaneous removal of numerous heavy metals, especially in remote 

places with significant pollution but a relatively weak economic position. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Adsorbate preparation 

Ternary aqueous solution including Manganese (Mn), Copper (Cu), and Zinc (Zn) 

were prepared to test the simultaneous adsorption capacity on Laterite. The concen-

tration of the ternary solution varies from 5 ppm, 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm, and 

100 ppm. These ternary aqueous solutions were created by first dissolving 0.087 g 

of Zinc Sulfate Heptahydrate (ZnSO4·H2O), 0.076 g of Copper Sulfate Pentahy-

drate (CuSO4·H2O), and 0.064 g of Manganese (II) Sulfate Monohydrate 

(MnSO4·H2O) to generate 100 ppm solutions of ternary solution from 200 ml, then 

performing specific dilutions for each respective concentration. After the perfor-

mance of ternary solution, mono component aqueous solution was performed with 
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the same procedure of concentration separately, in order to investigate the adsorp-

tion of each element individually. 

On the other hand, the column adsorption test was performed with the different 

concentration, by using the 200 ppm concentration instead. The solution for col-

umn test was created by dissolving 0.44 g of Zinc Sulfate Heptahydrate 

(ZnSO4·H2O), 0.39 g of Copper Sulfate Pentahydrate (CuSO4·H2O), and 0.305 g of 

Manganese (II) Sulfate Monohydrate (MnSO4·H2O) to produce 200ppm solutions 

of ternary solution for column test by adding into 500 ml. 

 

2.2. Adsorbent preparation 

Three samples of laterite were brought from Siem Reap province, Cambodia, from 

different places, there are nearby Angkor Wat Temple, Ta Prohm Temple, and 

Chreav village, which is located in Siem Reap city. After drying for 24 hours with 

the temperature 105 degree Celsius, the sieving was performed to get the grain size 

lower than 6.3 mm. 

 

2.3. Batch adsorption experiment 

Weighing 0.25 g of laterite, adding 10 mL solution with different concentrations 

[5, 10, 25, 50, and 100 ppm] of stock solutions. The solutions were put in the cen-

trifuge test tube at room temperature and were placed in mechanical rotary mixer 

for 60 min, and then were put in the centrifugal for about 3 to 4 min to separate the 

solid and liquid particles. The Batch Equilibrium Test (BET) was used to assess the 

removal effectiveness of heavy metals such as Cu, Mn, and Zn from soil samples. 

Simultaneously, the adsorption capacity of the materials examined was evaluated. 

The following equation was used to determine the adsorption capacity of laterite 

for Mn, Cu, and Zn ions per unit mass 

 

%𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 =
𝐶𝑜−𝐶𝑒

𝐶𝑜
× 100               (1) 

 

With the adsorption efficiency can be calculated using the following equation 

 

𝑞𝑒 =
(𝐶𝑜−𝐶𝑒)∗𝑉

𝑚
                (2) 

 

where Co and Ci are initial concentrations and equilibrium concentrations heavy 

metals in the liquid phase (mg/L), V is the volume of the aqueous phase (L), and m 

is the mass of laterite (g). 

The adsorption phenomena of the heavy metals were further evaluated by fitting 

the observed absorbance values into the nonlinear isotherm models of Langmuir 

(Equation 3) and Freundlich (Equation 4) 

 

𝑄𝑒 =
𝑄𝑚𝑎𝑥∙𝐾𝐿∙𝐶𝑒

1+(𝐾𝐿∙𝐶𝑒)
                (3) 
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𝑄𝑒 = 𝐾𝐹 ∙ 𝐶𝑒

1

𝑛                       (4) 

 

where Qe is the amount of solute adsorbed at equilibrium [mg/g], Ce is the equilib-

rium concentration, and KF and n are the Freundlich constants. Quantity Qmax 

(mmol/g) is a maximum adsorption capacity of a material, and KL is the Langmuir 

constant. 

A dimensionless constant known as the separation factor or equilibrium parame-

ter may be used to estimate the affinity between the sorbate and sorbent based on 

the fundamental properties of the Langmuir adsorption isotherm parameter 

 

𝑅𝐿 =
1

1+𝐾𝐿𝐶𝑜
  .                (5) 

 

For the adsorption process, a desirable RL value falls within the range of 0< RL<1, 

with RL=1 indicating linearity, RL > 1 being favorable, and RL = 0 indicating irre-

versibility [2]. 

 

2.4. Column adsorption experiment 

Column adsorption was studied in a 0.9-cm-diameter, 25-cm-tall steel column. 50 g 

of adsorbent contained 2.5 g of laterite and 47.5 g of sand. Test adsorbent was TP 

soil. Laterite and acid-washed sand improve flow distribution and prevent adsor-

bent loss. The 200 ppm ternary solution was pumped through the column at 

1mL/min. Ternary solution was collected from the column outlet into 29 tubes at 

10-minute intervals over 290 minutes and examined for heavy metal by using MP-

AES (microwave plasma atomic emission spectrometer). All experiments were 

performed at room temperature, and the data was used to plot residual Zn, Mn, and 

Cu breakthrough curves. Adsorption breakthrough curves depend on equilibrium 

time, bed height, concentration, and flow rate. The laterite column's performance 

can be assessed using breakthrough curves. Normalized concentration (influ-

ent/effluent ratio) over time gave these curves. These graphs describe metal to ad-

sorption in a fixed-bed column. 

A mathematical model was developed to account for the unique transport 

phenomena of ternary heavy metal solutions in a packed column of laterite TP soil. 

The Ogata-Banks [3] analytical solution implemented in ORIGIN Pro allowed this 

model to be successfully applied the experimental breakthrough data. By using the 

following function to fit the experimental BTC, we were able to estimate the 

retardation factor and dispersion coefficient with the following equation 

 

𝐶(𝑥, 𝑡) =
1

2
𝐶0 [𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥−
𝑣

𝑅
𝑇

√4
𝐷

𝑅
𝑇

)+ 𝑒
𝑣∗𝑥

𝐷 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝑥+

𝑣

𝑅
𝑇

√4
𝐷

𝑅
𝑇

)]             (6) 
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where x is down gradient location of interest (cm), t is time of interest [min], C0 is 

the initial concentration of the solution, v is velocity (cm/s), D is the dispersion, R 

is the retardation factor, erfc is the error function, and C(x,t) is the function of 

concentration at a specific location and time.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The materials and methods should be described with sufficient details to allow 

others to replicate and build on the published results. 

 

3.1. Batch adsorption experiment 

3.1.1. Batch adsorption for ternary solution 

According to the experiment, the value of Qe of 100 ppm Zinc (Zn) was negative, 

and the same scenario happened for Copper (Cu) on AK and SR soil types. For 

Manganese (Mn), the AK soil type result cannot be specified. 

 

 

Figure 1 

Removal efficiency of ternary solution on each soil type 

 

Figure 1 shows TP soil has the highest ternary solution adsorption capacity. TP 

soil can handle higher Cu and Mn concentrations than AK soil. Among the three 

samples, AK Soil had the lowest removal efficiency and adsorption capacity. SR 

soil is able to adsorb low quantities of Cu and Mn and, surprisingly, high concen-

trations of Mn. 

In Figure 2 the adsorptive rates of Zn, Cu, and Mn increased at the start of the 

experiment but thereafter fell. The adsorption rate peaks at 5 ppm and subsequently 

declines. Low concentrations have many adsorption sites, which decrease as con-
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centrations rise. At low concentrations, the soil adsorption capacity is at its maxi-

mum and the adsorptive rate increases quickly then decreases gradually. When 

initial concentration is modest, multiple adsorption sites are present on the soil 

surface, allowing most heavy metals to be assimilated [4]. As equilibrium concen-

tration rises, more heavy metals bind to adsorption sites. High-binding-energy ad-

sorption exceeds overall capacity, increasing nonspecific adsorption. Heavy metals 

alter adsorption equilibrium, reducing adsorption capacity. 

Figure 3 shows that the adsorption removal effectiveness is Cu>Zn>Mn. Ele-

ments Cu, Mn, and Zn have similar geochemical characteristics and compete for 

soil adsorption sites [5]. Competitive interactions with other species may decrease 

metal retention. This can happen due to competition between metal cations and the 

presence of other elements. When initial metal concentration grew, competition 

between heavy metals increased, and Zn adsorption proportion fell while Cu ad-

sorption proportion rose [6]. 

 

 

Figure 2 

The ratio Ce vs Qe of three laterite samples 

 

3.1.2. Batch adsorption experiment for mono component 

Figure 3 shows the adsorption efficiency and final concentrations of three later-

ites-derived heavy metals. As indicated, Zinc (Zn) removal effectiveness ranges 

from 26% to 90%, with a higher value for the lowest zinc concentration (10 mg/L). 

The SR soil type removed Zinc effectively from 5 ppm to 100 ppm, except at the 

maximum concentration (100 ppm). Zinc's removal effectiveness in TP soil was 

90% at 10ppm, but 35% at the highest concentration. AK soil removed 5 ppm of 

Zinc ion. TP and SR soil types removed 96% of 10 ppm Cu and 89% and 94% of 

25 ppm Cu. AK Soil's elimination efficiency ranges from 55% to 85% for low con-
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centrations (5 ppm to 25 ppm) to 36% for 50 ppm and less than 20% for the maxi-

mum concentration. TP and SR performed well for Manganese (Mn) removal, in-

cluding AK soil at the lowest content, with 78%, 76%, and 72% removal rates, 

respectively. The graph shows that three laterite samples performed badly with 

maximum concentrations of less than 50% and 39% for SR Soil (Figure 4). 

 

 

Figure 3 

Graph or removal efficiency of the three heavy metals in mono condition for each 

laterite sample 

 

 

Figure 4 

Adsorption isotherm of mono condition of heavy metals on laterite with the plot 

graph of Ce vs Qe 

 

3.2. Nonlinear fitting isotherm 

Langmuir and Freundlich isotherm model were discussed in this study with the 

nonlinear equation. Although this is not adhered to a standard, the common as-

sumption [7] is that nonlinear regression can usually provide better results. Typi-
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cally, the non-linear regression process can provide better fits and can be done on 

many models with the same set of adjustable variables, enabling a more direct 

comparison of the fits of various models (Table 1). 

Table 1 

Two parameters isotherm nonlinear equations 
 

Adsorption Model Nonlinear Equation Parameter 

Langmuir Model 𝑞𝑒 =
𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐾𝐿 ∙ 𝐶𝑒
1 + (𝐾𝐿 ∙ 𝐶𝑒)

 

- Qmax [mg/g] 

- KL [L/mg] 

Freundlich Model 𝑞𝑒 = 𝐾𝐹 ∙ 𝐶𝑒

1
𝑛 

- KF [mg(1−1/n) L1/n/g] 

- n 

 

3.2.1. Nonlinear fitting isotherm model for Ternary solution 

Due to competitive adsorption, a complex process with a negative R2 value, further 

research is needed for Mn and Zn. This ternary solution inquiry only discusses Cu. 

From Table 2, the R2 of TP soil for Cu is low compared to other laterite samples, 

however Langmuir is a better fit than Freundlich for TP and AK soils, and Freun-

dlich is better for SR soil due to its larger R2. Copper (Cu) adsorption capacity was 

1.11 mg/g for TP, 1.22 mg/g for AK, and 0.74 mg/g for SR (Fig. 5). 

 

Table 2 

Langmuir and Freundlich parameters obtained in nonlinear fitting models for ter-

nary solution 

Model Parameter Value 

Copper (Cu) 

TP soil AK Soil SR Soil 

Langmuir Qmax [mg/g] 1.11 1.22 0.74 

KL [L/mg] 1.51 0.31 0.61 

R2 0.16 0.99 0.91 

Freundlich KF (mg(1−1/n) L1/n/g) 0.61 0.33 0.29 

n 7.74 2.61 3.52 

R2 0.11 0.95 0.99 
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Figure 5 

Langmuir and Freundlich isotherm fitting model of ternary solution on three later-

ite samples, with the plot of Ce vs. Qe 

Table 3 

Langmuir and Freundlich isotherm parameters obtained in nonlinear fitting mod-

els for mono element of heavy metals test 

Model Langmuir Freundlich 

Parameter 
Qmax 

[mg/g] 

KL 

[L/mg] 
R2 

Kf (mg(1−1/n) 

L1/n/g) 
n R2 

Value 

SR soil 

Zn 2.11 0.14 0.99 0.66 3.26 0.82 

Mn 2.62 0.02 0.907 0.12 1.67 0.96 

Cu 2.12 0.4 0.96 0.43 2.6 0.92 

TP soil 

Zn 1.39 0.13 0.88 0.5 4.18 0.72 

Mn 3.73 0.02 0.92 0.14 1.47 0.91 

Cu 1.3 0.55 0.88 0.28 2.64 0.96 

AK soil 

Zn 1.43 0.03 0.85 0.25 3.76 0.91 

Mn 3.58 0.01 0.97 0.09 1.45 0.99 

Cu 0.78 0.26 0.98 0.1 1.84 0.82 
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3.2.2. Nonlinear fitting isotherm model for mono component solution 

In this investigation, two parameters of nonlinear Langmuir and Freundlich fitting 

isotherm model were utilized to represent the equilibrium of Zn, Cu, and Mn ad-

sorbed onto three laterite samples, AK soil, TP soil, and SR soil. The Freundlich 

isotherm model assumes a heterogeneous adsorption surface and energetic active 

sites [8]. When biosorption occurs without any interaction between the adsorbed 

molecules, the Langmuir model predicts the formation of a monomolecular layer 

[9]. According to similar literature data, metal ion uptake differences in adsorption 

capacity are influenced by the adsorbent's individual properties. 

Figure 6 shows the Langmuir and Freundlich isotherm parameter values com-

puted from Qe vs. Ce. Table 3 presents Langmuir and Freundlich adsorption iso-

therm parameters for Cu, Zn, and Mn on three laterite samples. Both Freundlich 

and Langmuir isotherm models achieved high plot fits, indicating that experimental 

data fit well with either model. Freundlich model has a higher value of R2 than 

Langmuir. 

 

 

Figure 6 

Langmuir and Freundlich isotherm fitting model of mono component solution on 

three laterite samples, with the plot of Ce vs. Qe 
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In the Langmuir isotherm model, the calculated maximum adsorption capacities 

(Qmax) of SR soil were 2.11 mg/g for Zn, 2.62 mg/g for Mn, and 2.12 mg/g for Cu. 

While the Qmax of TP soil were 1.39 mg/g for Zn, 3.73 mg/g for Mn, and 1.3 mg/g 

for Cu. Last but not least, the Qmax of AK soil were 1.43 mg/g, 3.58 mg/g, and 0.78 

mg/g, respectively. Summarily, SR soil adsorption capacities is higher than other 

two types of soils for Zn and Cu, and TP soil has higher adsorption capacity for Mn 

than SR and AK. 

 

3.3. Column adsorption experiment 

3.3.1. Breakthrough curve 

Figure 7 shows Mn curve is higher than Zn and Cu, while Cu is lowest. The over-

shoot of Mn after 50 to 80 minutes was noticed in an ion exchange [10]. The over-

shoot phenomenon depicts the displacement of less strongly adsorbed components 

by more strongly adsorbed ones. Heavy metals in the mixture fought for exchange-

able sites, which displaced cations with lesser adsorptive energy. 

 

 

Figure 7 

Breakthrough curve, plotting Ct/Co vs. Time 

 

Varied sections of a system have different mass transfer speeds. The weaker 

component travels the farthest and is first adsorbed. When the strong component 

reaches the same layer as the weak component, a new binary equilibrium state is 

formed. Except for the strongest component, all will be displaced. When displace-

ment occurs, breakthrough behavior often emerges [11]. The weaker components 

overshoot proportionally to the displacement force. 

For the assumption, Mn is the weakest element in ternary adsorption while Cu 

is the strongest. Batch adsorption indicated Cu>Zn>Mn. This phenomenon needs 

more research beyond competitive adsorption. 
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3.3.2. Transport model 

Manganese (Mn) cannot be showed the typical sigmoid-shape curve due to the 

competitive adsorption in the ternary solution, the further investigation is needed 

for Manganese (Mn). However, the data of Zinc (Zn) and Copper (Cu) are present-

ed in the Breakthrough curve, using the model of Ogata and Banks for the fitting 

process. The plot of Ce vs. time is represented in Fig. 8 with the fixed parameters of 

Ci, X, and v. 

Table 4 

Parameters of Ogata and Banks model 

 Ci 

[mg/L] 

V 

[cm/s] 

X 

[cm] 

D 

[m2/s] 

R 

[-] 

R2 

[-] 

KD 

[cm3/g] 

(Cu) 200 0.04 25 7.95*10-4 7.11 0.95 2.44 

(Zn) 200 0.04 25 4.94*10-4 4.94 0.96 1.57 

 

The value of R2 of Cu and Zn are 0.95 and 0.96, respectively, showed that Oga-

ta and Banks model is suitable for the plotting. However, the retardation factor (R) 

value of Cu is 7.11 higher than Zn which is 4.94 (Table 4). At early stage of the 

process of adsorption, the simultaneous adsorption happened, and yet, after reach-

ing the peak of adsorption, the sites were decreasing, and only the higher ions af-

finity were adsorbed which are Cu and Zn. Meanwhile, the distribution coefficient 

of Cu is also higher than Zn, where are 2.44 cm3/g and 1.57 cm3/g, respectively.  

 

 

Figure 8 

Ogata and Banks model fitted to Cu and Zn data 
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4. CONCLUSION 

Three laterite samples from Siem Reap, Cambodia, labeled TP, AK, and SR were 

used to evaluate the adsorption of Zinc (Zn), Copper (Cu), and Manganese (Mn). 

This study included competitive adsorption utilizing a ternary solution of the three 

elements and mono adsorption with concentrations of 5 ppm, 10 ppm, 25 ppm, 50 

ppm, and 100 ppm. TP soil has the maximum removal effectiveness of the ternary 

solution, Cu and Mn. AK soil could not handle high amounts. Competitive adsorp-

tion indicated Cu>Zn>Mn. The ternary solution inquiry cannot identify Zn and Mn 

for equilibrium analysis; more investigation is needed. Anyway, TP soil absorbed 

1.11 mg/g of Cu, AK soil 1.22 mg/g, and SR soil 0.74 mg/g. TP and SR soil types 

performed well in mono element studies with low concentrations, removing 96% of 

Cu at 10 ppm and 89 % of Cu at 25 ppm. Concentration reduces removal efficien-

cy. AK Soil wasn't as good as other kind. 

Due to its high value of R2, the Langmuir model is excellent for studying mono-

element heavy metals, such as Zn (2.11 mg/g), Mn (2.62 mg/g), and Cu (2.12 

mg/g). TP soil's Qmax for Zn, Mn, and Cu were 1.39, 3.73, and 1.3 mg/g, respec-

tively. Qmax of AK soil was 1.43, 3.58, and 0.78 mg/g. SR soil has higher Zn and 

Cu adsorption capacities than AK and TP, and TP has higher Mn adsorption capac-

ities than SR and AK. 

Element Mn is the weakest component of ternary solution adsorption; hence its 

breakthrough curve overshoots. Cu is the strongest. Mn cannot be shown as usual 

sigmoid-shaped curve due to competing adsorption and overshoot. Further investi-

gation should fix this problem. Cu and Zn R2 values of 0.95 and 0.94 demonstrate 

that Ogata and Banks model is adequate for charting. Cu's retardation factor is 7.11 

times larger than Zn's 4.94, indicating that Cu is a stronger adsorbent. Early in the 

adsorption process, simultaneous adsorption occurred, but beyond the peak, heavy 

metals competed for exchangeable sites, displacing cations with lower adsorptive 

energy in the soil solution. 

 

5. RECOMMENDATION 

Many improvements can be made in this study for better result, especially, for the 

investigation of competitive adsorption. The study should include the optimum 

conditions that should be considered such as: 

- the effect of pH, contact time, 

- the initial concentration of solution should begin with the high concentration, 

- the column test experiment should be improved by verifying the effect of bed 

height, flow rate, and mono element should be tested. 
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Abstract: In this study, numerical groundwater flow modelling was built and used to calcu-

late the elements of the water budget and the ratio of the river's contribution to the total water 

supply for a selected bank - filtered groundwater resource. The research is presented sepa-

rately in two parts; the first part contains the numerical model setup; the second part contains 

the water budget calculations. Transient numerical models were built up for three well groups 

of a waterworks, which have difference in the distances of the wells from the riverbank. The 

models were calibrated and run for a more than 2 years’ time-period. The simulation results 

showed a significant difference in behaviour of the groundwater regime for the three models. 

In case of higher well distances the well heads are more sensitive for the variation of pumping 

rates. At the same time the closer wells show more sensitivity for the fluctuation of the river 

stages. The values of depression and the radius of influence around the wells are strongly 

influenced by the Danube. 

 

Keywords: induced riverbank filtration (IRF), river recharge, Managed Artificial Recharge 

(MAR), water budget, numerical model 

 

 

1. INTRODUCTION 

Bank - filtered groundwater resources contribute 29% to Hungary's drinking water 

supply (through 56 operating waterworks) and represent a quarter of the long-term 

drinking water resources (37 potential waterworks). They play a prominent role in 

Budapest's water supply, as the capital provides 95% of its water demand through 

bank-filtered wells [1]. These kind of water resources form a transition between sur-

face - and groundwaters, and such waterworks work as Managed Artificial Recharge 

systems using artificially induced bank filtration. According to the regulation a wa-

terwork can be called bank-filtered if at least 50% of the produced water originates 

from surface water and reaches the production well through the pores of the alluvial 

gravel terrace with good hydraulic conductivity deposited by the surface water.  

River water undergoes complex mechanical, physical/chemical, and biological puri-

fication during its percolation through the alluvial sediment [2]. The efficiency of 

water purification is dependent on the pollution of the surface water, the efficiency 
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of the biologically active zone existing along the flow paths, the particle size distri-

bution of the sediment and the distance of the production well from the riverbank. 

The cleaning process of many waterworks is so efficient that only chlorine or UV 

disinfection treatment is required before the exploited raw water is sent to the utility 

network. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. The study area 

One of the several bank-filtered waterworks situated in Szentendrei Island was se-

lected for the water balance calculations. Szentendrei Island with an area of 56 km2 

lies to the North of Budapest, Hungary’s capital. It is situated within two branches 

of the Danube River (Fig. 1). The island has a length of 31 km and a width that varies 

between 2.3 km and 3.5 km. 

 

 
Figure 1 

Szentendrei Island with production wells 

 

In terms of geology, the basement of the island consists of Tertiary marine sediments, 

Upper Oligocene clay and Lower Miocene clayey, sandy layers. The basement for-

mation is overlain by fluvial gravels and sands that formed from the beginning of the 

Pleistocene age. The thickness of the fluvial sediments ranges from 3.5 to 10 m, and 
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this formation contains the highly permeable aquifers. The fluvial sediments are 

overlain in the immediate subsurface by only 3–5 m of Pleistocene and Holocene 

sand layers separated by lenses of clayey-silty-sand and muddy layers.  

The selected waterworks consist of water production from 20 wells in a 6 km long 

reach of the river. The wells are drilled parallel to the Danube River with distances 

ranging from 75 meters to 450 meters away from the riverbank and are numbered in 

a South-North direction. Each production well is 10-17 meters deep screening the 

gravel terrace.  

 

 

 
Figure 2 

The geometrical setup of the three model areas 

 
Three sub-areas inside the waterworks were identified and consequently three nu-

merical models were built up for the research. The first study area falls within the 

environment of production wells no. 1, 2, and 3, the second one within wells 11, 12, 

13 and the third one within wells 16, 17, and 18. The modeling areas were chosen 

based on the distance from the river. Wells 1, 2, 3 have an average of 83 m from the 

river, wells 11, 12, 13 have an average of 211 m and wells 16, 17 and 18 with an 

average of 400 m from the river (Fig. 2). The aim of this selection was to examine 
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the differences in the results among the three models with regards to the distance 

from the river. 

2.2. The numerical model setup 

Numerical calculations were performed using MODFLOW-2005 version 1.12 ]3], 

which is a code developed by the USGS for simulating and predicting groundwater 

conditions and groundwater/surface-water interactions. Calibration of the models 

was done using the in-built parameter estimation package (PEST) and PMPATH for 

Windows version 8.0.42 [4] was used to view and interpret the results, as well as to 

determine the flow paths and flow times. The applied environment uses the solution 

of the basic groundwater flow equation based on the finite difference method. 

Each model covers 1100 m in the x-direction (East-West) and 900 m in the y-

direction (North -South) (Fig. 2). The models are discretized vertically into two lay-

ers with depths obtained from interpolation of the production and monitoring wells 

data within the model area. The two layers have different hydraulic and storage prop-

erties. The upper layer has a silty-sand formation, and the underlying layer is com-

posed of sandy gravel sediments as obtained from the hydro-stratigraphic descrip-

tions of the wells. The grid size ranges from 20 m x 22 m to 4 m x 4.4 m around the 

production wells (Fig. 2). The ground surface, aquifer top and aquifer bottom surface 

elevations were calculated by interpolation of the production and monitoring wells 

data. 

The starting hydraulic heads were obtained from interpolating the starting heads 

of the wells within each model area at the beginning of the stress period i.e., 

2018/07/12. In the flow models, the Northern and Southern boundaries were as-

signed active cells while the Western boundary was assigned fixed/constant head 

cells because of the assumed continuous GW flow from the background into the 

aquifer. The Eastern boundary was represented by the “River” package to simulate 

the head-dependent flux boundary because of the river Danube (Fig. 2). The CRIV 

parameter was used to represent the flux through the riverbed. All other cells inside 

the model boundary were assigned active cells and the head distribution changed 

with time during the transient simulation. The three production wells were identified 

in the “Well” package with different production rates depending on the examined 

scenario. 

In terms of time discretization, the models are transient with a total simulation 

time of 795 days. The stress period begins from 2018/07/12 to 2020/09/13 and it was 

selected because there were extreme high flows and low flows in the Danube River 

stage time series. The simulation time is divided into 20 stress periods each with 

lengths ranging from 9 to 77 days (Fig. 3).  

The input GW flow parameters included the hydraulic gradient, horizontal and 

vertical hydraulic conductivity, effective porosity, specific storage and specific 

yield, daily production rate, annual recharge, and the riverbed conductance. Most of 

the initial values of the input parameters were obtained from average ranges in the 

literature for the fluvial formations of Szentendrei Island [5]. During the model cal-

ibration phases the initial values were modified. 
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Figure 3 

The measured and calculated river water level with the simulation periods (red 

dashed line) 

 

2.3. The model calibration process 

Calibration of the models was done using PEST which is an in-built parameter esti-

mation software package in Processing MODFLOW. PEST interacts with a numer-

ical model through the model’s own input and output files and adjusts the parameters 

by running several times. During a parameter estimation process, PEST searches for 

optimum parameter values whose sum of squared deviations between model-calcu-

lated and observed values of hydraulic heads (or drawdowns) at observation bore-

holes is reduced to a minimum. Since the Block-Centered Flow (BCF) package was 

used with layer type 3 in the current models, the values of horizontal hydraulic con-

ductivity, vertical hydraulic conductivity, storage coefficient and the specific yield 

were estimated using the PEST package. Parameter estimation process was run for 

each of the three models and the final estimated values of the parameters that were 

adjusted by the software is given in Table 1.  

Table 1 

Values of adjusted parameters after calibration with PEST package  
Well groups Horizontal hydraulic 

conductivity Kh (m/day) 

Specific yield (-) 

Wells 1, 2, 3 260 0.19 

Wells 11, 12, 13 260 0.20 

Wells 16, 17, 18 303 0.20 

 

The calculated versus the observed head-time curves were generated for each of the 

wells using the calibrated model. Figure 4 and 5 show the results for two selected 
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wells situated close (92 m) and far (348 m) from the river with the daily production 

rates added to the graph to visualize the effect of pumping rates on the hydraulic 

heads. 

 

 

Figure 4 

The fitting result of measured and calculated hydraulic head for Well no.3. 

 

 
Figure 5 

The fitting result of measured and calculated hydraulic head for Well no.16. 

 
 

2.4. Results and discussion 

Based on the modelling results it can be generally concluded that there is some in-

fluence of the daily production rate (Q given in m3/day) on the hydraulic head. The 
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hydraulic heads are higher during the periods with lower daily production rate and 

lower when the production rates are higher. This observation can generally be made 

for all the wells. However, this effect is more pronounced for wells, which are farther 

away from the river. This can be explained that the recovery due to recharge from 

the river is decreasing with an increase in the distance from the river. At the same 

time during high river stage periods the hydraulic head can be higher even inde-

pendently from pumping rates. The highest points noted in all the curves are periods 

261 and 356 which represent the period between 2019/02/25 and 2019/03/29 and the 

period from 2019/05/23 to 2019/07/02 which had the highest average river stage in 

the whole 3-year study period (Fig. 4-5). This can be attributed to the high precipi-

tation experienced during these periods. Applying the calibrated models, groundwa-

ter head distribution for the study areas were also created (Fig. 6-7).  

 

 
a)                                          b) 

Figure 6 
Calculated hydraulic head distribution around Well 1-2-3 for a) a low river stage 

period b) high river stage period 

 

 
a)                                          b) 

Figure 7 
Calculated hydraulic head distribution around Well1-2-3 for a low river stage pe-

riod  
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For the wells closest to the river, the depression cone reaches the riverbed (Fig. 6/a), 

at the same time it is not true for farther wells (Fig. 7/a). The hydraulic gradient 

strongly depends on the actual river stage. For high river stages the depressions are 

small and the radius of influence around the wells are limited. 
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Abstract: In this study, numerical groundwater flow modeling is continued to calculate the 

elements of the water budget and the ratio of the river's contribution to the total water supply 

for a selected bank - filtered groundwater resource. The research is presented separately in 

two parts; the first part contains the numerical model setup; the second part contains the water 

budget calculations. The results confirm that the current water level of the Danube domi-

nantly determines the replenishment of the groundwater resource. The decreasing recharge 

from the river is replaced by the amount of water released from the gravel terrace "filled up" 

during the Danube flood or high river stage. Other sources contribute to the recharge only at 

most persistent low river stages. The doubling of the production rates in the case of low river 

stages and wells close to the riverbank causes a considerable difference in the recharge from 

the river. Simulating actual production data in the examined period of 2018-2019, the pro-

portion of river recharge to the total recharge on average is 75-85%. 

 

Keywords: induced riverbank filtration (IRF), river recharge, Managed Artificial Recharge 

(MAR), water budget, numerical model 

 

 

1. INTRODUCTION TO RIVER RECHARGE 

Replenishment of the bank - filtered water resource can be made up of three parts: 

recharge (residual infiltration) from precipitation, horizontal or vertical inflow from 

groundwater (so called “background”), and finally, to the greatest amount, from sur-

face water. The amount of recharge from different sources is not constant over time, 

as they are influenced by several factors. If the physical-chemical parameters of the 

rock and water are assumed to be constant, the change in hydrological factors and 

production (apart from other artificial effects) entails a change in the recharge from 

the river over time.  

The water level of the river can basically determine the water supply coming from 

it, since it influences the amount of water entering the gravel terrace through the 

difference in the potential level between the production well and the river [1]. The 

production rate can similarly affect the water transfer, through the size and extent of 

the depression cone around the well. The distance of the water production facility 

from the river does not change over time, but obviously the water flow from the river 
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can also depend on it. At a critical distance, the depression of the water production 

does not even reach the river. It reduces the amount of water recharging from the 

river to the aquifer to such an extent that is given under natural conditions. 

The replenishment conditions of the bank - filtered water resource can be deter-

mined by measurements and model calculations (analytical or numerical). Stable 

isotopes primarily provide information on the origin of water and the conditions of 

its origin. From the oxygen isotope concentration of the water samples, it can be 

determined in what proportion the water originates from the river or from the ground-

water. There is a significant difference between the δ18O content of the rainwater that 

infiltrates into the ground water and the river [2]. The method requires intensive 

sampling and analysis of surface - and groundwater over a long period of time in 

dense (preferably daily) resolution. However, the applicability of this method is lim-

ited, especially in the case of wells farther away from the river, because the flow 

time between the river and the water production facility can be even several months. 

The isotopic composition of the water stored in the gravel terrace is a significant 

factor in the mixing, which carries the effect of previous hydrological, water produc-

tion and infiltration events. 

The determination of the different recharge elements can also be carried out with 

the help of groundwater flow models, with which it is also possible to examine the 

flow or residence times between the river and the water production facility [3]. Nu-

merical model calculation has the advantage that the elements of the water balance 

can be specified with high time resolution for any period of time if there is a reliable 

model that describes reality with the smallest error. In addition, forecasts can be 

made, the effect of hydrological changes can be calculated, which is of interest from 

an operational point of view. 

In this study, using flow models of a waterworks located on the Szentendrei Is-

land, we present the change in the recharge of the bank - filtered water resource from 

the river with (1) the distance of the water production facility from the riverbank, (2) 

the water level of the Danube and (3) the production rate. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. The water budget calculations 

2.2.1. Constant production rates 

With the completed numerical 3D time-varying models the elements of the water 

balance participating in the water budget of the model cells can be calculated for the 

simulated period. The numerical model setup process was published in the previous 

article “Calculations of the time dependent river recharge in case of induced 

riverbank filtration Part I. The numerical model setup”. In the first scenario, a con-

stant 1500 m3/day pumping rate was assumed for each well. This pumping rate is 

lower than average production for the selected well groups. 

The three elements of the total water supply were examined as a ratio of the input 

rate from different origins in m3/day and the output, which was the produced rate. 
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The recharge from the river changes with the change in water level of the Danube, 

i.e., it falls when the water level falls, it increases when the water level rises (Fig. 1), 

it varies between about 45-100 % over time. 

 

 
a)                                                   b) 

Figure 1 

The recharge ratios with different origins in time a) results of Well no.1-2-3 b) re-

sults of Well 16-17-18 

 

At lower water levels in addition to the river recharge, water released from the aqui-

fer storage, and at the lowest water levels, the supply from the background is also 

activated. It was interesting to observe from the results that the amount of water 

released from the gravel terrace "filled up" during the Danube floods is added to the 

decreasing recharge from the falling river. 

Figure 1b shows the results plotted similarly to the previous one for the sub-area 

where the average distance of the three wells from the shore is 390 meters. A notice-

able difference is the replenishment from the river, which here ranges from 35 to 90 

%. The amount of water coming from the background increases spectacularly. 

It is obvious that the water level of the Danube dominantly determines the water 

supply of the bank-filtered system. We calculated the recharge from the river for 

each period by increasing the water level change of the river compared to the lowest 

water level. A logarithmic function could be fitted to the obtained scatter plot (Fig.  

2). As the water level increases, the amount of water flow from the river increases 

first more steeply and is obviously approaching a maximum value. 

The doubling of the production rate visibly increases the supply from the river, 

the characteristic curve belonging to the two different production rates separates at 

lower water levels. It means a clear direct hydraulic connection in the case of wells 

close to the riverbank since the higher depression caused by higher rate pumping 

increases the amount of recharge from the river. As the distance of the wells from 

the river increases, this effect decreases and ceases, 400 meters from the shore there 
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is hardly any change in the recharge from the river with doubled production rate. The 

two curves in Fig. 2b are running together. 

 

 
a)                                                  b) 

Figure 2 

The river recharge rate in the function of river water level increase a) results of 

Well no.1-2-3 b) results of Well 16-17-18 

 

 
Figure 3 

The minimum, maximum and mean river recharge rates in the function of well dis-

tances 

 

The distance of the water production facilities from the river is therefore a limiting 

factor. The statistical data of river recharge was examined as a function of the three 

average well distances (Fig. 3). The maximum and average values decrease with 

distance. The average river recharge for the examined time reaches 70% for all three 
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sub-areas. There is a clear separation between the minimum river recharge for the 

two different production rates. 

 

2.2.2. Actual and time-varying production rates 

The production rate is not constant, it varies slightly from well to well and over time. 

The numerical model calculations were carried out providing the actual production 

data of each well for the period under review. For each shorter-longer period, we 

thus formed average pumping rates from the daily data series.  
Table 1 

The calculated time varying reiver recharge  

Period 
Simulation time Danube stage 

(masl) 

River recharge (%)  

start end 90 m 210 m 390 m 

1 2018.07.12 2018.08.27 98.01 61.9 56.6 55.6 

2 2018.08.28 2018.09.27 98.19 77.0 75.7 72.3 

3 2018.09.28 2018.10.26 97.6 48.2 47.7 47.8 

4 2018.10.27 2018.11.06 98.31 85.3 83.9 81.8 

5 2018.11.07 2018.12.05 97.55 41.1 40.8 39.8 

6 2018.12.06 2018.12.24 98.31 85.3 83.4 80.5 

7 2018.12.25 2019.01.23 99.65 98.2 90.1 89.8 

8 2019.01.24 2019.02.24 98.92 74.9 66.2 71.4 

9 2019.02.25 2019.03.29 100.36 98.7 90.4 90.2 

10 2019.03.30 2019.05.22 99.53 84.4 73.2 74.9 

11 2019.05.23 2019.07.02 101.12 98.9 92.1 91.8 

12 2019.07.03 2019.09.16 98.79 62.4 54.4 55.0 

13 2019.09.17 2019.11.15 98.2 69.8 63.5 61.7 

14 2019.11.16 2019.12.24 98.4 85.8 82.2 76.2 

15 2019.12.25 2020.01.02 99.2 95.8 90.9 90.1 

16 2020.01.03 2020.02.03 98.19 51.8 53.4 57.4 

17 2020.02.04 2020.03.26 99.92 98.6 90.9 90.0 

18 2020.03.27 2020.06.11 98.59 73.9 69.7 65.8 

19 2020.06.12 2020.08.04 99.78 98.2 89.9 88.7 

20 2020.08.05 2020.09.13 99.6 94.7 85.9 85.4 

 

Table 1 summarizes the percentage of the river's contribution to the water resources 

for the three sub-areas. In the examined period of 2018-2019, the recharge from the 

river did not fall below about 40%. At the same time, this minimum was only typical 
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for a short period during the autumn-winter low river stage of 2018. Figure 4 shows 

the boxplots containing the river recharge ratios of all time periods. The maximum 

and average values decrease with distance. The average contribution from the river 

to the total water resources of the investigated sub-areas is 75-85%. The three se-

lected well groups represent the waterworks, so this value can be considered valid 

for the entire series of wells. 

 

 
 

Figure 4 

The boxplots of the river recharge ratios of all simulation periods modeling the ac-

tual production rates of the well groups 

 

In this simulation case we found no demonstrable correlation between the pumping 

rate and the river recharge. The reason is, on one hand, that the variability of the 

pumping rate was only around 25% on average during the period under review. Our 

modelling results revealed that the system is less sensitive to changes in production 

compared to changes in the river's water level. For the changing pumping the ele-

ments of the water budget change significantly only in the periods of low river water 

and above-average rates. This was also supported by the analysis of the operation 

data series, where we could not show a relationship between the measured well heads 

and the rate produced based on the entire period. 

The obtained percentage values are average values in the sense that they are typical 

averages for time periods of variable length corresponding to the temporal resolu-

tion, which also bear the effect of averaging the input data (flow water level, pro-

duced yield). However, we do not expect significant deviations from these values as 

a result of simulation with daily resolution, since the extreme values of the input data 

would only last for one day, so their impact on the water balance can be is small. 
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3. CONCLUSIONS 

The change of recharge of different origins with the water level of the Danube and 

the production rate was calculated with the groundwater flow models of a bank-fil-

tered water resource on the Szentendre Island. The differences in results between 

wells at different distances from the river was also examined. Three models contain-

ing 3 production wells were built and calibrated for the sub-areas of the selected 

waterworks. During the water budget calculations, the proportion of water entering 

from the river (river recharge), from the western boundary of the model (horizontal 

inflow, background), and from the aquifer storage in the total water amount available 

in each period was examined. 

With the change in the river stage, the recharge from the Danube changes, but 

almost always reaches 50%. As the river stage increases, the amount of water flow 

from the river approaches a maximum value according to a logarithmic function. In 

the full supply at low river stages next to the river, the water released from the aqui-

fers enters, and recharge from the background is also activated. As the distance of 

the wells from the river increases, the river recharge shows an exponential decrease, 

and in some cases its value stabilizes at 200 meters. 

The effect of the production rate can be detected in wells close to the riverbank, 

the greater depression caused by pumping increases the amount of recharge from the 

river. However, this is only significant during periods of low river stages, and in 

addition, as the distance of the wells from the river increases, this effect decreases 

and ceases. By doubling the production rate at 400 meters from the riverbank, there 

is hardly any change in the river recharge. At the same time, the amount of water 

coming from the background (western model boundary) increases spectacularly and 

feeds into the system in almost every period. 

With actual, time-varying production in the examined period of 2018-2019, the 

recharge from the river do not fall below about 40%. At the same time, this minimum 

was only typical for a short period during the autumn-winter low water of 2018. The 

average river contribution to the total water resources of the investigated sub-areas 

is 75-85%. 

Our modelling results also showed that the system is less sensitive to changes in 

production rate compared to changes in the river's water level. With the pumping 

rate, the elements of the water budget change significantly only in the period of low 

river stages, with above-average production. This was also supported by the analysis 

of the operating data series, where we could not show a relationship between the 

operating well heads and the pumping rates based on an examined three-year time 

period. 

The research described in the article are useful from several points of view. They 

are necessary for the interpretation of the qualitative character of the bank-filtered 

water and its changes, and for the analysis of the mechanism and efficiency of the 

bank filtration. The other issue is the investigation of the impact of climate change 

on water resources. Climate forecasts clearly show the changes in the water level 

stability of rivers, the increase in the durability of low water periods. The largest 
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recharge source of the bank-filtered water is the river, and it ensures the extractable 

water flow that meets the water demands. The results clearly reflect that the water 

level of the river determines this replenishment, the persistence of low water periods 

increases the replenishment on the background side, which can be a problem in terms 

of water quality and water quantity. 
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Abstract: This study examined hydrogeological implications of flownet construction and 

analysis on groundwater exploration in Kalkasmaq village. It tends to delineate of appropriate 

locations for further and more extensive groundwater exploratory activities. This research 

has become significant in view of the falling surface water sources and the wide spread oc-

currences of borehole failure. The elevation of static water level for 20 wells determined by 

a GPS device for the selected wells. The depth of static ground water table of the wells is 

determined by electrical sounder. The result comes up with delineating the flow directions of 

the Groundwater and determining the convergent and divergent zones in the study area. 

 

Keywords: Flownet map, Electrical Sounder, Groundwater exploration, well location, Kur-

distan  

 

 

1. INTRODUCTION 

The flow and behavior of groundwater is different through the subsurface hydroge-

ological situation and surface structures it needs research on the groundwater level 

and flow with the help of flow nets. Groundwater investigation and management has 

become a very sensitive topic toward facing a climate change and finding alterna-

tives [1]. The aquifer detection and location described by [2]. Flow nets graphically 

illustrate the movement of groundwater in two-dimensional space a flow net consist 

of equipotential lines and flow lines equipotential lines (sometimes called hydraulic 

head contour lines) connect points of equal hydraulic heads [3]. Flow net map is the 

basic steps in the groundwater investigation where the water level is the top of satu-

rated zone at which the groundwater pressure is equal to atmospheric pressure or the 

top of the water surface in the saturated part of an aquifer called a water table map 

in unconfined aquifer or the potentiometric surface in confined aquifer [4]. There is 

a relation between precipitation cycles and groundwater level [5] and the study area 

located in semi-arid area, for that reason their similarity with the rising and declining 

of water table which is depends the recharge and discharge from the aquifer if the 

recharge rate exceeds the discharge, then the water table will rise [1]. The aim of this 

research is to find the divergent and convergent areas which will help to find the 

mailto:sarkhel.mohammed@univsul.edu.iq
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groundwater behavior more clearly, the distribution of the well location is shown in 

the (Fig. 6). 

 

2. AREA OF RESEARCH 

The study area is located in Dukan town in North part of Iraq, lies between 

(44°55'0.44"E, 35°55'40.10"N; 44°55'26.14"E, 35°55'41.06"N) (Fig.1). The area 

mainly covered by Kolosh formation and recent deposit, the lithology of Kolosh For-

mation is black and very dark green shale, sand stone claystone and very thin silici-

fied marly limestone, with yellowish white color the age of the formation is Paleo-

cene – Lower Eocene. The hydrogeological units in the area mainly belongs to Ko-

losh Formation which act aquitard if subjected to deformation and aquiclude if it 

does not subject to deformation [6].  

 
Figure 1 

Location map of the study area in Iraq. 

3. METHODOLOGY  

The method of the study includes the following main steps: 

 

3.1 Literature review – Data acquisition 

The pre-field work in this stage is to collect the available data and literatures related 

to this research in order to get the general idea for the field work steps. Precipitation 

data were collected from meteorological data of Dukan dam directorate. 
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3.2 Field work  

In this stage the field work is carried out by taking general overview about geology 

of the area, GPS (Global Positioning System) were used in the field to find the exact 

location of the wells which (longitude and latitude) system Table 1. The monitoring 

of the static water levels (S.W.L.) in the wells is recorded by an electrical sounder. 

 

3.3 Office work  

After field work all data has been processed and analyzed by using Microsoft Excel, 

Golden Software Surfer and a GIS software. 

Table 1 
Well location, depth and water level in the study area at spring 

Well 
ID 

Longitude 
E 

Latitude 
N 

Eleva-
tion [m] 

Depth to 
water 

[m] 

Well 
depth 

[m] 

S.W.L.  
[m] 

W1 492667 3976035 781 12.12 No data 768.88 

W2 492561 3976004 792 12.5 No data 779.5 

W3 492670 3975953 773 4.57 No data 768.43 

W4 492744 3975768 794 9.9 31.5 784.1 

W5 492790 3975965 767 9.61 No data 757.39 

W6 492885 3976004 754 6.5 No data 747.5 

W7 492880 3976128 759 13.15 36 745.85 

W8 493083 3975997 721 7.35 16 713.65 

W9 492993 3975948 748 8.18 40 739.82 

W10 492835 3975844 782 4.21 No data 777.79 

W11 492848 3975783 775 7.34 35 767.66 

W12 492912 3975705 750 10.6 54 739.4 

W13 492879 3975676 757 5.88 35 751.12 

W14 492808 3975683 775 16.48 32 758.52 

W15 492731 3975855 757 8.75 12 748.25 

W16 492655 3975846 772 9.7 40 762.3 

W17 492686 3975776 776 9.85 45 766.15 

W18 492639 3975907 763 7.75 34 755.25 

W19 492785 3975885 766 7.1 8.5 758.9 

W20 493034 3975796 741 2.75 33 738.25 
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4. RESULT AND DISCUSSION 

Water is considered an inevitable resource on which human life depends. Ground-

water plays important roles in sustaining and supporting human continuous exist-

ence. First the result of the precipitation data from meteorological stations reveals 

that the area subjected to more periods of drought in the recent years it means the 

investigation in the area needs more attention than before (Fig. 2-3). 

Well data collected from Kalkasmaq village were used to construct flownet for 

the study area. Figure 4 shows the groundwater flow direction of the study area. 

Under specific condition like homogenous system the set of equipotential lines and 

flow lines exposed constitutes a flow net. From (Fig. 4) it was observed that their 

areas of closely spaced equipotential lines which is called convergent areas and 

widely spaced equipotential lines which is called divergent areas with closure con-

tours in parts of the study area. The widely spaced contours mean have better dis-

charge rate in the area while the closely spaced contours mean difficulty in ground-

water flow movement (less permeable zones) in the aquifer. Also, in areas which is 

shows closed groundwater contour lines an indication of recharge zones. However, 

the area is covered by Kolosh formation which is aquitard to aquiclude in some parts 

but in the South and Southwest part of the area the thickness of the recent layer much 

in some places (Fig. 4) because it is mountainous area more debris and particles help 

the water percolate down in the mountain toe which is south and south western part 

of the area. 

 

 

Figure 2 
Precipitation data, average and trendline in the study area 
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Figure 3 

Average monthly precipitation between 1990 and 2020 

 
Figure 4 

Shows the finalized flow-net map with flow path 
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However, due to the lack of enough data from the wells in the surrounded area we 

could divide the area in wo one zone or convergent and divergent area. But the result 

matches the geological and hydrogeological information in the field reveals that the 

area has surface runoff due to less permeable geological formation and topography 

of the area. 

5. CONCLUSION 

This research deals the use of groundwater flow net construction analysis in aquifer 

identification and its hydrogeological implications in groundwater exploration and 

to delineate an appropriate location that can be considered for further groundwater 

exploration. Analysis and interpretation of the flow net map shows a part of the study 

area has a widely spaced equipotential lines it means moderate permeable zones and 

the closely spaced equipotential lines means less permeable zones. The study area 

has been divided into divergent and convergent areas using the flow net map con-

struction and analysis. 
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Abstract: Naturally, wastewater flow has various heavy metal ions as multi-component 

effluents. The adsorption of these inorganic ions with the soil is related to the number of 

heavy metals contesting, available adsorption active sites, initial concentrations, equilibrium 

conditions for several heavy metal molecules, and the adsorbent's body based on the solid-

liquid ratio. This investigation explores the adsorption performance of ternary multi-metal 

solution composition (Zn2+, Cu2+ and Mn2+) in clay soil. Batch adsorption of Zn2+, Cu2+and 

Mn2+ in clay was studied in ternary metal systems. Ternary adsorption isotherms put up with 

the H-style downhill inclination behavior with a small concentrations domain, indicating the 

adsorbent's intensive affinity towards the metals. The adsorption performance keeps track of 

the order Cu2+>Zn2+>Mn2+. Moreover, the adsorption capacity is in the same set of the metals' 

solubility factors of the electronegativity and the reverse straighten as the metal's hydrated 

ionic radii. Metal's physiochemical characteristics demonstrated the metals' adsorption ability 

variances. The metal with the highest adsorption affinity (Cu2+) was the highest adsorbed 

amount in the ternary adsorption system. Ternary multi-metal adsorption facts, whereas the 

ideal adsorption solution theory (IAST)-Sips and modified Redlich-Peterson isothermal 

adsorption patterns befitting the experimental observation results well. The prognosis of the 

metal adsorption performance by the IAST-Sips and R-P methods in ternary metal systems 

was appropriated, with minimal error values. 

 
Keywords: Ternary heavy metals adsorption, Ideal adsorption solution theory, Modified 

Redlich-Peterson isothermal model. 

 

 

1. INTRODUCTION  

Heavy metals are naturally existent in the environment. The wide-reaching use of 

these toxic metals in manufacturing is the reason for water and soil contamination 

and harm to living organisms and human health [1]. Metals are not degradable but 

can accumulate over the food chain, which needs new methods to take these metals 

from wastewater [2]. Various physicochemical and biological procedures, specific 

adsorption, filtration, precipitation, oxidation and reduction (redox reaction), ion 

exchange, and electrochemical remediation have been improved to tear out the 

dissolved multi-metals, dyes, phosphate, and nitrate from wastewater [3]. Overall, 

these standard techniques contain high running maintenance and initial costs, 
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insufficient multi-metals elimination, high energy demand and the creation of 

poisonous remaining metal sludge [4]. Adsorption is a perfect alternative, 

considering the simplicity and elastic process and minimizing the treatment costs if 

a suitable adsorbent is chosen [5].  

Adsorption is one of the ultimate significant mechanisms for explaining metal 

mobility in soil. Based on the heterogeneous attitude of the soil, the transit of metals 

is often excited by soil characteristics, pH range, organic matter, temperature, and 

the ion's physiochemical properties [6]. Naturally, wastewater flow has various types 

of heavy metal molecules. The adsorption of these inorganic ions with the soil is 

related to the amount of heavy metals contesting available active adsorption sites, 

initial concentrations, the steady-state equilibrium condition for several heavy metal 

molecules and the dose of the adsorbent according to the solid-liquid ratio [7]. Since 

the abstraction from multi-metals mixtures is essential, which is very complicated 

due to involvements and the rivalry concept for the identical adsorption active sites. 

Multi-metal features affect the ion exchange process according to the different 

affinities between the adsorbent and adsorbate [8]. When multi-metals are existent 

in the solution, in the elementary step, competing for the accessible adsorption sites; 

over time, in the lack of the available adsorption-bound sites, the metal with stronger 

affinity supplants the one with weak affinity [9]. However, many researchers have 

extensively examined single heavy metal system adsorption from aquatic solution 

by solid particles from adsorbent substances [10]. However, limited data is 

obtainable for multiple adsorption procedures [11]. 

This study aims to characterize the adsorption performance of ternary multi-

heavy metal solution composition (Zn2+, Cu2+ and Mn2+) in clay soil. Integrated batch 

isothermal adsorption experiments with numerical modelling were conducted to 

assess the adsorption performance of multi-metal in clay soil. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Laboratory experimental method  

The clay soil was applied as an adsorbent air-dried with particle size < 0.002 mm. 

However, the applied adsorbate was a multi-metal stock solution with an initial 

concentration of 500 mg/L of Zinc (Zn2+), Copper (Cu2+) and Manganese (Mn2+) was 

prepared from ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O and MnSO4.H2O. Isothermal adsorption 

investigations were performed at room temperature with pH=5 and concentrations 

range 5, 10, 20, 50, 80, 100, 200, 300, 400 and 500 mg/L from Zn2+, Cu2+ and Mn2+ 

concentrations, where the sample solutions were prepared by diluting the stock 

solutions. All collected samples were measured for Zn2+, Cu2+ and Mn2+ 

concentrations by applying the microwave plasma atomic emission spectrometry 

(MP-AES) device. The isothermal adsorption experiments were performed for the 

ternary multi-metal solution from Zn2+, Cu2+ and Mn2+ in clay in a batch of 

polyproline tubes. 20 mL of different initial Zn2+, Cu2+ and Mn2+ (concentrations 5, 

10, 20, 50, 80, 100, 200, 300, 400 and 500 mg/L) mixtures were applied in a 50 mL 

propylene centrifuge tubes with a specified clay adsorbent dose mass (2 g) and was 
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mixing for 5 h at room temperature by vertical shaker. The pH rate of multi-metal 

mixtures was adjusted to 5. The equilibrium adsorption fulfillments were carried out 

to realize the ultimate heavy metals extraction in the experimental approach. Ternary 

multi-metallic adsorption experiments were conducted in triplicate repetition to 

increase the lab result's quality assurance.  

 

2.2 Numerical modeling method    

The adsorption performance rate of the ternary multi-metal was measured using 

equation (1) to define the adsorption capacity (qe), as reported by [12] 

 

𝑞𝑒 =  
(𝐶𝑂− 𝐶𝑒)

𝑀
∗ 𝑉       (1) 

 

where CO is the initial metals concentration (mg/L), Ce is the metals concentration 

after the equilibrium condition (mg/L), qe is the adsorption amount in soil after the 

equilibrium phase conditions (mg/g), M is the applied soil adsorbent mass (g), V is 

the solution volume (L). As multi-metal adsorption isothermal, ternary adsorption 

isotherms were fitted with ideal adsorption solution theory (IAST)-Sips and the 

modified Redlich-Peterson [13]: 

Ideal adsorption solution theory (IAST)-Sips isotherm model:  

 

𝑞𝑒,𝑖 =  
𝐾𝑠𝑖 𝑏𝑖 [𝑀2+]𝑒,𝑖 (∑ 𝑏𝑗 [𝑀2+]𝑒,𝑗)𝐶

𝑗=1

1
𝑛𝑖−1

1+ (∑ 𝑏𝑗 [𝑀2+]𝑒,𝑗)𝐶
𝑗=1

1
𝑛𝑖

     (2) 

 

Modified Redlich-Peterson model: 

𝑞𝑒,𝑖 =  
𝐾𝑅,𝑖 (

𝐶𝑒,𝑖
𝑛𝑅,𝑖

)

1+ ∑ 𝑎𝑅,𝑗  (
𝐶𝑒,𝑗

𝑛𝑅,𝑗
)

𝐵,𝑗
𝑁
𝑗=1

     (3) 

 

where [𝐾𝑆𝑖, 𝑏𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑖] and [𝐾𝑅,𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑅,𝑖] are an ideal adsorption solution theory-

Sips isotherm and modified Redlich-Peterson parameters for every metal ionic in the 

competitive attitude. The models-fitted factors for ternary multi-metal isothermal 

adsorption were likewise adjusted to minimize the error function by measuring the 

reliability and fitting of the model to the lab practical consequences using the 

correlation coefficient (r).  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Figures 1 and 2 present the adsorption isotherms for the ternary metals Zn2+, Cu2+ 

and Mn2+ on clay based on the batch experiments results and modelling. These 

figures show that all adsorption isotherms keep track of the H-style with downhill 

slope behavior at a low concentration extent, indicating the adsorbent's intensive 
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affinity towards the metals [14]. The adsorption performance rate is kept track of the 

arrangement of Cu2+ > Zn2+ > Mn2+. The adsorption performance for the multi-metal 

mixtures of the ternary adsorption system befitted well to the ideal adsorption 

solution theory (IAST)-Sips isotherm and Redlich-Peterson isothermal patterns 

(Figure 1-2 and Table 1-2). The adsorption parameters for those isothermal models 

were preferable, suggesting that the metals' adsorption ability on the clay soil surface 

was uniform and homogeneous. The adsorption performance capacity order finds as 

Cu2+ > Zn2+ > Mn2+ is the more significant amount for Cu2+ adsorption than Zn2+ and 

Mn2+ adsorption on clay. However, the difference can explain due to Cu2+ ions 

having a higher Pauling electronegativity number (1.90) and lower hydrated ionic 

radius value (4.19 Å); however, Zn2+ (1.65 and 4.30 Å) and Mn2+ (1.55 and 4.38 Å).  

 
Figure 1  

Ternary Metals Isothermal Adsorption with The Ideal Adsorption Solution Theory 

(IAST)-Sips isotherm Model 

 

The current investigations were carried out at pH=5. Therefore, there could be a 

higher ratio of divalent straightforward metal concentration in the mixture solutions, 

which could have considerably participated in the metals' adsorption. However, the 

adsorption performance for ternary metals order is likely to the electronegativity 

degree and hydrated ionic radius values for the physiochemical properties of the 

divalent metal ions. Accordingly explained by Loganathan, Shim, Sounthararajah, 

Kalaruban, NurVigneswaran [15] and Minceva, MarkovskaMeshko [16] would have 

also participated in the adsorption. Furthermore, the metal hydroxyl molecules and 

surface precipitation processes. Ions with a smaller hydrated ionic radius and high 

electronegativity can shift closer to the clay available adsorption sites and easily 

penetrate the clay channels for discriminatory adsorption. Also, the ion with soft 

hydration energy simply turns dehydrated and dwindle in volume size for more 

exceptional adsorption performance. 
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Figure 2 

Ternary Metals Isothermal Adsorption with Modified Redlich-Peterson Adsorption 

Model 

 

Table 1  

Ideal Adsorption Solution Theory (IAST)-Sips Isothermal Model Factors for 

Ternary Adsorption of Multi-Metal Ions in Clay 

Zn2+ Cu2+ Mn2+ 

KSM1 

mg/g 

bM1 

L/mg 
nM1 rM1

2 
KSM2 

mg/g 

bM2 

L/mg 
nM2 rM2

2 
KSM3 

mg/g 

bM3 

L/mg 
nM3 rM3

2 

3.6 0.09 1.6 0.95 22.9 0.59 6.1 0.98 1.9 0.03 1.2 0.93 

 

Table 2  

Redlich-Peterson Isothermal Model Factors for Ternary Adsorption of Multi-Metal 

Ions in Clay 

Zn2+ Cu2+ Mn2+ 

KRM

1 

L/g 

aRM1 

L/m
g 

βM

1 

nRM

1 
rM1

2 

KSM

2 

L/g 

aRM2 

L/m
g 

βM2 nM2 rM2
2 

KSM

3 

L/g 

aRM3 

L/m
g 

βM

3 
nM3 rM3

2 

0.69 
0.00

7 
1.6 

0.1

5 

0.9

7 
0.95 1.4 

0.9

6 

0.7

9 

0.9

9 
0.21 2.1 0.5 

0.1

1 

0.9

2 
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4. CONCLUSION 

An exhaustive investigation for the ternary adsorption of multi-metal mixtures in 

clay soil has been performed. Results show that clay could be an effective adsorbent 

for multi-metal removal. Batch adsorption of Zn2+, Cu2+and Mn2+ in clay was studied 

in ternary metal systems. All adsorption isotherms kept track of the H-style with 

downhill slope behavior at a low concentration domain, indicating the adsorbent's 

intensive affinity towards the metals. The adsorption performance rate keeps track 

of the order Cu2+ > Zn2+ > Mn2+. Moreover, the adsorption capacity performance is 

in the same order, as well as the solubility yields of the physiochemical metals' 

properties for electronegativity value and the inverse order as the metals' hydrated 

ionic radii value. These characteristics demonstrated the metals' adsorption ability 

capacity variations. The techniques of adsorption of the metals are fundamentally 

inner-sphere combinations (chemisorption). In the ternary system, the metal ion with 

the highest adsorption affinity (Cu2+) had the highest adsorbed amount. Also, in the 

ternary multi-metal system, the adsorption of the high level of the affinity metal, 

Cu2+, incremented with equilibrium concentration, whereas the lower affinity metals, 

Zn2+ and Mn2+, declined with equilibrium concentration. Ternary metal isothermal 

adsorption models, whereas the ideal adsorption solution theory (IAST)-Sips and 

modified Redlich-Peterson patterns fit the experimental results perfectly. The 

prognostications of the metal adsorption performance by the IAST-Sips and MR-P 

models in ternary metal systems were favorable, with the lowest error ratio. 

Generally, this investigation study added new techniques to modelling ternary multi-

metal adsorption on clay soil and a multilateral adsorbent extensively applied in 

water treatment. 
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Abstract: In our study the selective adsorption of CH collector was investigated. The con-

tinuously increasing demand and decreasing natural resources of rare earth elements force 

the using of alterative resources like red mud. Extraction was created from red mud slurry by 

adding of 2.5 M sulfuric acid. The acid extraction of red mud causes high concentration of 

disturbing components like Al and Si in extract. To reduce their presence in Sc bearing extract 

a complex extraction methodology was developed. The Sc bearing extraction were adsorbed 

in column contained inert sand diluted CH collector. The outflow solution was sampled in 8 

mL (8 min) units and the components concentrations in the samples were measured by an 

Agilent 4210 MP-AES. The fitting of one-dimensional transport equation on measured con-

centration could result the retardation factor that serves information about adsorption of in-

vestigated components. According to the investigation the highest retardation factor was 

found for Sc (R=17.13), while the Fe (R=5.66) and Al, Si (R=1) were significantly lower. 

 

Keywords: red mud, Scandium, CH collector, one-dimensional transport 

 

 

1. INTRODUCTION 

The red mud (bauxite residue) is a byproduct of the processing of bauxite into alu-

mina within the Bayer process [1]. Nowadays the significance of secondary raw ma-

terials increases because of the narrowing of available natural resources. The red 

mud contains near its main constituents (Fe2O3, Al2O3, SiO2, TiO2, Na2O) numerous 

minor elements V, Ga, Cr, P, Mn, Cu, Cd, Ni, Zn, Pb, Mg, Zr, Hf, Nb, U, Th, K, Ba, 

Sr, and rare earth elements (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Sc, Y) [2]. Many researchers 

work on the extraction of valuable components of red mud [2]-[4]. But the main 

problem with these procedures is the effective separation of valuable components 

https://orcid.org/0000-0002-3594-7355;3czinkota.imre@uni-mate.hu
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from the main constituents. Generally, the difference can be measured between ma-

jor and micro components in the extract in order of magnitudes.  

Actually, the most investigated component of red mud is scandium. According to 

previous researches [5, 6] Sc takes place in the iron minerals like hematite and goe-

thite and it substitutes Fe3+. Thus, during the extraction procedures, it is hard to avoid 

the extraction of scandium without iron. 

Within an extract of red mud not only does the iron act as a contaminant near 

valuable components but Si, Al, Ca, Na, and Ti, too. In our research, the selective 

adsorption of CH collector was investigated. This material is phosphonic acid ((6-

amino-1-hydroxyhexylidene) bis-, hydrate), a natural adsorbent that can be used for 

selective separation of Sc.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Red mud extraction 

Firstly, red mud slurry was prepared from dried (24 h on 105°C), powdered red mud 

and distilled water where 100 g red mud were added to 1200 ml of distilled water. 

According to our previous experiences, the careful acidification (to pH=4.3) of red 

mud slurry can help the separation of Si from the valuable components, while alka-

lization can help the removal of a portion of Al. Decreasing the concentration of 

these two macro components of the extract is necessary because they can form a gel 

that can makes the extract useless.  

During extraction, the pH of the red mud slurry was decreased to pH=4.3 by 2.5 

M sulfuric acid. The solid phase was separated by centrifuge from the extract and 

600 ml distilled water was added to prepare the slurry again. During alkalization 2.5 

M sodium hydroxide solution was added to the slurry in the same amount as con-

sumed sulfuric acid. The acidification-alkalinization treatment was repeated 2 more 

times to increase the removal efficiency of Al and Si. To prepare the Sc bearing 

extraction the reaction of the slurry was decreased to pH=2 by the 2.5M sulfuric acid. 

The prepared extraction by the purification steps (acidification to pH=4.3 and alka-

linization) contained less Si and Al and gel formation was not experienced in the 

extract. 

 

2.2. Column experiment 

To investigate the selective adsorption of the CH collector a column was filled with 

a mixture of adsorbent and inert, acid-washed sand in a ratio of 1:10. Dilution by 

sand was necessary about the fineness of the CH collector to ensure the proper hy-

draulic work of the column. An HPLC pump kept the continuous flow rate of the red 

mud extract through the column while the effluent solution was sampled by an au-

tosampler.  
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Figure 1 

The column experiment setup [7] 

 

The flow rate of the solution was 1 mL/min and 8 ml of effluent solution were 

collected into one tube while totally 180 ml of effluent solution was collected during 

investigation. 

 

2.3. Mathematical derivation of breakthrough curve 

The partial differential equation describing the one-dimensional chemical transport 

under transient flow conditions is [8] 

 

𝑅
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
− 𝑣

𝜕𝑐

𝜕𝑥
− 𝜇𝑐 + 𝛾 (1) 

 

where c is solution concentration, x is distance, t is time, R is retardation factor, D is 

dispersion coefficient, v is average flow velocity of solution, µ is rate constant for 

first-order decay and γ is rate constant for first-order production. With the following 

boundary conditions 
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𝜕𝑐

𝜕𝑥
(∞, 𝑡) = 0 (3) 

 

Equation 1 simplifies to the following format [9] 
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𝐶 = 𝐶0 [
1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑅𝑥 − 𝑣𝑡

2√𝐷𝑅𝑡
) +

1

2
𝑒
𝑣𝑥
𝐷 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑅𝑥 + 𝑣𝑡

2√𝐷𝑅𝑡
)] (4) 

 

where C0 is input concentration, t0 is duration of solute impulse and with neglection 

of decay and production, erfc is the complementary function of Gaussian error func-

tion detailed below 

 

𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑥) = 1 − 𝑒𝑟𝑓(𝑥) =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑡

2
𝑑𝑡

∞

𝑥
. (51) 

 

The determination of transport parameters D and R becomes possible by fitting the 

curve of Equation 4 to the measured concentration data.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
Figure 2 

The Fe, Sc, Al and Si breakthrough concentration change in time and the fitted 

model of Equation 4 

 

During fitting procedure there were fix parameters like x, v and C0 that could be 

measured. The value of x was equal with height of column, the value of average flow 

velocity was calculated from flow rate, while the input concentration were measured 
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in the red mud extraction by a microwave plasma atomic emission spectrometer (Ag-

ilent 4210 MP-AES) like concentrations of effluent samples. The reduction of num-

ber of unknow parameters is necessary in the fitting procedure because the high num-

ber of unknow parameter causes the instability of iteration. The highest retardation 

factor was experienced in case of Sc but it was also high in case of iron. The retar-

dation factor was 1 in case of Al and Si. 

 

Table 1 

Determined transport parameters of R and D from fitting procedure 

 Measured parameters Estimated parameters  

 
x 

[cm] 

v 

[cm/s] 

C0 

[ppm] 

R 

[-] 

D 

[cm2/s] 

R2 

Fe 25 0.026 12 5.66 0.200 0.81 

Sc 25 0.026 0.35 17.13 0.042 0.97 

Al 25 0.026 375 0.98 0.026 0.77 

Si 25 0.026 450 1.00 0.030 0.66 

 

4. CONCLUSIONS 

The value of retardation factor is function of distribution coefficient Kd, bulk density 

ρ and effective porosity n0 and can be calculated by the following equation [10] 

 

𝑅 = 1 +
𝜌

𝑛0
⋅ 𝐾𝑑 . (6) 

 

The value of Kd is the ratio of adsorbed amount of component of solid surface (𝐶̅) 
and component concentration in solution (C) [11] 

 

�̄�

𝐶
= 𝐾𝑑 . (7) 

 

According to Equation 6 and 7, it might be seen the different value of R retardation 

factor is only affected by different adsorption behavior of investigated components. 

The highest value of Sc retardation factor means the selective adsorption of CH col-

lector on this component of red mud extract. The adsorption of Fe is also significant 

on CH collector, so further separation techniques should be involved in enrichment 

of Sc. The retardation factor of Al and Si means the Kd value approach to zero, so 

the selectivity of CH collector is absolutely worked in case of these macro compo-

nents, contaminants of red mud extract.  
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Abstract: The 30-years-long operation of Bükk Karst Water Level Monitoring System en-

sured a huge database to perform hydrograph analysis. Many methods were developed during 

decades of karst research like recession curve analysis, water tracing techniques, borehole 

analysis, etc., to try to gain information about the geological, hydrogeological properties of 

karst systems. The hydrographs of a monitoring point contain a lot of information, because 

the characteristic of water level change is influenced by the geological, hydrogeological prop-

erties of the aquifer. In our paper cross-correlation function of precipitation from Jávorkút 

and water level data of Spring Szinva and monitoring well Nv17 were prepared to investigate 

their periodical components. The cross-correlation function shows a 6-7-days-long response 

to rainfall in case of Spring Szinva, and 13-16-days-long response in case of Nv17. Because 

of the shorter response to rainfall in case of the Spring Szinva quicker flow components could 

be established on cross-amplitude function against monitoring well Nv17.  

 

Keywords: Bükk, karst water, BKWLMS, cross-correlation, cross-amplitude 

 

 

1. INTRODUCTION 

The hydrographs of karst springs and wells contain a lot of information about oper-

ation of karst system just the proper tools should be found to derive these infor-

mation. The cross-spectral analysis which could be a tool, it serves information about 

transformation of input precipitation function into output water level function. The 

cross-correlation function is interpreted in time domain, the cross-amplitude, phase, 

coherence and gain function is interpreted in frequency domain [1]. The cross-cor-

relation function gives the impulse response of aquifer to precipitation if the precip-

itation is considered to white noise [2]- [4].This function serves the input data to 

Fourier transformation. To apply this method on hydrological time series, the cross-

amplitude function can be associated with the duration of the impulse response func-

tion and indicates the filtering of the periodic components of the rainfall data. It 

characterizes the short-, intermediate- and long-term modifying effect of aquifer on 

the sign caused by precipitation [1]. The general time series analysis is common in 

karst hydrogeology to know and to characterize the system. The main purpose of 

these analysis is the forecast, the data supplement. One part of it is the hydrograph 

analysis which can helps to differentiate the quick and base flow [5].  



M. Tóth – E. Tóth-Darabos – L. Lénárt 
 

 

306 
 

The monitoring system which serves the data is the Bükk Karst Water Level 

Monitoring System (BKWLMS). The basis of BKWLMS was 5 well which were 

planned and carried out by Tivadar Böcker in 1983. The first automatic water level 

registers were installed in 1992. Since 1992 more than 80 monitoring points have 

been established within the frame of BKWLMS but not all worked continuously in 

the last 30 years. In the BKWLMS water level, temperature and conductivity are 

registered and the needed precipitation data is served by the Hungarian Meteorolog-

ical Service, the North-Hungarian Water Directorate and BKWLMS [6], [7]. In the 

investigation the water level of monitoring well Nv17 and Spring Szinva and the 

average daily precipitation data of Jávorkút were applied (Fig. 1). 

 

 
 

Figure 1 

The measuring points of BKWLMS and the location of Spirng Szinva and monitor-

ing well Nv17 in the mountain 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Mathematical background of cross-spectral analysis 

In signal processing, the cross-correlation is a measure of similarity between two 

series as a function of the displacement. It can be expressed with a truncation point 

m for k=0,1,2,…,m as 
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𝑟+𝑘 = 𝑟𝑥𝑦(𝑘) =
𝐶𝑥𝑦(𝑘)

√𝐶𝑥
2(0)𝐶𝑦

2(0)

 
(1) 

 

and because of asymmetry of cross-correlation function 

 

𝑟−𝑘 = 𝑟𝑦𝑥(𝑘) =
𝐶𝑦𝑥(𝑘)

√𝐶𝑥
2(0)𝐶𝑦

2(0)

 
(2) 

 

where Cxy and Cyx are cross-covariances 

 

𝐶𝑥𝑦(𝑘) =
1

𝑛
∑(𝑥𝑡 − �̄�)(𝑦𝑡+𝑘 − �̄�)

𝑛−𝑘

𝑡=1

 (3) 

 

𝐶𝑦𝑥(𝑘) =
1

𝑛
∑(𝑦𝑡 − �̄�)(𝑥𝑡+𝑘 − �̄�)

𝑛−𝑘

𝑡=1

 (4) 

 

and the Cx and Cy are standard deviation of series x and y, respectively 

 

𝐶𝑥(0) = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑡 − �̄�)2

𝑛

𝑡=1

 (5) 

 

𝐶𝑦(0) = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑡 − �̄�)2.

𝑛

𝑡=1

 (6) 

 

The truncation point value is 𝑚 = 2√𝑛. Because of the asymmetry of cross-correla-

tion function it is necessary to express the spectral-density function in the domain of 

complex numbers 

 

𝛤𝑥𝑦(𝑓) = |𝛼𝑥𝑦(𝑓)| 𝑒𝑥𝑝[−𝑗𝛷𝑥𝑦(𝑓)] (7) 

 

where 𝑗 = √−1, 𝛼𝑥𝑦(𝑓) is the cross-amplitude function and 𝛷𝑥𝑦(𝑓) is the phase 

function at frequency f. The expression of 𝛼𝑥𝑦(𝑓) and 𝛷𝑥𝑦(𝑓) are 
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𝛼𝑥𝑦(𝑓) = √𝛹𝑥𝑦
2 (𝑓) + 𝛬𝑥𝑦

2 (𝑓) (8) 

 

𝜑𝑥𝑦(𝑓) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝛬𝑥𝑦(𝑓)

𝛹𝑥𝑦(𝑓)
 (9) 

 

in which the co-spectrum (𝛹𝑥𝑦(𝑓)) and quadrature spectrum (𝛬𝑥𝑦(𝑓)) are 

 

𝛹𝑥𝑦(𝑓) = 2 (𝑟𝑥𝑦(0) + ∑[𝑟𝑥𝑦(𝑘) + 𝑟𝑦𝑥(𝑘)]𝐷𝑘 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑘)

𝑚

𝑘=1

) (10) 

 

𝛬𝑥𝑦(𝑓) = 2 (∑[𝑟𝑥𝑦(𝑘) − 𝑟𝑦𝑥(𝑘)]𝐷𝑘 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑘)

𝑚

𝑘=1

)    (11) 

 

 

Figure 2 

The cross-correlation function of Spirng Szinva and monitoring well Nv17 

 

where the Dk is a weighting function, and it can be expressed as 

 

𝐷𝑘 =
1

2
[1 + 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑘/𝑚)].   (12) 

 

This weighting function is called the Tukey window and properly adapts to analysis 

of hydrological series [8]. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

The truncation point of monitoring points differs because of the different length of 

available data series, in case of the Spring Szinva it was 127 days, while in case of 

Nv-17 it was 187 days. The cross-correlation function (Fig. 2) clearly shows the 

different response to rainfall of the two monitoring points. The response times of the 

spring is 70 days, while the monitoring well is over 200 days. The response at spring 

is 6-7 days, and at well from 13-15 days.  

The cross-amplitude function of the two monitoring points shows their different 

operation in the karst system (Fig. 3). The line of Nv17 tends zero on frequencies 

above 0.15 (periods less than 6.6 days), while the line of Szinva just tends to zero 

above frequencies 0.3 (periods less than 3.3 days). This difference in first frequency 

related to zero value cross amplitude also shows the quicker response to rainfall like 

shorter response time in cross correlation function. 

 

 

Figure 3 

The cross-amplitude function of Spirng Szinva and monitoring well Nv17 

 

4. CONCLUSIONS 

The reason why the Szinva line tends to zero on higher frequencies than Nv17 in 

cross-amplitude function (Fig. 3) is because it has quicker flow components in the 

karst system. On the plot (Fig. 3) it is also visible, there are 2 peaks on cross-ampli-

tude function of Szinva while the “Peak 1” cannot find on the line of Nv17. These 

peaks are characteristic periods in the cross correlation function but “Peak 1” is re-

lated to lower period which cannot be found in case of the Nv17 because the “travel 

time” of percolating water is higher than period related to “Peak 1”. The frequency 

related to Peak 1 is 0.063, to convert to period is 15.9 days. This period duration is 
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more or less the same like response of Nv17 on rainfall. It means, lower periods than 

16 days will be invisible in case of Nv17. The altitude of pipe flange of Nv17 is 

around 770 masl while the water level in the well changes between 520 and 550 

masl, the recharge from precipitation travel 250 m to reach the water table and it 

takes around 16 days. In case of the Spring Szinva the development of the karst sys-

tem is better in the direction of spring, this difference ensures the visibility of lower 

periods.  

It can be seen a lot of information can be read out from the cross-correlation and 

cross-amplitude functions, but the following phase, coherency and gain functions of 

cross-spectral analysis can provide further information about the karst system. 
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Kivonat: Magyarország 2021 májusában elfogadta és nyilvánosságra hozta az ország 

Nemzeti Hidrogénstratégiáját, ezzel eleget téve az EU-s tagállami kötelezettségének. Ennek 

köszönhetően Magyarország csatlakozott azon átfogó kezdeményezéshez, mely elősegítheti 

az ország dekarbonizációs törekvéseit és előmozdíthatja a hidrogéngazdaság technológiai 

fejlődését. A hidrogén széles körű alkalmazására jó lehetőséget kínál a magyar 

földgázrendszer, mely kiépítettségét és a fogyasztók hozzáférését tekintve Európában is 

kiemelkedő helyet foglal el. 
 

Kulcsszavak: földgázhálózat, hidrogén, betáplálás, karbonsemlegesség 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A hidrogén földgázhálózati betáplálása műszaki és szabályozási kérdéseket is felvet, 

hiszen a földgáztól igen eltérő fizikai és tüzeléstechnikai tulajdonságokkal 

rendelkező éghető gázról beszélünk, mely a földgázra beszabályozott fogyasztó 

készülékekben, és a földgázra tervezett hálózati infrastruktúrában akár komoly 

műszaki és biztonsági problémákat is képes okozni. Első körben tehát magának a 

meglévő rendszernek a komplex vizsgálatát kell elvégezni, hogy a betáplálás 

peremfeltételei megadhatók legyenek. Ehhez nagyon jó kiindulási alapot biztosítanak 

az Európa szerte megvalósult és megvalósítás alatt álló pilot projektek. Viszont ezek 

önmagukban nem tudják a magyar földgázrendszerre vonatkozó peremfeltételeket 

egyértelműen megadni, hiszen a hálózatok minden esetben ország specifikus 

tulajdonságokkal bírnak. A szerzők a cikk keretében összegzik a témára vonatkozó 

eddigi nemzetközi tapasztalatokat és megállapításokat. 

 

2. MAGYARORSZÁG A KLÍMASEMLEGESSÉG ÚTJÁN 

A jelenlegi környezetvédelmi jogszabályok, előírások, stratégiák központi területe, 

a globális üvegházhatású gázok (ÜHG) emissziójának redukálása, elsősorban a 

szén-dioxid (CO2) kibocsátás mérséklése. A párizsi éghajlatvédelmi egyezmény az 

első általános érvényű, jogilag kötelező globális éghajlat-változási megállapodás, 

melyet 2015 decemberében fogadtak el, a párizsi klímakonferencián (COP21). Az 
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egyezmény globális keretet határoz meg a veszélyes éghajlatváltozás elkerülésére 

az által, hogy a globális felmelegedést jóval 2 °C alatt próbálja tartani és folytatja 

az 1.5 °C-ra való csökkentésére irányuló erőfeszítéseket. Célja továbbá, hogy 

megerősítse a különböző országok azon képességeit, hogy kezelni tudják az 

éghajlatváltozás hatásait és támogatni tudják az ezzel kapcsolatos törekvéseiket. 

Ezen egyezmény teremtette meg a jogi alapokat, törekvéseket, melyre az Európai 

Unió tagállamai, köztük Magyarország is építkezhettek [1]. 

 Az Európai Bizottság 2018 novemberében elfogadta a „Tiszta bolygót 

mindenkinek” című hosszú távú klímavédelmi stratégiát, melyben egy 

klímasemleges, továbbá versenyképes európai gazdaság megteremtéséhez vezető 

utat fogalmaztak meg 2050-ig. A stratégia célja a CO2-emisszió csökkentése, 

illetve a nettó zéró üvegházhatású gáz kibocsátás 2050-ig történő teljesítése. Ezt 

követően, 2019 decemberében az Európai Bizottság „Az európai zöld 

megállapodás” című közleménnyel megszilárdította álláspontját és 

elkötelezettségét az éghajlat- és környezetvédelmi kihívások kezelésében [2]. 

 A hidrogén kulcsszerepet játszhat a jövőbeni klímasemleges gazdaságban, 

lehetővé téve a kibocsátásmentes közlekedést, fűtést, a különböző ipari 

folyamatokat, valamint az évszakok közötti energiatárolást. Az Európai Parlament 

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága [ITRE] 2021 márciusában saját 

kezdeményezésű jelentést fogadott el az uniós hidrogénstratégiáról. A jelentésben a 

következő szempontok találhatók: 

• a klímasemlegesség és az energiatermelési rendszerek integrációja, 

• hidrogéntermelés és -szállítás, 

• hidrogén- az éghajlat semleges gazdaságért, 

• az EU politikája és kezdeményezései a hidrogénnel kapcsolatban, 

• a tagállamok politikája és kezdeményezései, 

• szakértői elemzések és az érintett felek véleménye [3]. 

 A magyar Nemzeti Hidrogénstratégia egy átfogó, szisztematikusan felépített 

stratégia, mely a tiszta hidrogén és hidrogéntechnológiák hazai bevezetésére és a 

hidrogénipar háttérbázisának megteremtésére irányul. A dokumentum egy 2030-ig 

terjedő jövőkép, és egy ezt elősegítő célrendszer felvázolásával kezdődik a kiemelt 

és támogató célokkal együtt. 

 Ez követi egy akcióterv, mely tartalmazza a nagy volumenű karbonszegény, 

illetve decentralizált karbonmentes hidrogén előállítás módszereit, az ipari 

dekarbonizációt és a közlekedés zöldítését támogató célokat, a támogató 

villamosenergia- és földgáz-infrastruktúra kiépítését, az ipari és gazdaságfejlesztési 

lehetőségeket, a szabályozási és partnerségi rendszereket, továbbá a kutatás és 

fejlesztési relevanciákat és lehetőségeket [4]. 

 A dokumentum harmadik része a stratégia megvalósítását támogató projektek, 

illetve a szakpolitikai intézkedések ütemezését tartalmazza. A negyedik rész egy 

kitekintés 2030-on túl, a 2040 utáni időszakról. Az 1. ábra a hazai hidrogén 

előállítás és -felhasználás várható alakulását reprezentálja. 
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1. ábra 

A hazai hidrogén előállítás és -felhasználás várható alakulása [4] 

 

3.  A HIDROGÉN FÖLDGÁZHÁLÓZATOKBA TÖRTÉNŐ BETÁPLÁLÁSÁNAK  

KÉRDÉSE 

A földgáz számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyek hatékony, viszonylag 

tiszta égésű és gazdaságos fosszilis energiaforrássá teszik. Első és legfontosabb 

jellemvonása, hogy széles körben elterjedt energiahordozó, melyet egyaránt 

alkalmaznak a lakossági, illetve az ipari szektorban. Ennek köszönhetően, a 

földgáz szállító-, illetve elosztóhálózata már kiépült. Ez az infrastruktúra 

Magyarországon a települések 91.2%-ában elérhető. A háztartások 72.7%-a 

használ vezetékes földgázt a KSH adatai szerint. Az egyik legtisztább fosszilis 

anyag, tisztább, illetve effektívebb az égése, mint a gázolajé. Körülbelül 45 %-kal 

alacsonyabb a CO2 kibocsátása, mint a széntüzelésé, illetve kb. 30%-kal kisebb az 

olajtüzeléshez képest. Alacsony NOx-emisszióval jellemezhető. 

 A földgáz kitermelése és felhasználása azonban környezetvédelmi és biztonsági 

kérdéseket is felvet, melyek szembemennek a már korábbiakban részletezett 

nemzetközi, illetve uniós előírásokkal, jogszabályokkal. A földgáz, mint 

energiahordozó legnagyobb aggálya az, hogy nem megújuló, fosszilis. A földgáz 

elégetésekor CO2 keletkezik. Általánosan elmondható, hogy 1 m3 földgáz 

elégetésével kb. 1.9 kg CO2 keletkezik [5]. 

 Mivel a földgáz világszerte egy igen nélkülözhetetlen energiaforrás, mind a 

lakosság, mind az ipar számára, kiváltása egy környezetbarát alternatívára 

gazdasági, illetve technológiai szempontból jelenleg igen körülményes. Az elmúlt 
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években számos nemzetközi kutatás-fejlesztési projekt irányult egy olyan 

környezetbarát, alternatív energiaforrás vizsgálatára, mely a földgáz, mint fosszilis 

anyag környezetszennyező hatásait is mérsékelheti. A vizsgálatok arra a 

megállapításra jutottak, hogy a hidrogén lehet egy potenciális energiahordozó, 

mely akár a földgáz kiváltását is elősegítheti a jövőben, mivel az égése során 

csupán víz keletkezik [5], [6]. 

 A hidrogén földgázhálózatokba történő bekeverése átmeneti megoldást jelenthet 

a száz százalékban hidrogént szállító rendszerek kifejlesztéséig, ezzel is elősegítve 

a hidrogén kezdeti elterjedését. Bár az elmúlt években számos kísérleti projekt 

indult, a betáplálás még mindig számos technikai és szabályozási akadályba 

ütközik. A földgáz minőségével kapcsolatos paraméterek, mint pl. összetétel, 

hőérték és Wobbe-szám, a különböző országokban szabályozottak szerint 

korlátozhatják vagy akár teljesen megakadályozhatják a hidrogén 

földgázhálózatokba történő betáplálását. 

 Egyes végfelhasználók, köztük az ipari fogyasztók hidrogéntisztasági 

követelményei tovább korlátozhatják a bekeverés arányszámát. Ezen kívül a gáz 

fizikai jellemzőinek változásai befolyásolhatnak bizonyos műveleteket, mint 

például a mérést, elszámolást. A változó gázminőségből eredő összeférhetőségi 

problémák elkerülése érdekében a hidrogén földgázhoz keverése megköveteli a 

szomszédos földgázpiacok szorosabb együttműködését [7]. 

 A hidrogént vagy közvetlenül tiszta formában, vagy földgázzal „előkeverve” 

lehetséges a földgázhálózatokba betáplálni. Kémiai tulajdonságai miatt az acél 

csővezetékek ridegségét okozhatja, azaz a hidrogén és az acél közötti kémiai, 

illetve fizikai reakciók repedéseket hozhatnak létre a csővezeték szerkezetében. A 

földgázszállító rendszer jellemzőitől függően a hidrogén vélhetően 2-10 V/V % 

arányban keverhető a csővezetékrendszerbe, annak jelentős átalakítása nélkül. A 

polimer alapú (PE) elosztóhálózatok hidrogéntűrése jellemzően nagyobb, akár 20 

V/V %-os keverést is lehetővé tesz a hálózati infrastruktúra minimális 

módosításával. Az alacsony CO2 kibocsátású hidrogén földgázhálózatokba történő 

betáplálása 2013 óta hétszeresére nőtt, de a jelenlegi mennyiségek továbbra is 

csekélyek. Körülbelül 3,5 kilotonna hidrogént tápláltak be 2020-ban a hálózatokba, 

melyet szinte kizárólag Európában, azon belül is Németországban, ami a teljes 

betáplált mennyiségek közel 60 %-át tette ki. A 2. ábra az alacsony CO2-

kibocsátású hidrogén földgázhálózatokba történő betáplálását szemlélteti 2020-

2030 között. 
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2. ábra 

Földgázhálózatokba történő hidrogén betáplálás 2020 és 2030 között [7] 

 

 Következésképpen, az éghajlatváltozás elleni intézkedések szempontjából a 

földgázhálózatokba történő hidrogén betáplálása átmeneti megoldást jelenthet, 

mely elősegítheti az alacsony CO2-kibocsátású hidrogén iránti kereslet stabil 

forrásainak kiépítését, valamint a hidrogén, mint tárolható energia elterjedését 

mindaddig, amíg ki nem alakítanak egy speciális hidrogén ellátási rendszert [7]. 

 

4. FŐBB HIDROGÉN BEKEVERÉSI PROJEKTEK EURÓPÁBAN 

A hidrogénnek a már meglévő, kiépített földgázhálózatokba való bekeverésének 

koncepcióját a világ számos területén vizsgálták. Különösen Európában, ahol 

számos alacsony létszámú közösségben történő bekeverési vizsgálat projektet 

hajtottak végre sikeresen. A következő 3. ábra az Európában található ipari, 

kutatási, nemzeti, illetve az EU által támogatott projekteket szemlélteti. 
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3. ábra 

Európában található hidrogénnel kapcsolatos projektek [8] 

 

 A 3. ábrát elemezve, arra a megállapításra juthatunk, hogy számos nemzeti, 

illetve az EU által támogatott kutatás, projektek kerültek kivitelezésre. Ezen 

tendencia az Uniós támogatások széleskörű kiterjesztésének, illetve már korábban 

taglalt környezetvédelmi szabályozásoknak, előírásoknak, stratégiáknak 

köszönhető. 

 

4.1. Hidrogénbetáplálási projektek 

A továbbiakban elemzésre kerülnek az Európában megvalósult hidrogén 

betáplálási projektek a legfontosabb peremfeltételek és tapasztalatok 

felvázolásával. A projektek alapvetően két csoportra oszthatók, a legfeljebb 10 

V/V% és a 10-30 V/V% hidrogént betáplálók kategóriájába. 

 

4.1.1. A WindGas Falkenhagen projekt 

Németországban már korábban megkezdődtek az európai P2G (Power-to-Gas) 

projektek. Az EU Horizont 2020 keretprogramja 2013-ban három projektet 

támogatott. A három projekt közül a németországi Falkenhagenban található 

demonstrációs projekt volt egykor Európa legnagyobb P2G-projektje, melyben egy 

2 MW-os lúgos elektrolízisüzem működött. A létesítmény hidrogén termelése 360 

m3/h volt a környékbeli szélturbinákból származó többletenergiát felhasználva. A 
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hidrogént 2013 augusztusában táplálták be először a helyi ONTRAS 

földgázhálózatba, a betáplálási határ 10 V/V% volt. 

 2017-ben a falkenhageni létesítményt egy metanizáló üzemmel egészítették ki. 

Az üzemben szintetikus földgázt (SNG) állítottak elő hidrogénből és a közeli 

bioetanol-üzem által szállított CO2-ből. A szintetikus földgáznak a hidrogénhez 

képest szélesebb alkalmazási piaca van. Az elvégzett kétéves felülvizsgálat után a 

WindGas Falkenhagen P2G hatékonysága 53 %-ot, a metanizáló hatékonysága 

pedig 85 %-ot ért el. Megállapították, hogy a régi lúgos elektrolizáló volt a fő oka 

az alacsony P2G-hatékonyságnak. Ebből kifolyólag, egy magasabb hatékonyságú 

elektrolizáló beépítését javasolták a rendszerbe. 

 A WindGas Falkenhagen sikerére alapozva 2015-ben Hamburgban egy új P2G 

projektet hoztak létre és helyeztek üzembe. A WindGas Hamburgban használt 

PEM-elektrolizáló egy 1.5 MW bemeneti teljesítményű rendszer. A létesítmény 

hidrogén teljesítménye 290 m3/h volt. A termelt hidrogént a helyi gázelosztó 

hálózatba is betáplálták [9]. 

 

4.1.2. A GRHYD projekt 

A GRHYD egy francia hidrogénkeverési projekt az észak-franciaországi 

Dunkerque városában, mely 2014-ben indult. A GRHYD célja az volt, hogy 

elősegítse Franciaországot annak a célnak a teljesítésében, hogy 2020-ra a bruttó 

végfelhasználói energiafogyasztás 23 %-át megújuló energiaforrásokból fedezze. E 

célok elérése érdekében, a GRHYD a megújuló energiaforrásokból előállított 

többletenergiát hidrogénné alakította át és földgázzal keverte. A hidrogénkeverés 

eredménye a nap- és szélenergia termelésének növelése volt, egyúttal az 

üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése. 

 A GRHYD keretében két demonstrációs projektet dolgoztak ki. Az első 

GRHYD demonstrációs projekt a lakossági energiaágazatra összpontosított, míg a 

másik a közlekedésre. Dunkerque egyik új lakónegyedében mintegy 200 háztartást 

láttak el 20 V/V%-os hidrogén arányú, kevert földgázzal. A hidrogént egy PEM 

(protoncserélő-membrános) elektrolizáló állította elő 10 m3/h mennyiséggel, 

szélenergiával termelt megújuló energia felhasználásával. A P2G technológiák jól 

alkalmazkodtak a folyamathoz. A többlet szélenergiát hidrogén előállítására 

használták fel, míg a maradék, fel nem használt hidrogént fémhidridek formájában 

tárolták [9]. 

 

4.1.3. A THyGA projekt 

Az Európai Bizottság éghajlatváltozási célterve 2030-ra az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának legalább 55 %-os csökkentését tűzte ki célul, továbbá 2050-re a 

CO2-semlegesség megvalósítását. Az európai országok kidolgozták a THyGA 

projektet (Testing Hydrogen Admixtures for Gas Appliances), hogy megvizsgálják 

a földgázba kevert hidrogén hatását a háztartási és kereskedelmi végfelhasználású 

gázkészülékekben. Kutatásokat végeztek mintegy 100 lakossági és kereskedelmi 

végfelhasználó készülék vizsgálatára, hogy a gyártók és a felhasználók számára 
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követendő szabványt állítsanak fel. A THyGA célja továbbá az volt, hogy 

ellenőrizze a földgázban lévő különböző hidrogénkoncentrációk biztonságát és 

eljárásokat dolgozzon ki a hidrogénkeverési iparág számára. A THyGA projektet 

az FCH 2 JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) 2019. évi 

munkacsomagjának részeként finanszírozták. A projekt keretében hat európai 

ország nemzeti laboratóriumaiból és gázkészülékek gyártóitól kilenc partner 

dolgozott együtt 30 hónapon keresztül [9]. 

 

4.1.4. A HyDeploy projekt 

Az Egyesült Királyságnak a saját nemzeti éghajlatváltozásról szóló törvénye 

értelmében, 2050-re el kell érnie a nettó nulla CO2 kibocsátást. Az Egyesült 

Királyság CO2 kibocsátásának több mint egyharmada a fűtési ágazatból származik, 

ahol mintegy 23 millió háztartás használ földgázt. A HyDeploy projekt az Egyesült 

Királyság első hidrogénkeverés-fejlesztési projektje, melyet 2019-ben indítottak el. 

A projekt célja, hogy 20 V/V% hidrogént keverjen a jelenlegi brit gázhálózatba, 

megtartva ugyanazon végfelhasználói készülékeket, miközben csökkenti a teljes 

CO2 kibocsátást. 

 A HyDeploy projekt mellett számos további, folyamatban lévő hidrogénprojekt 

is jelen van az Egyesült Királyságban, melyek célja a földgázhálózatok 

megreformálása és az ország CO2 kibocsátásának csökkentése. Az SGN által 

vezetett East Neuk Power to Hydrogen projekt a skóciai Fife megyéjének 

tengerpartján termelt megújuló energiából származó többlet villamos energiát zöld 

hidrogén előállítására használja fel, melyet a földgázhálózatba lehet betáplálni, 

hidrogén hálózatban lehet felhasználni, illetve gépjárművek üzemanyagaként 

alkalmazható. 

 Az SGN vállalat a Pale Blue Dottal és a National Griddel együttműködve egy 

további hidrogénnel való keverési projektet kezdeményezett, melyet „Aberdeen 

Vision”-nek neveztek el. E projekt keretében tesztelték a 2 V/V%-os hidrogén 

beinjektálást egy meglévő aberdeeni gázhálózatba 300 otthon ellátására, mely 

során nem tapasztaltak olyan problémát, mely akadályozná a megvalósítást. Az 

Aberdeen Vision hidrogénprojekt más északkelet-skóciai régiókban történő 

megvalósítása a geológiai előnyök miatt lehetséges. E régiók többsége nagy 

mennyiségű szárazföldi földgázhoz fér hozzá. Új csővezetékekre lesz szükség 

ahhoz, hogy a projekt a következő tervezett szakaszokba léphessen, melyek a 

hidrogén bekeverésének koncentrációját 20 V/V%-ra, majd végül 100 % V/V%-ra 

tervezik növelni [9]. 

 

4.2. Jelentősebb hidrogén betáplálási projektek összegzése 

A legjelentősebb európai földgázhálózati hidrogén betáplálási projekteket az 1. 

táblázatban foglaltuk össze néhány jellemző adatukkal együtt. 
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1. táblázat 

A jelentősebb hidrogén betáplálási projektek összefoglaló táblázata 

[9] alapján készített táblázat 

 
 

 A táblázatot vizsgálva, arra a megállapításra juthatunk, hogy országonként 

eltérő a földgázhálózatba betáplálható hidrogén tartalom. A keverési arányokat 

elemezve levonhatjuk azt a következtetést, mely szerint túlnyomórészt átlagosan 

kb. 10 - 20 V/V%-os betáplálási vizsgálatokat hajtottak végre, meglévő 

földgázrendszereken. Ugyanakkor 100 V/V%-os hidrogéntartalmú pilot projekteket 

is megvalósítottak, mint például az Egyesült Királyságban. A kutatások során, arra 

a megállapításra juthatunk, hogy a 100 V/V% hidrogéntartalmú közeget nem 

meglévő, hanem újonnan kiépített, kisméretű hálózatba táplálták. 

 

5. ÖSSZEGZÉS 

Megállapítható, hogy a klímavédelmi, illetve környezetvédelmi jogszabályoknak, 

előírásoknak köszönhetően jöhettek létre a földgázhálózatba hidrogént betápláló 

projektek. Mivel jelenleg a földgázhálózatba történő hidrogén betáplálás kísérleti 

stádiumban van, még nincs olyan kidolgozott szabályozás, mely nemzetközileg 

centralizálná a hidrogénnel kapcsolatos betáplálási normákat. Mindazonáltal, a 

nemzetközi együttműködésnek, illetve a különböző kutatási eredmények 

publikálásának köszönhetően a cikkben vázolt kutatások nagymértékben 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megteremtsék a technológiai, valamint jogszabályi 

alapokat a földgázhálózatba történő hidrogén bekeverési sztenderdek 

megállapításához. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A tématerületi kutatás a Miskolci Egyetemen, az Innovációs és Technológia 

Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott 

Projekt neve: Ország: Év: Keverési arány: [V/V %] Vizsgálat/projekt mérettartománya:

WindGas Falkenhagen Németország 2013 2 -

WindGas Hamburg Németország 2015 2 -

Jemena West Sydney Ausztrália 2018 2 259 lakóhely

Cummins-Enbridge Kanada 2018 2 3 600 lakóhely

HyP SA Ausztrália 2021 5 700 lakóhely

Fort Saskatchewan Kanada 2020 5 2 000 lakóhely

HyP Gladstone Ausztrália 2021 10 800 lakóhely és ipari ingatlan

Hyp Murry Valley Ausztrália 2021 10 40 000 lakóhely

SoCalGas USA 2020 1-20 -

Aberdeen Vision Egyesült Királyság 2020 2-20 300 lakóhely

GRHYD Franciaország 2014 20 200 lakóhely

HyDeploy Egyesült Királyság 2019 20 1 500 lakóhely

HyBlend USA 2021 1-30 -

HyNTS Hydrogen Flow Loop Egyesült Királyság 2021 30 -

THyGA EU 2019 10-100 100 lakóhely és kereskedelmi ingatlan

Hy4Heat Egyesült Királyság 2018 100 -

HySpirit Egyesült Királyság 2019 100 -

Zero 2050 South Wale Egyesült Királyság 2020 100 -
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támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által 

kibocsátott támogatói okirat (Támogatói Okirat ikt. száma: TKP-17-1/PALY-2020) 

alapján végrehajtott projekt részeként valósult meg. 
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Kivonat: A tanulmány alapjaként a gázkeverékek és a levegő érintkezésének egy a gázipari 

gyakorlatban is gyakran előforduló problémaköre, a gázmentesítés szolgál. A folyamat célja, 

hogy egy adott vezetékszakaszon a gázkeverék helyére levegő kerüljön, ezzel lehetőséget 

biztosítva a vezetéken történő biztonságos munkavégzésre. Mivel a gázmentesítési művelet 

során a két közegnek folyamatosan lehetősége van a keveredésre és ezáltal robbanóképes 

elegy kialakulására, ezért csak szabályozott körülmények között valósítható meg az eljárás. 

A műveletnek ennélfogva vannak olyan kritikus pontjai, melyek az egész folyamat sikerét 

befolyásolják. Ezek a tényezők kerülnek bemutatásra jelen tanulmányban, mégpedig úgy, 

hogy a közegcsere alapját hidrogénnel kevert földgáz képezi. 

 

Kulcsszavak: gázmentesítés, közegcsere, földgáz, hidrogén, gázszállító távvezeték, 

gázkeverék 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A földgáz, mint gázkeverék távvezetéken történő szállítása Magyarországon, 

valamint a világ számos egyéb területén is évtizedekre visszanyúló tevékenység. A 

folyamatos fejlesztés és karbantartás ellenére a vezetékek közvetlen környezetében 

fellépő amortizáló körülmények (pl. talajvíz, kóboráram, vasúti és közúti hálózat 

dinamikus terhelése), anyagfáradás, valamint a vezetékek korából adódó állagromlás 

következtében a csővezeték hálózat folyamatos karbantartást igényel. Ennélfogva 

mindig van olyan szakasz, mely éppen javításra, felújításra vagy cserére vár. Ezeket 

a munkafolyamatokat ölelik fel a vezetékkiváltási munkák, melyeknek fontos és 

megkerülhetetlen részét képezi a vezetékek gázmentesítése.  

A földgáz távvezetéken történő szállításának több évtizedes tapasztalatai teszik 

lehetővé azt, hogy a földgázhoz kevert hidrogénnel, mint a jövő alternatív 

erőforrásával kezdjünk el foglalkozni. Fontos megjegyezni azt is, hogy a földgáz egy 

olyan gázkeverék, mely alapvetően tartalmazhat bizonyos térfogatszázalékban 

hidrogént [1]. Ennélfogva a hozzáadott hidrogéntartalom nélkül vizsgált, földgázra 

korlátozódó gázmentesítési folyamatokból levezetett tények és tapasztalatok 

érvényesek lehetnek olyan esetekben is, amikor a földgáz tartalmaz hidrogént 

alacsony térfogatszázalékban. A cél ugyan a hidrogén jelentős mértékű bekeverése 

a szállítóvezeték hálózatba, de ezt a megfelelő előkészítő lépések nélkül nem lehet 

megtenni. 
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2. KÖZEGCSERÉVEL JÁRÓ MŰVELETEK 

A vezeték kiváltási munkák egymásra épülő lépései közül a legkritikusabb 

pontoknak azokat tekinthetjük, melyek során a kiszakaszolt csővezetékben két, 

egymással reakcióképes gáznemű közeg érintkezik. Ezek a gázmentesítési 

folyamatok, melyek során a vezetékben található technológiai közeget valamely más 

közegre cserélik le, pontosabban a csőben található robbanóképes gázelegyet 

levegőre váltják. A folyamat mindenképpen kockázatot képvisel, hiszen lehetőséget 

teremt a levegő és az éghető közeg keveredésére. A veszélyforrás pedig abból 

adódik, hogy a földgáz és a hidrogén, illetve a keverékük a levegővel képes 

gyúlékony, robbanóképes elegyet alkotni, amennyiben a feltételek adottak. Éppen 

ezért feltétlenül szükséges a közegcsere során lejátszódó elméleti folyamatok pontos 

és beható ismerete.  

A gáztávvezetékekben található technológiai közegek cseréjét célzó 

munkafolyamatokat kettő nagy csoportra lehet osztani, mégpedig közvetlen és 

közvetett módszerre. A közvetlen módszer alkalmazása esetén a csőből eltávolítandó 

éghető gázt közvetlenül a levegő szorítja ki, ahogy az 1. ábrán látható. Ennél a 

módszernél a két gázfajta, tehát a csőbe belépő, és a csőből távozó (ideális esetben) 

csak minimális mértékben keveredik a rétegképződés megakadályozása érdekében. 

A rétegképződési folyamat során az érintkező közegek az adottságaikból fakadó 

sűrűségkülönbség okán a csővezeték szakaszban azonos összetételű gáz rétegeket 

alkotnak. A kisebb sűrűségű földgáz felfelé száll, és a vezeték felső felében, míg a 

nagyobb sűrűségű levegő annak alsó felében helyezkedik el a jelenség 

bekövetkezésekor. Mivel azonban ez a folyamat a levegő és a gáz kezelhetetlenül 

nagy érintkezési felületét hozza létre, hatalmas kockázatot jelent biztonságtechnikai 

szempontból, ezért minden esetben elkerülendő. Éppen emiatt alapvető követelmény 

közvetlen kifúvatás esetén az elegendően nagy áramlási sebesség. Ha ez a feltétel 

adott, a közvetlen kiszorítási módszer valamely gázkomponens előre meghatározott 

koncentrációjának eléréséig zajlik [2]-[3]. 

 

 

1. ábra 

A ventilátorral végrehajtott közvetlen közegcsere sémája (forrás: FGSZ Zrt.) 
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Közvetett lecserélés alkalmazásakor akármilyen irányú a gázcsere, a levegő és az 

éghető földgáz közé minden esetben bekerül egy inert gázdugó, melynek 

segítségével kiküszöbölhető a gyulladásra alkalmas és/vagy robbanóképes 

gázkeverék képződés. Az inert gázdugó két oldalát csőgörények alkalmazásával 

lehet támogatni a keveredés elkerülése és a dugó relatív helyzetének biztosítása 

érdekében. Természetesen ennél a technikánál is elengedhetetlen az elegendően 

nagy kifúvatási sebesség [2]. 

 

3. KÖZEGCSERE SIKERÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK  

Egy vezetékszakaszban végrehajtott gázcsere során számos olyan tényező van, 

melyekre kiemelt figyelmet szükséges fordítani a megfelelő eredmény érdekében. 

Elsőként viszont magát a folyamatot indokolt részletesen ismertetni. A közegcsere 

folyamatát kettő részre lehet osztani, mégpedig kiszorítási és keverési fázisra. 

Tökéletesnek akkor nevezhető a folyamat, ha a gázkeveréknek a cseregázzal történő 

cseréje teljes mértékben kiszorítással valósul meg. Tehát a két közeg ideális esetben 

egyáltalán nem keveredik egymással.  

Ebből fakadóan a cél minden közegcsere esetében az, hogy keveredés ne 

valósuljon meg, illetve amennyiben ez nem kivitelezhető, a lehető legkisebb 

mértékűre csökkentsük azt. A keveredésnek számos oka lehet, melyekre kiemelten 

kell figyelni, ezért a két művelet relatív arányait befolyásoló tényezők közül a 

legfontosabbakat ismertetem.  

 

3.1.  Gázok érintkezési felületének mérete  

A közegcsere folyamata során elkerülhetetlen a cserélendő és a csere közeg 

érintkezése. Mivel a közegek között sűrűségkülönbség áll fenn, hiszen a földgáz, ill. 

a földgáz-hidrogén keverék minden esetben egy kisebb sűrűségű, könnyebb keverék, 

mint a levegő, anyagáramlás jön létre az érintkező gázok között, amit diffúziónak 

nevezünk. Az érintkező felületen az utóbbi, tehát a csere gáz valamilyen mértékben 

mindig bediffundál a csőben eredetileg lévő gázba, majd a gázmolekulák 

visszaáramlanak a csere gázba. Ennek a leegyszerűsített folyamatnak hatalmas 

szerepe van a gázcsere folyamán a gázok keveredésében. Ugyanis a diffúzióból 

származó keveredés mértéke a gázok érintkezési felületének nagyságától függ. 

Ennek a felületnek a mérete viszont alaki tényezőktől függ, mégpedig a kiszakaszolt 

vezetékszakasz méretétől, alakjától és belső kialakításától. Ebből kifolyólag az alaki 

tényezőből adódó keveredés nem befolyásolható, ellene tenni csak minimálist lehet 

[2]-[3]. 

 

3.2. Cseregáz áramlási sebessége  

A cseregáz áramlási sebességének kiemelkedően nagy szerepe van a kifúvatási 

folyamat sikerességében. Célszerű olyan alacsony kifúvatási sebességet választani, 

hogy a vezetékbe lépő cseregáz mozgása minimális hatást gyakoroljon a csőszakasz 

tartalmának keveredésére és mozgására. Tehát lehetőség szerint meg kell keresni azt 

a legmagasabb áramlási sebességet, mely még a kiszorítást, és nem a keveredést 
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segíti elő. Az áramlási sebességet a gáz csővezetékbe történő belépési pontjának 

mérete is befolyásolja. Megfigyelések alapján, ha kicsi a befúvató nyílás, a cseregáz 

sebessége nagy lesz, aminek köszönhetően a vezetékben alapos keveredési folyamat 

játszódik le. Éppen ebből kifolyólag kicsi nyílás esetén szükségszerű az alacsony 

áramlási sebesség alkalmazása, hogy mindenképpen kiszorítás valósulhasson meg, 

még ha hosszabb időtartamot is vesz igénybe a folyamat. Mielőtt azt hinnénk, hogy 

a kicsi befúvató nyílás alkalmazásának nehézségeit minél nagyobb nyílással ki lehet 

küszöbölni, fontos megemlíteni, hogy kellően nagy áramlási sebességgel párosítva a 

nagy befúvató nyílás felhalmozódást okozhat. Továbbá azt is képes lehetővé tenni, 

hogy a csere gáz szimplán csak átáramoljon a vezetékszakaszon, a cserélendő gázt 

többé-kevésbé „érintetlenül” hagyva. Következésképp a megfelelő méretű belépési 

pont megválasztása kritikus a közegcsere műveleteinél [2]. 

 

3.3. Gázsűrűség-különbség  

A vezetékből kiszorítandó és a kiszorító gáz sűrűségkülönbsége is fontos, szem előtt 

tartandó paraméter. Ez egy előnyösen kihasználható jelenség, amennyiben a 

könnyebb gáz távozhat a csővezeték felső részén kialakított nyíláson keresztül, 

miközben a nehezebb gázzal folyamatosan töltik fel a vezetéket annak az alsó részén 

kialakított belépési ponton keresztül. Ilyen módon gravitációs elkülönülés valósulhat 

meg, hiszen a könnyebb gáz felül koncentrálódik, a sűrűbb pedig alul. 

Természetesen a művelet fordított irányban is végrehajtható, a nehezebb gáz 

kiszorítható könnyebbel, csupán a nyílásokat kell felcserélni [2]. 

 

3.4. Hőmérsékleti hatások  

Közegcsere esetén a hőmérséklet monitorozása két szempontból is fontos. Az egyik 

aspektus a hőáramlás kialakulásának megakadályozása. Ugyanis a melegedő gáz 

hőáramlást, azaz konvekciót hozna létre egy hidegebb közeggel érintkezve, mely 

nagyban hozzájárulna a keveredéshez, ami elkerülendő minden esetben. Ennélfogva 

a csőszakaszba bejutó csere gáz hőmérsékletét a lehető legalacsonyabban szükséges 

tartani. A másik szempont pedig, ami miatt a hőmérsékletre ügyelni kell, az a gáz 

hőmérsékletcsökkenés hatására létrejövő térfogati zsugorodása. Ebből kifolyólag, a 

nem kívánatos térfogatváltozás elkerülése érdekében a kiszakaszolt vezetékben 

kismértékű túlnyomást szükséges fenntartani. A közegcsere folyamata során hirtelen 

bekövetkező környezeti hőmérsékletváltozás hatását pedig az áramlási sebesség 

változtatásával lehet ellensúlyozni, mégpedig úgy, hogy csökkenő hőmérséklet 

esetén csökkentjük a sebességet is. Ilyen módon a vezetékben lévő közegek 

összehúzódását lehet kompenzálni [2]. 

 

3.5. Gyakorlati megfigyelések és tapasztalatok 

Tökéletes kifúvatás esetén, ahogy azt már korábban kifejtettem, a közegcsere teljes 

mértékben kiszorítás segítségével megy végbe, méghozzá úgy, hogy a folyamathoz 

csupán egyszeres mennyiségű cseregáz szükséges. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy a vezetékszakaszban jelenlévő, cserélendő gáz mennyiségével pontosan 
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megegyező mennyiségű cseregáz képes lenne a kiszorítást elvégezni. A tapasztalat 

és a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy egyszeres mennyiség helyett 1.5-2.5-szeres 

mennyiségű cseregázra is szükség lehet, a cseregáz hígulásának vagy keveredésének 

függvényében [2]. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Összefoglalva tehát, a közegcsere folyamatainál számos olyan tényező játszik 

szerepet, melyek kulcstényezőnek számítanak a művelet sikerében. Ahhoz, hogy a 

lehető megnagyobb mechanikai hatásfokot el lehessen érni, a két közeg keveredését 

az adott helyzetben elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani, méghozzá a 

következő pontok alkalmazásával:  

• A cseregáz gázáramának időbeni állandóságát biztosítani kell,  

• Nagyméretű bemeneti csatlakozókat kell választani,  

• Szabályozni kell a belépési sebességet,  

• A gázsűrűségeknek megfelelő helyen kell a cseregázt bevezetni,  

• A hőmérséklet homogenitását biztosítani kell,  

• A légtelenítő szerelvények megfelelően nagy méretét biztosítani kell.  
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Abstract: In addition to creating the technical conditions for injection of hydrogen into the 

natural gas distribution network, it is important to examine how the same energy content as 

the natural gas originally supplied can be ensured for end users during the mixing of hydrogen 

with natural gas. According to the current 19/2009. (I. 30.) Government Decree based on the 

Annex 11, the lower heat value (LHV) of the supplied natural gas must be within the value 

range of 27.94–40.81 MJ / m3. In the present publication, I examined how to ensure an energy 

content equivalent to natural gas (2H) at the end-user point with different percentages of 

hydrogen blending so that the pressure drop and flow velocity remain within the allowable 

limits. The tests were performed using Aspen HYSYS V9 simulation software. 

 

Keywords: hydrogen, injection, gas distribution network, flow velocity, pressure drop, 

volume flow, end-user energy content 

 
 

1. BASIC ASSUMPTION 

The hydraulic analysis of the hydrogen-natural gas mixture through the pipelines 

was based on a number of technological assumptions. The gas temperature was 

considered constant (5 °C) assuming an isometric flow. The tested pipeline is 

horizontal, there is no height difference between the start and end point. The tested 

model is a constant diameter branch line, loops in the simulated gas network part 

were not included, the end point is the outlet point. The energy content calculated by 

the program for natural gas distribution is fixed at the end point, thus ensuring 

unchanged energy content with different proportions of hydrogen injection [2]. 

The composition of natural gas was determined on the basis of the “National 

weighted average gas composition data in 2020” shown on the webpage of FGSZ 

Plc. 
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Table 1 

2H quality natural gas yearly average composition [3] 

 2H gas 

  mol % 

Nitrogen (N2) 0.937 

Carbon dioxide (CO2) 0.987 

Methane (C1) 94.128 

Ethane (C2) 2.826 

Propane (C3) 0.768 

i-Butane (iC4) 0.135 

n-Butane (nC4) 0.137 

i-Pentane (iC5) 0.032 

n- Pentane (nC5) 0.024 

n-Hexane (C6) 0.012 

n-Heptane (C7) 0.009 

n-Octane (C8) 0.004 

 

2. TECHNICAL PARAMETERS OF DISTRIBUTION NETWORK SIZING  

"Distribution pipeline: the pipeline, including its accessories, through which the 

natural gas is distributed and the entry point is the outlet point of the city gate station 

or the entry point of the natural gas storage or natural gas production plant, and the 

end point is the site boundary as the distribution outtake point, where the natural gas 

is provided to the end user. " [4] The distribution network operator operates the 

distribution network at different pressure levels and distribute the natural gas to the 

customers. „Rate of pressure of Hungarian gas distribution network: 

 low pressure: MOP ≤ 0.1 bar, 

 medium pressure: 0.1 bar <MOP ≤ 4.0 bar, 

 high-medium pressure: 4.0 bar <MOP ≤ 25.0 bar, 

 high pressure: MOP> 25.0 bar, 

where MOP = maximum operating pressure. The maximum operating pressure 

(MOP) must not exceed the design pressure (DP). 

 „In the case of a PE80 or PE100 gas distribution pipe to be constructed of 

polyethylene pipe, the maximum operating pressure shall not exceed the following 

value, depending on the scale of the pipe” .[5]: 

Table 2 [5] 

The maximum operating pressures 
 A B C 

1. Scale PE 80 PE 100 

2. maximum operating pressure 

3. SDR 17,6* 4 bar 6 bar 

4. SDR 11* 8 bar 10 bar 

* Note: the wall thickness must not be less than 3 mm. 
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During the hydraulics of distribution network, the maximum allowable gas flow 

velocity in addition to the minimum and maximum design pressure affects the pipe 

diameter to be selected. Based on operating experience, the maximum permitted flow 

velocity on the low-pressure distribution network is 10 m/s, for medium and high-

medium pressure networks 20 m/s. With higher flow velocity, solid content and dirt 

deposited in the pipeline over the years, can enter breakdown on the equipment 

(valves, pressure regulators etc.) if they enter the gas stream. 

 

3. BASIC DATA OF THE SIMULATION 

The effect of natural gas with different hydrogen content was investigated using the 

Aspen HYSYS V9 simulation software. The Soave-Redlich-Kwong Equation of 

State was selected for the calculation from the software property package selection. 

For the analysis, I chose the three network sections presented below, assuming that 

the flow velocity can be approached to the maximum allowed value even in the case 

of natural gas distribution on the examined pipeline sections. 

 

- 1st case: The network has a medium pressure of 1 bar, at the end of the 

pipeline the natural gas intake is 6500 m3/h. The length of the pipeline is 

500 m with the material SDR 11 DN315 PE which has an internal 

diameter of 257 mm. 

- 2nd case: The network has a low pressure of 33 mbar, at the end of the 

pipeline the natural gas intake is 2000 m3/h. The length of the pipeline is 

300 m with the material SDR 17,6 DN315 PE which has an internal 

diameter of 279 mm. 

- 3rd case: High-medium pressure network, at the end of the pipeline 

assuming a natural gas intake of 12,000 m3/h. The length of the pipeline 

is 500 m, material and diameter is DN200 steel with an internal diameter 

of 206 mm. 

 

Figure 1 shows the model created in the HYSYS program for natural gas for the 

1 bar medium pressure sample section. For all three scenarios, calculations were 

performed with this model. 
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Figure 1 

Aspen HYSYS V9 model on natural gas with 0% hydrogen injection (version 1)[6] 

 

4. RESULTS 

Based on the calculations, it can be concluded that the more hydrogen is mixed into 

the natural gas, the volume flow higher while ensuring the end-user energy content. 

All this can be explained by the fact that the lower heat value of hydrogen is 10.223 

MJ/m³, that of the tested 2H natural gas is 34.205 MJ/m³, which is almost 1/3 of that 

of natural gas. According to calculations with the program, the increase in volume 

flow is not directly proportional to the percentage incorporation of hydrogen, as 

shown in Fig.  2. Based on the calculated data, the basic data taken into account in 

the model for all three scenarios with 5 mol% hydrogen blending increase the volume 

flow by 3.6-3.7%, and with 10 mol% by 7.4-7.5%, while this value results in an 

increase of 38% with an injection of 40 mol% due to the lower density of hydrogen. 
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Figure 2 

Volume flow change with different percent hydrogen injection 

 

Figure 3 shows that with increasing volume flow, the flow velocity increases 

significantly in all three cases. It reaches the maximum permissible 20 m/s with 15-

20 mol% hydrogen injection in the tested 1 bar pressure distribution network. The 

maximum permissible flow velocity of 20 m/s is reached on the high-medium-

pressure tested part of the network in the case of 40 mol% hydrogen blending. In the 

case of a mixing of 30 mol% on the low-pressure section, the flow velocity exceeds 

the permissible value of 10 m /s. 

 

 
Figure 3 

Flow velocity change with different percent hydrogen injection 
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Based on the performed simulation, it can be stated that the gas flow velocity is 

inversely proportional to the pressure drop. The highest flow velocity and the lowest 

pressure receiving at the endpoint which represented in Figure 4 and 5. 

 

 
a) 

 

 
b) 

Figure 4 

Variation of end point pressure with different percentages of hydrogen injection 

case of 1st (a) and 2nd (b) 
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Figure 5 

Variation of end point pressure with different percentages of hydrogen injection in 

case of 3rd 

 

In order to achieve a hydrogen injection of more than 20 mol% on a 500-meter 

pipeline with a 1 bar pressure SDR 11 DN315 PE and an end-user energy content 

equivalent to 6500 m3/h of natural gas, different distribution network infrastructures 

have to be tested. 

 

Table 3 

Technical solutions based on Aspen Hysys V9 calculations 
 20 mol% 

H2 

40 mol% 

H2 

50 mol% 

H2 

60 mol% 

H2 

70 mol% 

H2 

80 mol% 

H2 

 Flow velocity [m/s] 

Baseline 20.11 24.08 26.64 29.87 34.65 39.13 

Pressure 

increase  

(minimum 

required) 

18.18 

(1.2 bar) 

19.02 

(1.5 bar) 

19.41 

(1.9 bar) 

19.50 

(2 bar) 

19.28 

(2.5 bar) 

18.07 

(3.2 bar) 

Increase 

diameter  

SDR 11 DN400 

PE (324 mm 

internal 

diameter) 

12.32 14.71 16.25 18.20 - - 

Increase 

diameter  

DN400 steel 
(403 mm 

internal 

diameter) 

- - - - 13.69 15.54 
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With different proportions of hydrogen injection, the network can be developed 

by increasing the pressure or expanding the diameter to reduce the increased flow 

velocity. In the case of a pressure increase, the permitting pressure and the technical 

condition of the relevant network components must be revised. If it is not possible 

to keep the flow parameters within the appropriate limits by increasing the pressure, 

it is recommended to increase the diameter of the pipeline concerned. When 

increasing the diameter, if a steel pipe is installed, the pipe internal roughness other 

than the PE pipe must be taken into account. The HYSYS program calculates with 

pipe internal roughness of steel and plastic tubing. If both of these two solutions are 

feasible, a decision must be made taking into account the principle of lowest cost. 

The results of the study are shown in Table 3. 

 

5. SUMMARY 

If we want to ensure the contracted energy content continuously at the end point, the 

volume flow increases significantly with different percentages of hydrogen injection, 

which can be explained by the lower heat value of 10.223 MJ/m³, 34.205 MJ/m³ of 

2H natural gas. With the increase of the volume flow, the flow velocity increases 

significantly, the pressure drop at the end point is decreased slightly with different 

percentages of hydrogen blending. 

In addition to the hydrogen injection, it may be necessary to develop the gas 

network infrastructure, not only to ensure the technical conditions of the hydrogen-

resistant network elements, but also to keep the allowable flow velocity and 

pressures at operating limits due to increased volume flow. If the technical condition 

of the distribution network allows, based on preliminary tests, it is recommended to 

implement a pressure increase or to replace the pipeline with a suitable diameter. If 

both of these two solutions are feasible, a decision must be made taking into account 

the principle of lowest cost. 

Another question to be examined is how the conclusions and results change in 

the case of a looped network. Further, how the energy content changes during the 

testing of a looped network in case the energy content equal to natural gas is not 

provided to the end users. 
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Kivonat: Klímavédelem. Karbonsemlegesség. Hidrogén, mint új energiaforrás. Innovációs 

törekvések. Ezek a napjainkban népszerű fogalmak újra tervezik mindennapi életünket 

Európában és szerte a világon. Az elmúlt években a hidrogént új tüzelőanyagnak „kiáltották 

ki”, fellendítve ezzel a kapcsolódó technológiák és felhasználásának kutatását. A cikk 

bemutatja és összefoglalja a hidrogénhez kapcsolódó termelési, felhasználási, gazdasági és 

jogi tudnivalókat. 

 

Kulcsszavak: színes gáz, hidrogén-ökoszisztéma, gas-package, hydrogen-backbone, 

közlekedési célérték, hidrogénhálózat üzemeltetők 

 

 

1. A KEZDETEK 

Az EU 2020. márciusában megalkotta az új ipar stratégiáját, a klímasemlegességre 

való törekvés és a digitális transzformáció jegyében [1]. Néhány hónap múlva a 

karbonsemlegességet támogatva megszületett a Közösség hidrogénstratégiája, 

lendületet adva a tiszta hidrogéntermelésnek Európában [2]. A hidrogén 

felhasználható alapanyagként, tüzelőanyagként vagy energiaforrásként. Számos 

olyan alkalmazási lehetőség van, amelyek csökkentenék az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátását az iparban, a közlekedésben, az energiaellátásban és az 

épületekben. A Bizottság 2021-27-ra szóló gazdaságélénkítési terve, a „Next 

Generation EU” [3] kiemeli a hidrogént, mint befektetési prioritást a gazdasági 

növekedés fellendítése érdekében.  

2020. év januárjában megjelent Magyarország új Nemzeti Energiastratégiája [4], 

ami  kapcsolódó akcióterveivel felvázolja a hazai klíma- és energiaszektor jövőjét 

2030-ig, kitekintéssel 2040-ig. A Stratégia a „tiszta, okos és megfizethető” 

energiaellátást ígér, fő célkitűzései: a fogyasztók középpontba helyezése, az 

ellátásbiztonság megerősítése, az energiaszektor klímabarát átalakítása, valamint az 

energetikai innovációban lévő gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása. E 

dokumentumhoz szorosan kapcsolódik a 2021 májusban született, Magyarország 

Nemzeti Hidrogénstratégiája [5], amely a tiszta hidrogén és hidrogéntechnológiák 

hazai bevezetését és a hidrogénipar háttérbázisának megteremtését tűzi ki célul.  

 

2. SZÍNES HIDROGÉN 

Az International Energy Agency (IEA) adatai szerint 2021-ben 94 Mt hidrogént 

„termeltek” a világon. Ez a tevékenység a hidrogén vízből történő kinyerését jelenti 
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elektrolízissel. A szükséges energia többféle forrásból származhat. Ezt a legtöbb 

esetben színekkel jelölik. A színek jelentése az alábbi [7] 

 

- „szürke”: földgázból, pontosabban metánból kerül előállításra. 

Karbonintenzív folyamat, a keletkező CO2 az atmoszférába kerül.  

- „kék”: A hidrogéntermelés egyik átmeneti, környezetkímélőbb módszere a 

ma már ismert technológiák kombinációja lehet, ezek a földgáz 

gőzreformálása CCS (Carbon Capture Storage) eljárással kombináltan. 

Ebben a változatban a keletkező CO2-kibocsátást megfelelő technológiával 

leválasztják: geológiai tárolókban letárolják, vagy jobb esetben hasznosítják 

is. Az így keletkező hidrogén már jelentősen kisebb CO2 kibocsátást jelent. 

- „türkiz": szintén metánból, pirolízises eljárással keletkezik. A folyamat 

végterméke a hidrogén mellett a szilárd elemi szén, azaz CO2 nem kerül a 

légkörbe. 

- „fehér”: hidrogéntermelés leginkább prioritást élvező módja a megújuló 

energiaforrásokból származó villamos energiát használó víz-elektrolízissel 

történő hidrogéntermelés. 

- „zöld”: a hidrogént a víz elektrolízisével állítják elő, és a felhasznált 

villamos energia megújuló forrásokból származik (ami lehet nap-, szél- 

esetleg vízenergia), szinte emissziómentes, és az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának csökkentésében rejlik az egyik legnagyobb előnye.  

- “barna”: a szénelgázosítás során állítanak elő hidrogént. 

- „pink”: nukleáris energiával előállított áram felhasználásával. 

- „sárga” néhány esetben közvetlenül a hálózatról származó villamos energia 

(igaz így nem látható a tényleges forrás – néhányszor az atomenergiára 

gondolnak).  

 

A színek közül a zölddel találkozhatunk legtöbbször. A NextGeneration 

gazdaságélénktő csomagnak (aminek egyik fókuszában áll a hidrogén) és a NetZero-

ban [8] található vállalásnak (2050-ben az EU klímasemlges lesz) köszönhetően. 

 

3. A HIDROGÉN-TERMELÉS JÖVŐJE 

Az EU is és  az IEA is felvázolta a hidrogén termelés és felhasználás jövőjét, amit a 

BP összefoglalt 2022 márciusában [9]. Innen kiderül, hogy az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású hidrogén iránti kereslet várhatóan nő 2030-ig a NetZero-s vállalás és az 

ún. felgyorsított ütemterv esetében, ahogy a világ átáll egy alacsony szén-dioxid-

kibocsátású energiarendszerre. 

A hidrogén felhasználása jelentősen növekszik a felgyorsított (accalered) és a Net 

Zero rendszerben, ahogy a világ áttér egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

energiarendszerre 2030-ig (1. ábra). A felhasználás 2050-re több mint négyszeresére 

nő a gyorsított rendszer, és hétszeresére a Net Zero esetében. 
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1. 

1. ábra 
Hidrogénigény ágazatonként 

 

4. AZ EURÓPAI HIDROGÉN-ÖKOSZISZTÉMA 

Az Európai Bizottság a Hidrogén-stratégiában három lépésben fogalmazta meg a 

hidrogén-ökoszisztéma kiépítésének útját [9]. Ezek a következők (3. ábra): 

 

1. lépés (2020 – 2024):  

A jelenlegi hidrogénelőállítás zöldítése, a hidrogén iránti kereslet 

felfuttatása, a hidrogén-ökoszisztéma alapjainak megteremtése a cél. 

Ennek keretében EU szinten tervezi 6 GW (megújuló alapú villamos 

energiát felhasználó) elektrolizáló kapacitás létesítését, 1 millió tonna 

„zöld” hidrogén előállítását. Az fokozatos kialakításban részt vehet a 

„kék” hidrogén is. 

 

2. lépés (2025 – 2030):  

Ekkor a hidrogén az integrált energiarendszer szerves részévé válik és 

európai szintű hidrogénpiac jön létre. Az időszak végére 40 GW 

elektrolizáló kapacitás üzemel EU szinten és 10 millió tonna zöld 

hidrogént állítanak elő. Ebben a fázisban a zöld hidrogén 

versenyképessé válik egyes szektorokban (pl. egyes közlekedési 
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módokban, az acélgyártásban) és a villamosenergia-rendszer 

szabályozásában is aktívan részt vesz. 

 

3. lépés (2030-): 

A hidrogén szervesen beépülhet az európai energetikai rendszerbe, a 

megújuló alapú hidrogén-előállítási technológiák kiforrottá, széles 

körben alkalmazottá és versenyképessé válnak, támogatásuk már nem 

szükséges, komoly szerepet játszanak a nehezen dekarbonizálható ipari 

ágazatokban is. 

 

 
2. ábra 

A hidrogén-ökoszisztéma kialakításának üteme 

 

E folyamat közben a Bizottság rendeletben és irányelvben megtervezi a belső 

hidrogén piac kialakítását. Már 2021 decemberében közzétették a „Hydrogen and 

decarbonised gas package” (a továbbiakban röviden: ’Gas Package’ vagy ’csomag’) 

nevű jogszabálycsomagot, néhány egyéb, de részben kapcsolódó szakterületre 

vonatkozó stratégiával együtt [10]. A már kialakított földgázpiac szabályaihoz 

hasonlóan meg kell fogalmazni a piaci szabályokat két szakaszban 2030 előtti és 

utáni időszakban. Fontos a hálózatokhoz való hozzáférés harmadik félnek, az 

unbunling és a tevékenyégek szétválasztása (TPA). A Gas Package lényeges része 

két jogszabálytervezetből áll: 

 

• irányelv: a megújuló alapú gázokról, földgázról és hidrogén belső piacára 

vonatkozó szabályokról szóló irányelv tervezete (COM(2021) 803 final), 

• rendelet: a megújuló alapú gázokról, földgázról és hidrogén belső piacára 

vonatkozó rendelet tervezete (COM(2021) 804 final). 

 

5. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS 

European Hydrogen Backbone (EHB- Európai Hidrogén Csőhálózat) új, frissített 

terveket tett közzé a hidrogén szállítását biztosító európai infrastruktúra kapcsán [11-

12]. A csoport 39 700 kilométer, hidrogén szállítására alkalmas csővezeték 

megvalósítását irányozza elő 2040-ig. Szükség esetén ez tovább fejlődést jelenthet. 

A hálózat 21 európai országot köt össze (3. ábra). 
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3. ábra 

A 2040-ig tervezett hidrogén-szállító vezeték rendszer 

 

A javaslatban szereplő hálózatnak közel 70%-át a meglévő, átalakított 

földgázhálózat jelenti. De az újonnan a rendszerbe lépő hidrogéntermelőknél, 

amennyiben nincs földgázszállító vezeték a közelükben, szükség lehet hidrogén-

szállító vezeték kiépítésére. 

 

6. HIDROGÉN, MINT TERMÉK 

A hálózat működésének mozgatórugója a klímavédelem, a környezetvédelem és a 

kereskedelem. A hidrogén felhasználható energiaforrásként számos ágazatban, nagy 

ipari felhasználók mellett a lakossági felhasználás is jelentős mértékű. Köszönhetően 

a hidrogén bekeverésének a földgázba vagy a hidrogén szerepének megjelenését a 

közlekedésben. A fejlődés hasonló évekkel ezelőtti biogáz (biometán), vagy a 

villamos energia hajtóanyag terjedéséhez. 
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4.ábra 

Hidrogéneredetű üzemanyagokat igénylő csoportok (2050) [9] 

 

A légi és vízi közlekedés mellett eltörpülnek a közúti közlekedés szereplői. 

Azonban számuk jelentős és az áru fuvarozással, személyszállítással foglalkozó 

járműveknek üzemanyagra van szükségük. Ezt főként csak „tankoló állomásokon” 

tudják megtenni, így „gombamód” létesültek ilyen állomások (5. ábra). [13] 

Magyarországon 2022-ben egy magánhasználatú töltőállomás van a Linde 

budapesti telephelyén [14]. A nemzeti hidrogén stratégia [5] szerint Magyarországon 

a hidrogén üzemanyagcellás autók 2025-től lennének elérhetőek és elterjedtek, míg 

az üzemanyagcellás buszok és nehézgépjárművek már most is használhatók.  

Magyarországon 2021-ben 1 magánhasználatú töltőállomás van a Linde 

budapesti telephelyén. [14] A nemzeti hidrogén stratégia [5] szerint Magyarországon 

a hidrogén-üzemanyagcellás autók 2025-től lennének elérhetőek és elterjedtek, míg 

az üzemanyagcellás buszok és nehézgépjárművek már most is használhatók. 

Magyarország arra számít, hogy a megújuló hidrogén szerepet fog játszani a 

megújuló energiára vonatkozó közlekedési célérték elérésében. A további NECP-

intézkedéseken túlmenően Magyarország további intézkedésekkel elérheti, hogy 

2030-ra a közlekedési szükségleteinek mintegy 1%-át, 2040-re pedig mintegy 5%-

át fedezze hidrogénnel. 2040-re (összesen mintegy 30%-os megújuló 

energiafelhasználás valószínűsíthető a közlekedésben) 
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5. ábra 

Hidrogén üzemanyag kutak Európában (2021) [13] 

 

7. KONKLÚZIÓK 

A hidrogén felhasználási lehetőségének sokszínűségét, gazdasági jelentőségét és a 

környezetre gyakorolt pozitív(abb) hatását az Európai Unió fontosnak tartja. 

2030-ra elérné a belső hidrogénpiac és a működéséhez szükséges hálózatrendszer 

létrejöttét. Az emissziós vállalások betartásához be kell tartani az új irányelveket és 

rendeleteket. A már előbbiekben felvázolt hidrogén piachoz és rendszerekhez új 

szakemberek is kellenek: hidrogénhálózat-üzemeltetők (szállító és elosztó vezeték), 

hidrogéntermelők, esetleges metán szivárgás ellenőrzők. 

A működő földgázpiacok fogalmai (TPA, unbundlig) és a hidrogén import 

lehetősége új fogalmakat hoznak létre: low carbon hydrogen, low carbon fuels, low 

carbon gas, hydrogen interconnector, hydrogen system, hydrogen undertakings, 

hydrogen storage facility, hydrogen quality, hydrogen terminal. 

Új irányítási struktúra jön létre a Hidrogénhálózat-üzemeltetők Európai Hálózata 

(ENNOH) formájában, amely segíti a célzott hidrogéninfrastruktúra, a határokon 

átnyúló koordináció és a rendszerösszekötő hálózat kiépítését, valamint a konkrét 

műszaki szabályok kidolgozását. 
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Abstract: Comminution is an energy-intensive and inefficient process, the aspiration for the 

optimization led to a need for better understanding the factors influencing the breakage pro-

cess. Single particle breakage tests, including the drop weight test, are a tool frequently used 

for this purpose. A drop weight test apparatus was constructed to assess the breakage prop-

erties of different type and quality andesites. The results showed that the breakage is influ-

enced by multiple factors, like impact energy and rock properties. The difference in the break-

age behavior could be observed in the case of different type of andesites. 
 

Keywords: andesite, single particle breakage, geological properties 

 

 

1. INTRODUCTION 

The energy consumption of comminution processes gained vivid attention in the last 

decades, since it is the world’s most energy-intensive industrial processes. Mineral 

processing plants are being designed and operated at less than optimal energy effi-

ciency [1-3]. The aspirations for the optimization of production and energy con-

sumption led to a need for the better understanding of the comminution process and 

the factors influencing the quality of the product. The single particle breakage char-

acterization tests are commonly used methods in the field of mineral processing, with 

the aim to connect the breakage characteristics of materials with the breakage energy. 

Most frequently the test method is applied for studying the energy utilization in the 

comminution process, the effect of particle shape, material physical properties and 

the energy-size reduction relationship. 

Single particle breakage characterization tests can be grouped in three main clas-

ses: single impact, double impact, and slow compression [4, 5]. In the case of double 

impact tests, the stressing is transmitted through impact between two surfaces. The 

classical drop-weight test (DWT) is a double impact type test, a single particle is 

subjected to breakage between two solid surfaces where the drop weight can be a 

steel ball or a plate. The impact energy is calculated with the following formula: 

 

 Ei=md g (hi-hf) 
(1) 
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where Ei is the impact breakage energy (m2kg/s2), md mass of drop weight (kg), hi 

initial height of the drop-weight above the anvil (m), hf final height of the drop-

weight above the anvil (m). The specific comminution energy can be calculated as 

following: 

 

 Ecs=Ei/mp 
(2) 

 

where Ecs is the specific comminution energy (kWh/t), mp mean particle mass (g).  

Breakage characteristics and the energy consumption during crushing is related to 

the rock strength, which is controlled by the geological properties of rocks like the 

mineral composition, relative mineral abundances, texture, fracture frequency, alter-

ation [6-8]. 

The aim of our research was the systematic investigation of andesite originating 

from the Tállya (Northeast Hungary) quarry and correlating their geological proper-

ties and the breakage characteristics through the drop weight testing. In the present 

article part of this research is introduced to demonstrate the applicability of the de-

veloped equipment.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Drop weight test 

For the single particle breakage test a drop weight tester apparatus was constructed 

at the Institute of Raw Material Preparation and Environmental Processing. The main 

structural elements were determined based on the international literature [9,10]. The 

apparatus (Fig. 1) comprises a plate shaped steel anvil made from steel alloy which 

is enclosed by sheet-iron box to prevent the loss of the broken fragments. An elec-

tromagnet with adjustable height, which is situated on an angle-iron frame, ensures 

the holding and releasing of plate shaped drop weights. For the lifting of the weights 

a mechanical lifting mechanism has been added. The height of the weights can be 

varied between 0.5 m and 1.5 m and the mas of the drop weight can be varied be-

tween 1.18 kg and 23.5 kg, which makes possible the variation of the breakage en-

ergy between 7.8 and 302 J. In the experimental setup, the plate shaped drop weight 

is raised to a known height and then subjected to free fall onto a particle that is placed 

on the center of the steel anvil so that the impact breakage of particles is achieved. 

Following the breakage, the particle size distribution of the fragment is determined 

by sieving.  
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(a) 

 
(b) 

Figure 1 

The drop weight tester apparatus; (b) Structure of the drop weight tester 

 

2.2. Materials 

Samples have been collected from Tállya quarry, Northeast Hungary, where the ex-

tracted material is pyroxene-andesite. The andesite produced on the different pro-

duction levels represent different quality type andesites although they are part of the 

same andesitic body. The Tállya_1 sample is a good quality finely grained, dark grey 

colored columnar andesite, without signs of alteration or cracks  

 

(a) (b) (c) 

Figure 2 

Samples from the Tállya quarry: (a) Tállya_1, (b) Tállya_2, (c) Tállya_3 
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The Tállya_2 sample is a finely grained, light purplish-grey vesicular andesite. 

The third sample, Tállya_3 consists of altered, poor quality andesite with visible 

signs of alteration and oxidation (Fig. 2).  

 

2.3. Experimental scheme 

The drop weight testing is conducted on a set of particles belonging to different frac-

tion size, each fraction size is submitted to breakage at three energy levels. Particles 

in the fraction size 40-45 mm were subjected to breakage on three energy levels as 

presented in Table 1.  

 

Table 1 

Impact energy levels for the drop weight test 
 Ea1 [J] Ea2 [J] Ea3 [J] 

40-45 mm 46,7 75,2 128,2 

 

The breakage energy was alternated using different drop height and weight com-

bination. The breakage products of all the particles for each size/energy combination 

were collected and sized.  

 

3. RESULTS 

The particle size distribution of breakage products of fraction 40-45 mm from all 

three samples can be seen in Fig. 3. The sample Tállya_1 at all energy levels was 

more resistant to breakage resulting in coarser particle size distribution of the frag-

ments. This is the result mostly of the fine-grained matrix and the lack of extensive 

alteration compared to the other two samples. In the case of the highest energy level 

the difference in the particle size distribution compared to the other two sample de-

creases. The Tállya_2 and Tállya_3 samples do not represent such definite trend. 

Based on the petrological observation the two samples present similar grain sized 

matrix, which is coarser than in the case of Tállya_1, the phenocrystals were altered 

compared to sample Tállya_1. In the case of Tállya_3 sample more intensive altera-

tion was observed and higher smectite content was identified. At the lowest energy 

level 46,66 J, the Tállya_2 breakage products have a finer particle size distribution. 

At the 75,20 J energy level the breakage product of the Tállya_2 and Tállya_3 sam-

ples had similar particle size distribution. At the highest energy level, the Tállya_2 

samples breakage products had finer particle size distribution.  
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Figure 3 

Particle size distribution of breakage products of 40-45 fractions 

 

The results of single particle drop weight test showed that different type of ande-

sites have different type of behavior during the breakage process. The least altered 

and fine-grained matrix Tállya_1 sample presented the coarsest product at each par-

ticle size and energy level, so this type of andesite was the most resistant to the stress. 

In the case of the slightly altered, vesicular andesites the degree of fragmentation 

compared to the altered samples was higher, which would be expected to be de less 

resistant to stress. 
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4. CONCLUIONS 

Based on our experiments the developed drop weight tester is suitable for assessing 

the breakage characteristic of andesites with different geological properties. The re-

sults provide the possibility to study the effect of the breakage energy level on the 

breakage process and the specific comminution-energy particle size reduction rela-

tionship. The result of our breakage experiment highlighted the difference in the be-

haviour of the same fraction sized material of different type of andesites on different 

energy levels. The impact energy has a significant effect on the breakage of different 

type of andesites, some samples undergo greater degree of fragmentation at lower 

energy levels while other samples at higher energy levels. The results obtained with 

the single particle drop weight tester can be implemented in the operation optimisa-

tion, for example to determine the fracture energy required to produce the product 

with specific particle size distribution for the maximum yield of a given fraction size.  
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Abstract: Wastewater sludge utilization is always an actual problem and task. University of 

Miskolc is cooperating with DRV Plc. in the topic of different origin sludge utilization. Ther-

mal or agricultural utilizations can be a possible direction for the products. In both cases the 

products should have form, in which they can be transported, stored, and utilized easily. This 

form can be achieved by agglomeration. According to this, systematic laboratory work is 

necessary for the determination of optimal parameters of agglomeration, in the case of com-

posted mixed sludge (KO4 and KO6), removal of structural materials (wood) was the first 

stage. Moreover, tableting production parameters: 50…250 MPa pressures; 5, 10, and 15% 

moisture content; and temperature (25, 50 and 75°C).  
 

Keywords: Mixed Sewage Sludge, Agglomeration, Tablets, Density, Tensile Strength.  

 

 

1. INTRODUCTION 

Although sewage sludge (SS) generated by most large wastewater treatment plants 

is treated as waste, this ‘waste’ is both a source of energy and nutrients. One of the 

best methods for management and closing the loop in the circular economy is to use 

high SS components as a fuel (waste to energy) [1]. As such, waste-to-energy con-

version is an environmentally friendly way for disposing SS, with this study inves-

tigating the use of woodchips, straw, and grass as agricultural wastes for production 

of sludge-based refuse-derived fuel (RDF). 

This paper is made in the frame of Development of bio raw materials products 

range with a special regard to the local technology – research on the possibility of 

utilization by technological “GINOP-2.2.2-15-2017-00069” project, in which vari-

ous possible products are examined made from wastewater sludge. Thermal or agri-

cultural utilizations can be a possible way for the treated sludge. In both cases the 

products should have form, in which the product can be transported, stored, and uti-

lized easily. This form can be achieved by agglomeration. Studies regarding the ag-

glomeration of sewage sludge for transport and storage are increasing. Hence, the 

determination of the parameters to produce the best quality tablets of two differently 
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aerobically composted samples was examined in this investigation for either used as 

RDF tablets for energy utilization or for land use. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

Sewage sludge is a byproduct of wastewater treatment that is manufactured all over 

the world [2]. It can be classified into three categories, however, this paper investi-

gates mixed SS which is formed when primary and secondary sludges are combined 

[3],[2]. After treatment, sludge is mostly managed by recovery and reuse in agricul-

ture, incineration for energy production, or landfilling [4], [5]. What is investigated 

in this study is the method of compacting sludge into a form of pellets or briquettes 

for later use as solid fuel known as refuse-derived fuel (RDF) or fertilizer. Pelletiz-

ing, briquetting, and tableting are examples of pressure agglomeration techniques 

[6]. For agglomerating the samples, tableting method was utilized. On a lar ger scale, 

however, pelletizing is more recommended.  

 

3. MATERIALS AND METHODS 

3.1 Examined Samples 

The DRV Plc. in Siófok provided the sample for this investigation, which was com-

posted mixed sewage sludge. In June 2021, a sample was taken. There were two 

portions in these samples: Both samples are aerobically composted mixed sewage 

sludge with the addition of straw, woodchips, and grass, named KO4 and KO6. Re-

garding the calorific value, sample KO4 had 12053 kJ/kg for particle size smaller 

than 2 mm and 12365 kJ/kg for full particle size (with structural wood). Sample 

KO6, on the other hand, had 10896 kJ/kg for particle size smaller than 2 mm and for 

the full particle size it was 11499 kJ/kg. 

 

3.2 Test Methods 

In general, there were three parts to this experiment: sample preparation, briquetting, 

and quality testing. The link between moisture content, pressure, temperature, con-

tent, and tablet quality was explored at these stages. Moisture content modification 

and size separation were part of the pre-treatment process. This stage was designed 

to get the sample ready for the next stage, which was densification. The pressure 

agglomeration with tableting approach was employed in this investigation. After the 

densification stage, two studies were performed: density measurement and tensile 

strength. The density of the tablet was determined using its dimensions and mass. 

Direct combustion techniques were used to determine the heating value. A Brazilian 

test was used to investigate tensile strength.  

Since both samples KO4 and KO6 were aerobically digested, sterilization was 

not needed as they were completely stable. However, a particle size distribution anal-

ysis was necessary and carried out to obtain its particle size characteristics. After 

that, particle size separation was conducted for both samples KO6 and KO4 and the 

cut size was 2 mm to remove the wood content, to recirculate the wood for compost-

ing process. 
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The first part to investigate the density and tensile strength values of three moisture 

contents in order to find the optimal value of moisture content. As such, initial mois-

ture content was necessary to determine. It was around 29% for under 2 mm particle 

size for KO6 and slightly above 21% for KO4 for the same particle size. The required 

moisture contents that the samples are examined at in this experiment are 5%, 10%, 

and 15% (gentle drying on 40°C). 

The hydraulic piston press was used for densification with piston that has 25mm 

in diameter. The tablet's density was determined using its mass and volume. The 

mass of the generated tablet had to be weighed due to some loss during the bri-

quetting process, even though the sample mass for each tablet was 5 grams. The 

diameter and height of the tablet determined its volume [7]. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1 Determination of Moisture Content Effect 

Five parallel tablets were made with varying parameters like moisture content and 

pressure to see how those factors affected the density of the tablet. Figure 1 shows 

the density measurement results for sample KO6, whereas Figure 2 shows the den-

sity measurement results for sample KO4. The fitted curves according to Johansson’s 

equation [7]. 

 

    
Figure 1 

Nonlinear correlation between pressure and density for KO4 (left), and KO6 

(right) 

 
According to Fig. 1, all curves of different moisture content for both samples KO4 

and KO6 show a rise of density in relation to the increase of pressure. 
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As illustrated, tablets of KO6-15% moisture content in lower pressure (50-150 MPa) 

have 7- 23% higher density than KO6-5% and 1-8% higher density than KO6-10%. 

At the same pressure interval, tablets of KO4-15% moisture content have 4-22% 

higher density than KO4-5% and 2-9% higher density than KO4-10%. However, 

KO6-10% samples at higher pressure (250 MPa), has 2% higher density than KO6-

15% and KO6-5% samples. The same trend was performed by KO4-10% compared 

to KO4-15% and KO4-5%. 

To determine the tensile strength of the tablets, a Brazil test was performed. 

Figure 2. shows the tensile strength results for sample KO4 and KO6, respectively. 

 
Figure 2 

Relation between tensile strength and pressure for KO4 (left) and KO6 (right) 

 

In both KO4 and KO6, the tensile strength of the 5% sample is affected the most by 

the change of pressure, followed by 10%. The least effect can be seen in the 15% 

moisture content sample. However, subsequent analysis revealed that to a certain 

limit, pressure has a positive association with tensile strength, beyond which the cor-

relation becomes negative. After the load is discharged, excessive pressure causes a 

severe spring back reaction, which might destroy the tablet structure. Both KO4 and 

KO6 are impacted. 

4.2 Determination of Temperature Effect  

After tests were carried out to find the optimum moisture content in the previous 

stage of this investigation, focus will be on the effect of temperature (25° C and 75° 

C) of the density and strength values of the tablets produced from both KO4 and 

KO6 at moisture content of 10% and at pressure value of 200 MPa. Table 1 shows 

the results of density and tensile strength below.  
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Table 1 

Results of density and tensile strength measurements for KO4, KO6, and Mix of 

KO4, KO6 all at 10 % moisture content and pressure 200 MPa 

Sample 
Temperature, 

T [°C] 

Average density,  

ρ [kg/m3] 

Average tensile str.,  

σ [MPa] 

KO4-10% 

25° 1280 3.23 

50° 1337 4.20 

75° 1350 4.80 

KO6-10% 

25° 1350 2.46 

50° 1383 3.32 

75° 1410 3.38 

Mixture 50° 1373 3.99 

 

To better comprehend Table 1, sample KO4 at 200 MPa had a tensile strength value 

of 3.2 MPa at 25°C, which increased by 30% to 4.2 MPa at 50°C, and by further 

14% to 4.8 MPa at 75°C. Besides, KO4 sample gave better strength results at each 

temperature stage ranging from 25-42% better than KO6 at the same parameters. The 

reason behind this behavior of KO4 sample to show greater strength values than KO6 

could be due to the high straw content, which its particles longitudinal shape could 

enhance the bonding between KO4 contents and result in performing better in the 

strength area. 

According to Table 1, the mixture tablets have shown better results at 50° C and 200 

MPa pressure, than KO6 sample tablets. To be precise, it increased 20% higher than 

KO6 and performed around 5% less than KO4. 

5. CONCLUSIONS 

The relationship between density and pressure for both KO6 and KO4 samples can 

be described by Johansson’s equation well, while the pressure - tensile strength re-

lation fits the polynomial equation. 

At 10% moisture content, 75° C, and at pressure 200 MPa the highest density 

value was obtained for both KO6 (1410 kg/m3) and KO4 (1350 kg/m3), and the high-

est tensile strength, point was performed for KO4 (4.8 MPa). While for KO6, the 

highest tensile strength value was obtained at 10% moisture content, 50° C, and 250 

MPa pressure (3.39 MPa). The heating value of KO4 is 11% higher than KO6. It 

concludes that KO4 has better properties for RDF transport and storage. 

A further experiment needs to be carried out to establish the connection between 

time dependency after tableting towards the density and tensile strength. Besides, the 

energy requirement for densification process needs to be investigated to design the 

industrial scale equipment. 
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agement: standards, regulations and analytical methods," Journal of Cleaner 

Production, vol. 90, pp. 1-15, 2015.  

[6] S. M. P. Eriksson, "The briquetting of agricultural wastes for fuel. Rome," 

FAO, 1990.  

[7] S. Nagy, B. Csőke, "INVESTIGATION OF PISTON PRESS COMPACTING 

OF WASTES," Miskolc University, 2012.  

[8] G. Ningbo, K. Kamran, Q. Cui, W. Paul, "Thermochemical conversion of sew-

age sludge: A critical review," Progress in Energy and Combustion Science, 

vol. 79, 2020. 

 



Új eredmények a műszaki föld- és környezettudományban 2022 

357 
 

 

 

 

DEVELOPMENT OF A CONSISTENCY METER FOR BACKFILLING 

SLURRY QUALITY CONTROL 

 

JÓZSEF FAITLI1, FAIROUZ OULDESSI2, RÓBERT WEISZ3 

1Institute of Raw Material Preparation and Environmental Processing, University of Mis-

kolc; ejtfaitj@uni-miskolc.hu 
2Institute of Raw Material Preparation and Environmental Processing, University of Mis-

kolc; fairouz.ouldessi@gmail.com 
3Geofaber Zrt.; weisz.robert@geofaber.hu 

1ORCID iD: 0000-0002-4037-5208 

 

Abstract: The hydraulic backfilling of the abandoned Mátraszentimre base metal ore mine 

is currently in progress. A given recipe lignite fly-ash – quicklime – mine water slurry loads 

are mixed and backfilled. The solid – liquid concentration of the backfilling slurry is crucial, 

therefore a consistency meter had been developed. Fundamental engineering aspects of the 

design, the lab scale calibration and the industrial application of this new consistency meter 

are described in the paper. 
 

Keywords: hydraulic backfilling, Bingham Plastic, mixing torque, solid-liquid slurry. 

 

 

1. INTRODUCTION 

The underground base metal ore mine of Mátraszentimre is located 100 km east of 

Budapest, in the Mátra Mountains, near the town of Gyöngyös. The mine's annual 

production used to be 100-150 kt. of low-grade Pb-Zn ore, but exploitation and pro-

cessing was stopped in 1986. Because of the ARD (acid rock drainage) process, acidic 

mine water effluent must be treated to this day. Nitrokémia Plc. is carrying out the final 

closure of the abandoned mine based on the hydraulic backfilling technology devel-

oped by the University of Miskolc in 2010/11 (Faitli et al. 2012, 2016, 2020, 2021). 

According to this technology a given recipe of lignite power plant fly-ash – quicklime 

and mine water backfilling slurry has to be mixed. The solid – liquid volumetric con-

centration of the suspension has to be 35 %V/V. If the concentration is lower, there are 

settling and consolidation problems with the backfilling material in the mine cavities. 

If the concentration is higher, the backfilling suspension becomes a Bingham Plastic 

fluid when the yield stress highly increases with the concentration. The high yield 

stress prevents spillage and good cavity filling, therefore good mixing is crucial. There-

fore, the development of a consistency meter has become necessary; by with the person 

operating the water cannon can perform the mixing more accurately because he can 

see the slurry concentration indirectly on a display on-line. 

 

 

 

 

mailto:ejtfaitj@uni-miskolc.hu
mailto:fairouz.ouldessi@gmail.com
mailto:weisz.robert@geofaber.hu


J. Faitli – F. Ouldessi – R. Weisz 
 

 

358 
 

2. SUMMARY OF LITERATURE 

The continuous mixing of single-phase liquids with rotated propellers is well known 

in the literature. The situation is a little bit more difficult when solid particles are 

also present in the liquid. In this case, the typical task is the homogenization of this 

two-phase mixture. When the propeller is rotated with the so called nS2 revolution 

number, the solid particles rise to 90% of the total height of the filled vessel. This 

condition is the target of industrial propeller mixing machines. At this condition the 

necessary mixing torque (P) can be calculated by equation 1 (Einenkel 1979, Kraume 

and Zehner 1995). 

 

𝑃 = 𝑁𝑒 ∙ 𝜌 ∙ 𝑛𝑆2
3 ∙ 𝑑5    (1) 

 

where  is the density of the slurry and d is the diameter of the propeller. Quantity 

Ne is called Newton number. The Newton number is the key parameter, because it 

depends on the geometry of the propeller blades, the type of the flow around the 

blades, namely laminar or turbulent and the rheology of the slurry. The slurry rheol-

ogy depends on the concentration. The Newton number cannot be determined purely 

theoretically for industrial applications. The Newton number as function of the mix-

ing Reynolds number can be measured by lab scale test devices and the industrial 

machines can be designed by using the measured curves. Faitli and Gombkötő (2015) 

measured the rheological properties of many different coal power plant fly-ashes – 

water suspensions with a rotational and a tube rheometer. They concluded that the 

tested suspensions became typically Bingham Plastic when the volumetric concen-

tration increases above 20 V/V%. 

 

3. MATERIALS AND METHODS 

For the calibration of the consistency meter different concentration fly-ash - quick-

lime and tap water slurries were needed. For being able to mix exact concentration 

slurries the particle density and the moisture content of the raw materials had to be 

known. Lignite fly-ash and quicklime samples were taken on-site at the Mátraszen-

timre mine yard during actual mine backfilling. The particle density was measured 

in laboratory pycnometers (Fig. 1) using denatured alcohol as the wetting media. 

 

  
 

Figure 1 

Fly-ash and quicklime samples 
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The oven dried moisture content was measured in a heating chamber at 105 °C reach-

ing mass equilibrium (Fig. 1). Many parallel tests had been carried out; the average 

values were 2.037 g/cm3 fly-ash and 2.967 g/cm3 quicklime particle densities and 

30.7 m/m% fly-ash and 0 m/m% quicklime moisture contents. 

The principle of the consistency meter is quite simple. If a given propeller is ro-

tated with a given revolution in the slurry, the torque is proportional with the con-

centration so it is proportional with the consistency. The most common solution for 

this kind of task is the application of a torque transducer. However, there is a more 

economical solution when the shaft of the mixing propeller is mounted and the outer 

housing of the bearing is fixed. In this case, the motor mounted on the upper part of 

the shaft can turn freely together with the shaft. If the motor is attached to a force 

measuring cell with a force arm, the mixing torque, and indirectly the consistency, 

can be measured. Figure 2 shows the layout and photos of the developed consistency 

meter. 

 

 

 
 

 

Figure 2 

Layout and photos of the developed consistency meter 

Parts list of Figure 2: 1. Force transducer, 2. Arm of force, 3. Motor, 4. Warm gear 

drive, 5. Attachment to a fixed point, 6. Axial-radial bearing, 7. Radial bearing, 8. 

Shaft, 9. Propeller mixer. 

When designing the equipment, a challenge was faced. The consistency of the 

slurry, the layout and especially the surface of the propeller blades and the revolution 

number are the main factors determining the torque. The mixing torque is propor-

tional to the third power of the revolution number and the fifth power of the propeller 

diameter (Eq. 1). Therefore, the selection of the force transducer was crucial. Pre-

liminary calculations were done, but many trials had been done to make such a com-

bination when the load of the force transducer was in the 20-80 % range of the nom-

inal measuring range.  
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4. RESULTS 

The experiments started with fly-ash – tap water slurries as preliminary trials. The 

revolution number of the consistency meter shaft was selected and fixed to a low 

value, because the necessary mixing power is low in this case. The mixing power 

must be kept low, because this device is just an indicator of the state of the backfilling 

slurry. Then a kind of blade was made and some force transducers were also tested. 

After the preliminary trials the device was ready for being tested. Many experimental 

series had been done when different fly-ash – quicklime – tap water recipes were 

made. Figure 3 shows the prepared component materials for 20, 30, 35 and 40 % 

volumetric concentrations. 

 

 
Figure 3 

Measured slurry components before mixing 

 

Figure 4 shows the measured force (consistency) as function of the concentration. The 

measured force in clean water was 0.44 kg. Up to 30 %V/V concentration the meas-

ured force only slightly and almost linearly increased. 

 

 
Figure 4 

The measured force as function of the concentration 
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However after about 35 %V/V concentration the force started to increase exponen-

tially. What is really interesting that these results are a little bit different from the earlier 

rheological measurements (Faitli and Gombkötő 2015). When fly-ash – water suspen-

sions were tested in a rotational rheometer the measured apparent viscosity - of differ-

ent concentration suspensions - as function of the revolution number curves were sim-

ilar, but the exponential increase was started at about 20 V/V%. The measured result 

means that in the industrial application the indication of the lower limit, namely when 

the concentration is lower than the required; the application of the consistency meter 

is limited, because the force change is minimal in this range. The other extreme is just 

the opposite; the quick force increase immediately indicates if the concentration is 

higher than the required. The developed test device was installed on-site, and industrial 

tests had been carried out. Figure 5 left shows the electrical installation of the force 

transducer into a load cell display. 

 

   
Figure 5 

The on-site installation and industrial test 

 

Figure 5 middle shows the mixing pool with the installed consistency meter. Figure 5 

right shows the mixing pool when about 50 tons of backfilling slurry is mixed. Ac-

cording to the industrial tests when the consistency meter shows 0.75-08 kg, the volu-

metric concentration of the backfilling slurry is 0.34-0.36 and that is the required value. 

 

5. CONCLUSION 

The hydraulic backfilling of the abandoned Mátraszentimre base metal ore mine is 

extremely important for the environment, because for more than 40 years the effluent 

acidic mine water has to be treated continuously. The proper solid-liquid backfilling 

slurry concentration is the key parameter for a good backfilling; therefore a new 

consistency meter has been developed and tested. Now the operators can use it daily. 
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Abstract: The flotation beneficiation of talc-magnesite ore is facing various challenges due 

to the significant difference in hardness between talc and magnesite, which influences the 

comminution process where talc particles report to the fine size fractions, affecting the 

flotation process. This study aims to optimize and evaluate the effects of key hydrodynamic 

parameters, including impeller speed, air flow rate and pulp density on flotation responses 

(i.e., yield, grade, recovery, and selectivity index (SI)). The relative intensity of the factors 

under study was ascertained using the design of experiment (DOE) approach. It was found 

that 1966 rpm impeller speed, a pulp density of 15 % solids, and an air flow rate of 2.2 L/min 

are the optimal conditions for talc rougher flotation from tailings targeting high recovery and 

maximum SI with a desirability value of 97.50 %. Under these conditions, the obtained 

concentrate is expected to have a recovery of 65 % at a grade of 91 %. Furthermore, the study 

discusses the reasoning behind the studied factors' effects on flotation. 

 

Keywords: flotation, beneficiation, talc, comminution, recovery 

 

 

1. INTRODUCTION 

Talc is a hydrous magnesium silicate mineral with the chemical formula 

Mg3Si4O10(OH)2. It is the world's softest mineral, having a Mohs hardness of 1. 

Talc deposits can have significantly different mineralogical composition depending 

on the origin and deposition [1]. Carbonates like dolomite, magnesite, chlorite, 

serpentine, and calcite, as well as pyrite are the most common gangue minerals 

associated with talc [2]. Talc is physically simple to handle; it is chemically stable 

and has high adsorptivity, low plasticity, low thermal and electrical conductivity. 

These properties led to talc's being employed as a coating, refractory, and additive 

in a variety of industries, including paper, paint, rubber, ceramics, refractory 

material, polymer manufacturing, and pharmaceuticals [2], [3]. According to USGS 

reports [4], the world's talc production in 2020 and 2021 showed a massive increase 

over previous years, reaching around 7 million metric tons as talc was used more 

frequently in the manufacturing of rubber in those years due to higher demand for 

rubber stoppers because of the medical sector's massive shipment of COVID-19 

vaccinations. 
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Talc enrichment in concentration plants occurs through crushing, grinding, 

flotation, and magnetic separation. The most crucial and highly efficient operating 

unit in these beneficiation circuits is the process of froth flotation [5]. Froth flotation 

is the preferred beneficiation method for talc owing to its natural hydrophobicity, 

which is influenced by talc’s three-layer sheet crystal structure. Additionally, two 

surfaces are created when talc is ground: the hydrophilic edge surface and the 

hydrophobic basal surface, the latter is responsible for the talc's inherent 

hydrophobicity [6]. The process of talc flotation is influenced by a number of factors, 

including particle size, pH values, reagent dosages, in addition to pulp density [7]–

[9]. Previous work has shown that flotation can achieve talc recoveries of up to 80 

%, with the remaining 20 % reporting to the process tailings [5], [10], [11]. This is 

certainly the case of the studied talc–magnesite deposit, where the flotation process 

is facing various challenges given the significant difference in hardness between talc 

and magnesite. Subjecting this ore to grinding and milling leads talc particles to 

accumulate in the fine size classes, the same trend is reported in the work of Brezáni 

[6] and Hojamberdiev [11]. Moreover, the decrease in talc particle size gives a rise 

in the edge-to-face ratio, which might potentially result in smaller contact angles,  

i.e. poorer flotation response for those particles in comparison with larger ones [12]. 

The efficiency of the flotation process is mainly dependent on particle size and 

surface hydrophobicity. Hence, fine particles are unable to collide with air bubbles; 

thus, they are lost into tailings, which is  more typical for mechanical cells [13]. 

Bokányi [14] argues that the particle-particle interactions with their various patterns 

within polydisperse systems (as used in this study) could compensate for the lack of 

particle-bubble interactions associated with fine monodisperse systems. 

Flotation hydrodynamics could be the answer to the aforementioned problems. 

The macro-cell hydrodynamics are widely assumed to be in charge of solids 

suspension and aggregate transport, both of which affect flotation performance. On 

the other hand, micro-turbulence, such as turbulent energy dissipation rate and local 

turbulence intensity distribution, is critical in controlling particle-bubble interaction, 

gas dispersion into tiny bubbles, and therefore flotation kinetics [15]. As a result, a 

brief literature review highlighting the primary effects of impeller speed in 

mechanical cells, aeration rate and pulp density on conventional flotation operations 

is presented. 

Flotation is a complex process that is controlled by cell hydrodynamics, as well 

as several fundamental parameters of the three phases, namely solid (particle size, 

density, shape, roughness, and wettability), liquid (water ionic composition and pH), 

and gas (bubble size, bubble surface mobility, and gas hold-up) [16]. The flotation 

cell hydrodynamic parameters influence the particle bubble collision frequency, the 

collision attachment efficiencies, and particle-bubble aggregate stability [15], [17]. 

The determination of the optimal value of these parameters is advantageous in terms 

of achieving an efficient flotation process [18], [19]. Nonetheless, its optimization 

has received little attention in the literature and has not been adequately researched, 

particularly for talc ores. According to size-by-size analysis, there are conflicting 

hydrodynamic zones of best flotation performance for fine and coarse particles in a 
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conventional flotation cell. In other words, different particle size fractions require 

different hydrodynamic conditions in order to achieve optimal recovery [16]. 

Upon reviewing the related literature, one will discover that the intermediate size 

ranges of the flotation feeds are where the highest recovery and, consequently, mass-

related flotation rate are reached. Recovery and flotation rate both decline toward the 

fine particle side. It appears that inadequate collision rates are the cause of the fine 

particles' poor floating rate. This problem is controlled by the hydrodynamics of the 

flotation machines [20]. Achieving a desired flotation rate constant and appropriate 

grade-recovery relations depends crucially on the rates of turbulent energy 

dissipation, which is reported to be directly proportional to the impeller speed [21]. 

It is safe to say that turbulence that is too gentle could not have enough kinetic energy 

to cause bubble-particle collision and attachment. Accordingly, increasing power 

input or the impeller speed promotes energy dissipation more effectively throughout 

the cell, which enhances the likelihood of bubble-particle collision and the flotation 

kinetics [22]. This is particularly useful in fine mineral flotation. However, 

excessively high impeller speeds might result in instability in the lower parts of the 

pulp-froth interface, which would reduce recovery in the froth phase [23].  

In froth flotation, the hydrodynamic conditions are highly influenced by the 

injection of air and its dispersion into bubbles in the slurry. For instance, air flow 

rate is a crucial control and optimization factor for determining flow patterns, gas 

dispersion, and flotation performance [24]. Laplante et al. [25] investigated how the 

air flow rate affected the flotation kinetics in a batch flotation cell. It was noted that 

as the air flow rate was raised, the flotation rate constants climbed to a maximum 

and subsequently fell with further increasing the air flow rate. 

Pulp density is another important factor in flotation systems. It has been proposed 

that a high solid concentration of fine particles raises pulp viscosity, which affects 

cell hydrodynamics such as gas dispersion. In this regard, Shabalala et al. [26] found 

that bubble size decreases at high solid concentrations. On the contrary, O'Connor et 

al. [27] found that decreasing pulp viscosity caused a decline in bubble size. 

Increased pulp viscosity with a high proportion of fine particles decreases the energy 

dissipation rate and the intensity of turbulence in the cell [16]. Schubert [20], on the 

other hand, showed that dispersion of fines in flotation pulp (therefore low apparent 

viscosity) aids in achieving a significant reduction in turbulence damping. Despite 

the contradicting information regarding how viscosity affects bubble size and energy 

dissipation, it is generally recognized that there exists a pulp density range that leads 

to recovery maximization. 

 

2. MATERIALS AND METHODS  

Within the framework of the MineTalc EIT European R&D Project, 12 kg of 

Gemerska Poloma flotation tailings were screened through wet sieving into multiple 

size fractions (+200 µm, -200 +106 µm, -106 +63 µm, -63 +45 µm, -45 +32 µm, -

32 +20 µm and -20 µm). The mineral liberation study showed that the talc particles 

present within the size fraction below 63 µm are completely liberated, thus, this size 

fraction was used for the flotation tests. 



A. I. H. Abbadi – L. Bokányi 

366 
 

Table 1 
D-Optimal design with actual/coded values for the three parameters and four 

actual responses 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Response 

1 

Response 

2 

Response 

3 

Response 

4 

Run 
A: Impeller 

Speed 

B: Air Flow 

Rate 

C: Pulp 

Density 
Yield Grade Recovery SI 

 rpm l/min %Solid % % % - 

1 1750 1 15 7.50 91.25 27.57 1.70 

2 1500 1 15 4.95 91.20 16.82 1.22 

3 1500 2 15 9.38 90.94 54.26 3.14 

4 1500 2 15 10.10 90.51 53.75 3.03 

5 2000 3 15 13.92 89.15 62.96 3.08 

6 2000 1 20 11.79 88.24 29.47 1.37 

7 2000 2 15 13.21 91.15 64.49 3.86 

8 1750 1 20 7.01 91.16 45.63 2.71 

9 1750 2 20 11.41 92.35 33.73 2.02 

10 1750 2 20 12.00 91.93 34.34 1.97 

11 1750 2 15 10.04 92.41 58.59 3.78 

12 1750 3 15 13.46 90.43 37.69 1.92 

13 1500 2 20 8.74 87.25 22.89 1.12 

14 1500 3 20 8.62 90.10 38.39 2.10 

15 1750 3 20 9.48 91.50 50.67 3.00 

16 2000 1 15 10.87 89.35 38.37 1.93 

17 2000 3 20 14.17 92.28 62.10 3.89 

18 1500 1 20 7.96 90.12 31.06 1.75 

 

The chemical analysis revealed that the talc content within this size fraction is around 

40 %, which was used in 18 rougher batch flotation tests. The experiments were 

carried out in a 1L KHD flotation cell, using rougher flotation only with the addition 

of 25 g/t Aerofroth 70. 

The statistical design of experiments method was used to identify the relative 

intensity of flotation parameters and incorporate the interaction effects into flotation 

modeling approaches. The D-Optimal design was utilized for modeling and 

optimization of the flotation experiments. Therefore, experimental data in Table 1 

was applied using Design Expert software. 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

The system response is shown in Fig. 1-2 in the form of variation of yield and 

recovery, along with the grade of the valuable mineral. Figure 1 indicates that the 

yield value of the float fraction is generally low < 15 % of the initial feed. The low 
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yield resulted in a high talc concentrate grade of 87 % to 93 %, and the talc grade 

varied independently of the process yield. Talc recovery values, on the other hand, 

as indicated in Fig. 2, show that there is a small increase in the recovery at high target 

grades under specific conditions, which, of course, should be the preferred 

conditions for the preconcentration targeted in this rougher stage. 

 

 
Figure 1 

Grade vs. yield curve for all the experimental conditions 

 

The results show that Expt. 17 gives the best conditions under which more than 

60 % of the available talc in the tailings as flotation feed is recovered under the 

targeted condition of high grade 92 %. A low yield of the float indicates very 

effective flotation of the targeted valuables into the froth. The effective recovery and 

concentration of fine talc under these conditions is attributed to the good stability of 

the froth, high concentration of air bubbles, appropriate turbulence level, high 

collision frequency, and adequate momentum of talc particles. 
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Figure 2 

Grade vs. recovery curve for all the experimental conditions 

 
The retrofitted model of the experimental data shows that a reduced cubic model 

correlates well with the yield data at a correlation coefficient (R2) of 0.9714. The 

model expression for the yield is projected in Eq. (1) and, to the same degree, a 

reduced cubic model is well suited to the recovery and grade data with an R2 value 

of 0.9995 and 0.9809, respectively, as projected in Eq. (2) and Eq. (3). With the help 

of the model equations, an optimization exercise was undertaken to maximize the 

talc recovery and selectivity index of the process. 
The optimum conditions were inferred to be at 1966 rpm impeller speed, pulp density 

of 15 % solids and at an airflow rate of 2.2 L/min with a desirability value of 97.50 

%, representing an indication of the accuracy of the model. At the optimum 

conditions, the recovery is predicted to be 65 % with a grade of 91 % and a selectivity 

index of 3.92. In terms of the coded factors A, B, and C, the equations are: 

 

Yield% = +10.72 + 2.86A + 2.21B +0.7360C - 0.8979AB + 0.9305AC 

- 1.29BC + 1.58A² - 1.22B² + 1.33ABC - 1.32AB² - 1.45B2C 

               

(1) 

 

Recovery% = +46.23 + 2.04A + 3.79B - 12.02C + 3.57AB – 3.11AC 

- 0.9227BC- 5.82A² - 5.84B² + 2.76ABC+ 6.95A²B - 6.91A²C + 

6.51AB² + 19.60B²C + 5.10A²B2 

               

(2) 

 

Grade% = +92.20 + 1.31A - 0.1204B + 0.0915C - 0.0072AB +1.06AC 

+ 0.1225BC – 1.86A2 – 1.12B2 + 1.02ABC + 1.09A²B - 0.6442A²C - 

2.25AB² + 1.47A2B² 

             

(3) 
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where A, B, and C correspond to impeller speed, air flow rate, and pulp density, 

respectively, varying from -1 to +1. In actuality, for all the process variables, the -1 

level corresponds to the minimum value and the +1 level corresponds to the highest 

value as considered in the experimental design. 

Figures 3–6 illustrate the response surfaces generated from the experimental data. 

Figure 3 is plotted with the optimum condition of pulp density of 15 %. From Figure 

3, it is evident that the maximum yield is obtained at a higher air flow rate with a 

high stirring speed. 

The yield increases in a linear trend with the increase in the impeller speed at low air 

flow rates, while at high air flow rates the trend of the yield increase is closer to 

parabolic, where the intermediate air flow rate is expected to result in slightly higher 

yield values with the increase in the stirring speed. It is observed that the maximum 

grade is obtained at an intermediate air flow rate in combination with a high impeller 

speed (Fig. 4). The grade of the concentrate was observed to be independent from 

the yield of the concentrate. Figures 5 and 6 show similar trends for the recovery and 

selectivity of talc. It appears from the two figures that the highest recovery and 

selectivity are both achieved at the highest impeller speed and air flow rate. Table 2 

represents the effects and interactions of the hydrodynamic variables: impeller speed 

(A) and air flow rate (B) on yield (Y), grade (G), recovery (R) and selectivity index 

(SI). In this table, the closer the absolute value is to unity, the more significant the 

effect. 

 

 
Figure 3 

Variation in yield with impeller speed and air flow rate at 15 % pulp density 
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Figure 4 

Variation in grade with impeller speed and air flow rate at 15 % pulp density 

 

 
Figure 5 

Variation in recovery with impeller speed and air flow rate at 15 % pulp 

density 
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Figure 6 

Variation in selectivity index with impeller speed and air flow rate at 15 % 

pulp density 

 
Table 2 

Pearson’s correlation matrix of hydrodynamic factors (impeller speed and air flow 

rate) and relevant process results (yield, recovery, grades and selectivity) 
 A B Y G R SI 

A 1      

B 0 1     

Y 0.696 0.564 1    

G 0.035 0.143 0 1   

R 0.413 0.526 0.564 0.326 1  

SI 0.340 0.463 0.444 0.509 0.965 1 

 
The 15 % pulp density (solids weight) is preferred over the 20 % condition. Although 

a better recovery of the valuable mineral can be anticipated at high pulp density as a 

result of particles and bubbles having a higher collision frequency. However, the 

grade is adversely affected by unfavorable rheological effects in the pulp, which 

cause a rise in the entrainment of fine gangue particles [28]. The model suggests that 

with the higher pulp density would lead to poor recovery values. The pulp density 

has an impact on the froth properties in addition to the rheological characteristics 

and collision efficiency. At 15 % solid concentration the froth was stable, and no 

thinning of the froth took place. 

The impeller speed (energy dissipation rate) is crucial since it controls the frequency 

of collisions between particles and bubbles. The recovery and flotation kinetics of 

the fine particles in this research, which are less impacted by detachment, are 

lowered by low impeller speed because a lower speed causes a drop in the collision 
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frequency between bubbles and particles. The reduction in grade must be related to 

the entrainment mechanism. The higher the degree of turbulence with higher 

impeller speed, the more likely it is that an unselective transport of particles to the 

froth phase is occurring, especially in lab scale flotation, where a pronounced 

quiescent zone in the cell is missing [29].  

High air flow rate had a positive significant effect on recovery, however, negatively 

influencing the grade. On the other hand, it was found that at low air flow rates, 

although the bubbles were adequately stabilized through the attachment of 

hydrophobic particles, the low mobility of froth caused many bubbles to burst before 

they moved out of the cell lip (Fig. 7). Consequently, at low air flow rate the 

recovery, high-grade concentrates but low mineral recoveries were achieved.  

Figure 8 displays the predicted values by the models vs. experimentally observed 

amounts for each response. Each model's adequate precision was 14.56, 13.85, 

70.19, and 49.12, respectively. This criterion measures the signal to noise ratio, and 

a ratio > 4 is a desirable value. Therefore, the obtained ratios indicate adequate 

signals. 

 

 
a)     b) 

Figure 7 

The effect of air flow rate on froth stability, a) High air flow rate, b) low flow rate 
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Figure 8 

Predicted results using DX13 software versus the observed values for a) 

concentrate yield, b) Talc grade, c) Talc recovery, d) SI 

 

4. CONCLUSIONS 

The effect of three key hydrodynamic parameters (i.e., impeller speed, air flow rate, 

and pulp density) was investigated on fine talc particles lost in flotation tailings. The 

flotation tests were carried out using batch mechanically agitated flotation cell in a 

form of a rougher flotation stage. Applying the statistical design of experiments 

method to identify the relative intensity of the studied flotation parameters and to 

incorporate the interaction effects into flotation modeling approaches, the following 

conclusions can be drawn: 

 

 Fine particles, even though sufficiently liberated, strongly affect the bubble-

particle collection probability, leading to a drop in flotation recovery of the 

fine valuables.  
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 Specific conditions with respect to maintaining high impeller speed in 

combination with a moderate to high air flow rate at 15 % solid concentration 

contribute to effective flotation performance and enhance talc recovery in 

the process.  

 

 Flotation performance is adversely impacted by low air flow rates. As 

observed, the low air flow rate causes the low mobility of froth, causing 

many bubbles to burst before they moved out of the cell lip. 

 

 Model equations for the three primary responses, namely, mass yield, 

product grade and recovery, were obtained with excellent accuracy. The R2 

values of over 0.97 in all cases bear testimony to that. 

 

 The optimum conditions were identified as an impeller speed of 1966 rpm, 

an air flow rate of 2.2 L/min and a pulp density of 15 % solids. Under these 

conditions a froth product grade of 91 % talc is achievable at 65 % talc 

recovery from flotation tailings. 

 

A future work aims to perform the flotation of talc tailings under optimal 

conditions in the rougher, scavenger, and cleaner scheme. Additionally, perform the 

flotation process in the presence of a collector to try to enhance the talc recovery 

without compromising the concentrate grade. Finally, perform the flotation in the 

absence of the -20 µm size fraction to reveal the effect of the pulp rheology on the 

flotation process. 
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Kivonat: A körforgásos gazdaság égisze alatt a hulladékok keletkezésének elkerülése mellett 

kiemelt szerep jut a keletkező hulladékok minél teljesebb körű feldolgozásának és 

hasznosításának. Kiváltképp igaz ez az összetett felépítésű és nagy tömegű vasúti 

vontatójárművek esetében. Nagy számú vasúti jármű (vontatójármű és motorvonat) 

beszerzések történnek, illetve vannak tervben a közeljövőben Magyarországon, a 

felszabaduló járművek selejtezése mellett. Nagy volumenű fejlesztések láthatók a 

vasúthálózaton is, több vonal villamosításra került, illetve folyamatban van. Ezen folyamatok 

eredménye bizonyos mozdony típusok várható nagyarányú selejtezése és elbontása. A 

bontási vizsgálatokba bevont mozdonyok: egy dízel-hidraulikus, ill. egy villamosmozdony. 

A bontás a veszélyesnek vélt egységek kiszerelésével kezdődött, ezt követte vázszerkezet, a 

belső tér egységei, majd az alváz és a forgóvázak bontása. Meghatározásra került a londoni 

fémtőzsde aktuális és 2019-ben vizsgált állása alapján a mozdonyok elméleti maximális 

értékei 
 

Kulcsszavak: fémhulladék újrahasznosítás, élettartamuk végére ért vasúti járművek, 

mozdony bontás, mozdony összetétel. 

 

1. BEVEZETÉS 

Az OPTISOL projekt keretén belül az Alcufer Kft. vezetésével, a Miskolci Egyetem 

részvételével haszongépjárművek összetétele és bonthatósága került vizsgálatra. 

Erre épülve, az Alcufer Kft.-vel együttműködve két mozdonyra is kiterjesztésre 

kerültek a vizsgálatok, melyek célja volt, hogy a tömeges selejtezések megkezdése 

előtt legyen egy megfelelő leírási javaslat a mozdonyok bontásra, valamint szükség 

esetén előzetes becslést lehessen adni a vontatójárművek bontásából származó 

másodnyersanyagok, fajtáira és várható mennyiségére, mindezekkel elősegítve a 

hulladékfeldolgozó cégek előzetes kalkulációit, amely alapján meghatározható 

számukra a vasútijárművek és a bontásukból származó anyagfajták értéke és 

mennyisége. 

 

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A vasúti járművek bontásáról szóló irodalmak száma csekély, Gombkötő és 

szerzőtársai [2] az élettartamuk végére ért autóbuszok és személyautók bontásának 
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vizsgálatával foglalkoznak. Az [1] közleményben típusát tekintve egy ETR 1000 

gyorsvasúti villamos motorvonat bontásának vizsgálatát mutatják be. Az 

élettartamuk végére ért vasúti járművekből származó anyagok újrahasznosítási 

aránya igen magas kb. 90 %, amely arra enged következtetni, hogy a vasúti járművek 

vas tartalma jóval nagyobb, mint az utakon közlekedő járműveké. A [2] tanulmány 

kitért a különböző jármű típusokból (személygépjármű, autóbusz, vasúti jármű) 

kinyerhető anyagkategóriák bemutatására százalékos összetétel szerint. Ebből 

kiderült, hogy a vasúti jármű esetén az össztömegének 45.4 %-át adták a 

mágnesezhető 32.5 % -át a nem mágnesezhető fémek. A maradék kb. 22 %-ot a nem 

fémes frakció tette ki a következő összetétel szerint: műanyag 2.6 %, gumi 3.1 %, 

üveg 2 %, folyadékok 1.8 %, elektronika 1.2 %, egyéb 11.4 %. A vizsgálataink során 

jól látható majd a cikkben lévő motorvonat és a két Magyarországon használatos 

vontatójármű összetételbeli különbsége. A különbség arra enged következtetni, hogy 

teljesen más lehetett a rendeltetése a cikkben lévő vasúti járműnek és az általunk 

vizsgált vontatójárműveknek, mégis a bontási folyamatuk hasonló [1, 2]. Egy 

UNIFE által kiadott írásos anyag [3] melyben az [1]-hez hasonlóan fellelhető volt 

számos hasznos mennyiségi, illetve összetételbeli adat mellett a bontási folyamat 

ismertetése, mely jó alapul szolgált az alkalmazott bontási metodikához. Első 

fázisban a veszélyesnek vélt egységek kiszerelése történt meg, majd ezt követte a 

nagyobb fémes összetételű részek bontása. A bontás után a vázszerkezet préselésre, 

majd shredderezésre került, a kijövő anyag fémtartalma ezután kinyerhetőnek 

bizonyult mágneses-, illetve örvényáramú szeparátorok segítségével. 

 

3. VIZSGÁLATOKBA BEVONT MOZDONYTÍPUSOK ISMERTETÉSE 

A Magyar Államvasutak 438 sorozata a MÁV részére szállított, nem villamosított 

pályákra szánt közepes terhelhetőségű dízel-hidraulikus mozdony, a 

vonattójárművet 1974-1979 között gyártották Romániában. Meghajtását tekintve 

dízel-hidraulikus hajtású az erőátvitel kardántengelyekkel történik (eredeti 

darabszám: 168, jelenleg: 8 db) [4]. A szilícium-egyenirányítós 431-es sorozat a 

legnagyobb darabszámú villamosmozdony-sorozat, amelyet a MÁV részére valaha 

szállítottak (1963 és 1982 között mintegy 400 db, jelenleg 258 db) [5]. 

 

4. BONTÁSI FOLYAMATOK ALAPJA, ELEMZÉS 

A bontás az Alcufer Kft. szolnoki telephelyén történt, a Kft. vezetésével (1. ábra). 

Első fázisait a telephelyen található vágányokon végezték. A vontatójárművekről 

elsőként ebben a fázisban kerültek kibontásra a szélvédők, egyéb üvegek, valamint 

ekkor történt a felépítmény és leemelése az alvázról. Ezután következtek sorra a 

géptérben található berendezések, valamint a vezetőfülke egységei és maga a 

vezetőfülke. A nagyobb egységek kiemelése után a különböző anyagkategóriák 

szerinti csoportosítása történt, illetve a részegységek esetleges további bontása. 

Miután minden darab kiemelésre, bontásra és fémösszetétel elemzésre került, 

végezetül az alváz darabolása és leemelése történt meg a sínről, illetve a forgóvázak 
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alól kivágásra kerültek a tengelyek is. Utolsó fázisban az előbbiekben említett 

egységek fémösszetétel elemzése és mérlegelése történt meg (Olypmus Vanta 

hordozható, kézi XRF ötvözet és nemesfém analizátor). 

 

  

  
1. ábra 

MÁV 438 sorozatú dízel-hidraulikus mozdony (fent balra) és MÁV 431 szilícium 

egyenirányítós villamos mozdony (fent jobbra); MÁV 438 dízelmotorja (lent balra) 

és MÁV 431 egyik vontatómotorja (jobb) (Saját felvétel) 

 

A forgóvázak, vagy a tengelyek esetén 1-1 darab került lemérésre és az alapján 

került becslésre az összmennyiségnek a tömege, de ilyen például a kasztni is, 

ezesetben a nagy egészből került kivágásra egy kisebb például 200×200 mm-es 

darab, majd miután a minta tömege lemérésre került, már jól becsülhető volt a teljes 

kasztni tömege annak főbb méretei és a minta tömege alapján.  

 

5. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

A román mozdony közel teljesértékűnek mondható (> 90 %), a bejövő tömege 

42,640 kg volt (szolgálati tömeg: 46,000 kg). A villamos mozdonynál a bejövő 

tömeg 59,650 kg volt, ezen felül egy típusazonos gépből származó főtranszformátort 

is mérlegeltünk, így a szolgálati tömeg 88 %-a rendelkezésre állt. A főegységek 

összehasonlításáról szóló részben olvasható, hogy vannak, olyan egységek, amelyek 

mindkét mozdonytípusban megtalálhatók, pl. a vázszerkezet, forgózsámoly és a 

levegőrendszer. Az előbb említett egységek több mint 88 % -át a vas adja, emellett 

kis százalékban volt jelen az üveg és a műanyag. A további berendezések lévén 

különböző típusú vontatójárművekről van szó már nagy mértékben különböznek, 
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mind rendeltetésük, mind összetételük szempontjából. Jól látható, hogy míg a 438 

sorozatú mozdony hajtóművénénél szinte csak (több, mint 96 %-ban) vasat találunk, 

addig a 431-es mozdonynál – amellett, hogy szintén magas a főáramköri villamos 

berendezések vastartalma – jelentős mennyiségben jelen van a réz, amelynek java 

része a villamos vontatómotorokban koncentrálódik. A dízelmotor és kiszolgáló 

berendezései, valamint a villamos mozdony segédüzemi villamos berendezései 

között összetétel tekintetében nem mutatkozik jelentős különbség (vas, több mint 96 

%-ban), a villamosberendezéseknél is jelen van a réz. Mindkét típusnál a további 

villamos berendezések és egyebek frakció 35-46 %-a réz (kábelek főként). Az egyéb 

berendezéseknél továbbra is a fémes összetevők vannak jelen nagy százalékban. Az 

egyéb frakciók, ill. egyéb villamos berendezéseknél megjelenik a műanyag, fa, 

porcelán. 

 

6. ANYAGI ÖSSZETÉTELBECSLÉS, TELJES ÉRTÉKBECSLÉS 

A becslések során nem került számításba a bontási, valamint egyéb költségek, 

pusztán csak, a bontás során kinyerhető anyagkategóriák elméleti maximum értéke 

(1. táblázat). A folyamat során a londoni fémtőzsde adatai szolgáltak alapul. 

 

1. táblázat 
MÁV 438-431-es sorozatú mozdonyok összetétel-, valamint teljes ár-becslése a 

2019.10.26 ill. 2022.10.26-i londoni fémtőzsdei árak alapján [6]. 
 MÁV 438 MÁV 431 

Összetétel 
Fajl. ért. 

[USD/t] 

Tömeg 

[t] 

Tömeg 

[%] 

Érték 

[USD] 

Tömeg 

[t] 

Tömeg 

[%] 

Érték 

[USD] 

Vas 320 41.297 97.35 13215 66.975 94.52 21432 

Alumínium 1700 0.433 1.02 736 0.56 0.79 952 

Réz 6000 0.215 0.51 1290 3.073 4.33 18434 

Műanyag  0.141 0.33 - 0.034 0.05 - 

Fa  0.191 0.45 - 0.077 0.11 - 

Üveg  0.106 0.25 - 0.135 0.19 - 

Szigetelés  0.037 0.09 - 0.005 0.01 - 

∑ 2019.10.27.  42.42 100 15241 70.895 100 40727 

∑ 2022.10.27.    28997   67785 

 

A táblázatból kivehető, hogy a bontásra került két vontatójármű típus közül a 

villamos mozdony képvisel nagyobb, több mint kétszeres értéket. A villamos 

mozdony réz tartalma, ha egy a vizsgáltnál teljesebb mozdonyról beszéltünk még 

több is lehet (vastag kábelkötegek és nagyobb tekercsek hiányozhattak a géptérből, 

ill. a padlólemezek alól). Látható, hogy az 438-as sorozatú mozdony esetében az 

értéket a 97 % fölötti vastartalom adja, míg a 431-es esetében a nagy mennyiségű 

réz elméleti maximum értéke alig marad el a szintén tekintélyes mennyiségű 
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vastartalom értéke mögött. Az 1. táblázatban látható, hogy a pandémia, és az Orosz-

Ukrán konfliktus ideje alatt a mozdonyok értéke majdnem duplázódott. 

 

7. ÖSSZEGZÉS 

Az bontási vizsgálatok, valamint az értékbecslés során a 438-as sorozatú 

dízelmozdony anyagi összetételét tekintve több mint 97% arányban vasat, nagyjából 

1%-ban alumíniumot és 0.5%-ban rezet tartalmaz, így a mozdony elméleti maximum 

értéke napjainkban 28,997 USD. A 431-es sorozatú villamos mozdony esetében, 

több mint 94%-os vastartalom nagyjából 0.8%-os alumínium és több mint 4%-os 

réztartalom került megállapításra 67,785 USD elméleti maximum értékben. A 438-

as sorozatnál a teljes állomány 50 % -a került 2021-ig fenntartásból kivonásra. Ezek 

a számadatok is azt bizonyítják, hogy a téma aktuálisabb talán már nem is lehetne, 

ugyanis a fenntartásból kivont járművek előbb vagy utóbb, de selejtezésre kerülnek. 
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Kivonat: Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a permittivitásmérésen alapuló 

Hamilton online sejtsűrűség mérő rendszer alkalmas-e az Acidithiobacillusok 

szaporodásának nyomon követésére. A vizsgálat a főként az elektronikai hulladékok 

feldolgozásának céljából egyre intenzívebben kutatott bioszolubilizálás tervezéséhez nyújt 

támpontot, ugyanis az eljárás hatékonyságát a baktériumok sikeres kultiválása determinálja.  
 

Kulcsszavak: baktérium, szaporodás, bioszolubilizálás 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A körforgásos gazdaság elérése iránti egyre nagyobb elkötelezettség és a felismerés, 

miszerint az európai piac jelentősen függ a más kontinenseken kitermelt 

nyersanyagok importjától, sürgeti az újrahasznosítást célzó kutatások 

intenzifikálását. Kiemelten fontosak azok a másodnyersanyagok, amelyekben az 

Európai Bizottság által meghatározott, úgynevezett kritikus nyersanyagok 

számottevő mennyiségben jelen vannak. A legutóbbi, 2020-as listában 30 ilyen 

nyersanyagot, ill. nyersanyagcsoportokat azonosítottak, ezek között is kiemelten 

fontosak a ritkaföldfémek. A ritkaföldfémek vonatkozásában az elektronikai 

hulladékok, azon belül is a ma oly elterjedt okostelefonok, számítógépek jelentik a 

fő másodnyersanyag forrást. Egy ilyen komplex elektronikai eszközben adott 

esetben a periódusos rendszer közel 60 eleme előfordul [1]. Miután a napelemek, 

energiatakarékos izzók, elektromos autók akkumulátora esetén sem tudjuk egyelőre 

kiváltani a kritikus elemek használatát, idővel komoly hulladékárammal kell 

számolni az energetikai szektorból is.  

A technológia fejlődésére jellemző az a törekvés, hogy egyre kisebb, kompaktabb 

szerkezeteket terveznek, ezzel akaratlanul is megnehezítve ezeknek az értékes 

anyagoknak a visszanyerését. Az ilyen típusú hulladékok feldolgozására alapvetően 

két út járható. Az egyik a termikus, úgynevezett pirometallurgiai eljárások 

alkalmazása, a másik a hidrometallurgia, amikor megfelelő aprítást követően 

különböző oldószerekkel, többnyire erős savakkal, lúgokkal történik a kioldás, amit 
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oldatkezelési lépések sorozata követ. Egyre nagyobb figyelem irányul azonban a bio-

eljárásokra, mint a bioszolubilizálás, amely során mikroorganizmusok részvételével 

történik meg a fémek kioldása a szilárd fázisból.  

Bioszolubilizálásra alkalmasak az autotróf acidofil baktériumok. Az eljárásnak 

meghatározott lépései vannak. Az első lépés a mikroorganizmusok kultiválása 

(szaporítása), vagyis a biooldószer előállítása, a második lépésben a biooldószer és 

a heterogén, fémtartalmú szilárd fázis érintkeztetése történik, majd 

fázisszétválasztást követően a kívánt komponensnek (főként valamilyen fém) az 

oldatból való visszanyerése kémiai vagy további biológiai módszerekkel [2].  

Tekintettel arra, hogy a bioszolubilizálás sikerességét egyértelműen 

meghatározza az első lépés, vagyis a mikroorganizmusok felszaporításának 

sikeressége, a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetben 

kutatás folyik Acidithiobacillus baktériumok szaporodásának valós időben történő 

nyomon-követése céljából. Az ismert sejtszám meghatározására szolgáló 

módszerek, mint a legvalószínűbb sejtszám meghatározásának módszere (MPN 

módszer) és a mikroszkópos sejtszámlálás, vagy nem adnak azonnali eredményt, 

vagy pedig megbízhatóságuk erősen függ a külső tényezőktől (pl. mikroszkópos 

sejtszámlálás esetén hígítás hibája, csapadék szűrése során sejtek akaratlan 

eltávolítása). A Hamilton online sejtsűrűség figyelő rendszer jó alternatívát jelent a 

szaporodási görbe meghatározására, hiszen valós idejű mérést biztosít, azonban nem 

a bioszolubilizálás során tipikusan alkalmazott mikroorganizmusok esetére 

fejlesztették.  

 

2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

2.1. Acidithiobacillusok jellemzői 

Az Acidithiobacillus ferridurans és az Acidithiobacillus ferrooxidans baktériumok 

savkedvelők, mezofilek, tehát az optimális pH és hőmérséklet tartományuk rendre 

1.6-2.5 és 20-45°C [3]. A baktériumok rozsdaszínű kolóniákat alkotnak, mely szín a 

vas(III)-oxidnak köszönhető. Továbbá ezek a mikroorganizmusok autotrófok, a 

szaporodásukhoz szükséges szenet a levegő CO2-jából nyerik, míg a szükséges 

energiát az elemi kén és a kénvegyületek, ill. vas és vasvegyületek oxidációjával érik 

el. A ferroxidanst elektronikai hulladékok bioszolubilizálásának kutatása céljából 

széles körben alkalmazzák [4], [5]. A baktériumok kultiválásához alkalmazott 

tápoldat a Silverman és Lundgren által jegyzett 9 komponensű (9K) tápoldat volt, 

amelynek fő összetevője a (44.24g/l) FeSO4·7 H2O. A baktériumok szaporodása 

során elkerülhetetlen a csapadékképződés, mely csapadék jarozitot tartalmaz [2]. 

2.2. Hamilton online sejtsűrűség meghatározó rendszer 

A rendszer négy mérőrúddal rendelkezik, a pH és az oldott oxigén mérők mellett a 

két fő szenzor az úgynevezett Incyte és a Dencyte szenzorok. Az Incyte szenzor 

permittivitás mérési elven működik, az élő sejtszámra lehet következtetni a mért 
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értékekből, illetve a vezetőképesség értékek is leolvashatók. A mérés elve az, hogy 

változó elektromos mezőben az életképes sejtek kisméretű kondenzátorként 

viselkednek, a halott sejtek és sejttörmelék azonban nem, ahogyan a bevezetett 

levegőbuborékok sem képesek polarizálódni. A kisméretű kondenzátoroknak a 

töltését az Incyte érzékelő méri, az érték pedig permittivitásként, pF/cm egységben 

jelenik meg [6]. A szenzorok (balra) és a kijelző panel (jobbra) látható az 1. ábrán. 

 
1. ábra: 

Hamilton szenzorok a Bioeljárástechnikai laboratóriumban (saját készítésű fotó) 

 

2.3. Szaporodásvizsgálat menete 

 

A Hamilton műszerrel végzett szaporodásvizsgálat előtt az összehasonlíthatóság 

érdekében az adott baktérium kétszer (heti egyszer) volt átoltva, azaz 1:9 arányban 

bekeverve 9K tápoldattal, majd ezt követően 400 ml térfogatú tápoldatba kerültek 

belemerítésre a Hamilton szenzorai. A mérés során azonban az előzőekben említett 

csapadék, még mágneses keverő használata mellett is, megjelenik, amely 

befolyásolja a mérést, ezért legalább heti 1-2-szer szükséges volt a mérőrudakat 

tisztítani, valamint a párolgás miatt olykor feltölteni 400 ml-re filtersterilizált vízzel 

mérés alatt lévő baktériumos oldatot. A mágneses keverés naponta 8 órát volt aktív, 

a kieső, statikus időben nem volt folyamatos, ezt láthatjuk a mért értékeken is. 

 

3. SZAPORODÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

A steril 9K tápoldat vizsgálata esetén a 2/a. ábrán bemutatott vezetőképesség 

diagramon látható, hogy a vezetőképesség az idő elteltével nem változik, a hullámok 

a szakaszos keverés miatt a csapadék kiválásának a következményei. A ferridurans 

(Karitas) és ferroxidans (Pech) esetén azonban a vizsgálat 3. napjától megindul a 

vezetőképesség csökkenése, ami összevág a 2/b. ábrán bemutatott pH csökkenéssel. 
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a) 

 
b) 

2. ábra. 

Vezetőképesség változása a) és pH változása b) A. ferridurans (Karitas) és A. 

ferroxidans (Pech) baktériumok szaporítása során és steril 9K tápoldatban 

 

A 3. ábrán az Incyte szenzorról nyert adatok feldolgozása látható. A steril 9K 

tápoldat esetén a vártnak megfelelően nincs sejtszám növekedésére utaló jel. A 

baktérium tartalmú reaktorokban viszont a vizsgálat 3. illetve 4. napján megindul a 

sejtszám növekedés. A csapadék sajnos elkerülhetetlen, hogy kiválik a szenzorra, a 

tisztítását el kell végezni, de a permittivitás mérésen alapuló élő sejtszám 

meghatározása ezzel együtt is megbízhatónak tűnik a folyamatok nyomon 

követésére. Látható, hogy kb. 6-7. napon indul meg az élősejtszám csökkenés. 

Technológiai szempontból ez fontos információ, mert kultiválási 

átoltást/léptéknövelést mindenképpen ez időpontot megelőzően, még a görbe log-

szakaszában, annak végén kell elvégezni, valamint a bioszolubilizálási vizsgálatot is 

itt célszerű megkezdeni.  

 

 

3. ábra. 

Incyte szenzorral mért permittivitás értékek az élősejtszám változásának nyomon 

követésére 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a Hamilton online sejtmonitoring 

rendszer Incyte szenzorával, permittivitás mérési elven nyomon követhető az 

Acidithiobacillus ferrooxidans és az Acidithiobacillus ferridurans baktériumok 

szaporodása. Ezt a mérőrendszer további szenzorai közül a pH és a vezetőképesség 

mérő szenzor adatai is alátámasztják. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A tématerületi kutatás a Miskolci Egyetem „Társadalmi hasznosság növelő 

fejlesztések a hazai felszín alatti természeti erőforrások hatékonyabb kiaknázása és 

hasznosítása területén” című, az Innovációs és Technológia Minisztérium Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kibocsátott támogatói okirat 

(Támogatói Okirat ikt. száma: TKP-17-1/PALY-2020) alapján zajló projektje 

részeként valósult meg. 
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Kivonat: A “Bio nyersanyag termékskála kialakítása lokális technológiai sor figyelembe 

vételével - hasznosíthatósági vizsgálatok üzemi körülmények optimalizálásával" című, 

GINOP-2.2.1-15-2017-00069 azonosítójú projekt keretén belül fontos szereppel bírt a 

kialakított termékek brikettálhatóságának vizsgálata. A brikettált forma számos előnnyel 

rendelkezik az ömlesztett formával szemben, melyek többek közt a termékek 

szállíthatóságával, adagolhatóságával és állandó összetételével kapcsolatosak. A 

laboratóriumi kísérletek során különböző módon kezelt szennyvíziszapokkal végeztünk 

vizsgálatokat. Első lépésben a minták előkészítését végeztük el, majd ezt követően kísérleti 

hidraulikus brikettálóval különböző paraméterek mellett nagy számú tablettát állítottunk elő, 

vizsgáltuk azok tulajdonságait. 
 

Kulcsszavak: komposzt, szennyvíziszap, brikettálás, szilárdság 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából készült „Szennyvíziszap 

Kezelési és Hasznosítási Stratégia 2014-2023” című dokumentum szerint várhatóan 

Magyarországon a 2023-ban keletkező szennyvíziszap száraz anyag tömege eléri a 

238870 t/évet. Ez tíz éves viszonylatban több, mint 30%-os növekedést jelent, amely 

előrevetíti, hogy a hasznosító kapacitásoknak is folyamatosan növekedni kell. 

Magyarországon ma a települési szennyvíztisztítás iszaphasznosításának gerince a 

mezőgazdasági hasznosítás (folyékony, vagy víztelenített iszap, illetve – kiemelten 

- komposzt formájában) és a rekultiváció céljára való hasznosítás (iszap, vagy 

komposzt formájában). Az iszapok energetikai hasznosítása elsősorban akkor 

indokolt, ha az anyagukban történő hasznosítás nem lehetséges, ez esetben azonban 

célszerű az iszapot mechanikai úton előkészíteni az égetés előtt. A brikettált forma 

számos előnnyel rendelkezik az ömlesztetthez képest, javul a termék szállíthatósága, 

adagolhatósága és az összetételbeli ingadozások is csökkenthetőek.  

Darabosítás során a szemcsék közötti kötőerők révén a finom szilárd diszperz 

anyag szemcseméretét megnöveljük. Darabosítási eljárások közé tartozik a felépítő 

agglomerálás, a nyomással történő agglomerálás, valamint a szinterezés. A 
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brikettálás során nyomás alkalmazásával érhető el az agglomerálás, melynek 

eredménye függ az anyag sajátosságaitól, a szemcsemérettől, a körülményektől 

(hőmérséklet, nyomás), valamint a kötőanyagtól [1], [2].  

A brikettáláshoz számos gépfajta áll rendelkezésre. Létezik dugattyús 

berendezés, ellendugattyúval rendelkező, extruder típusú, hengerpár, ill. sík-, és 

hengermatricás. Az egyszerű dugattyús berendezésnél a préselés egy 

ellendugattyúval szemben történik, az extruder típusú gép esetén a tömörítőcsatorna 

falsúrlódásával szemben történik a tömörítés [3]. 

 

2. KÍSÉRLETI ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

2.1. Kísérletek során vizsgált mintaanyagok és előkészítésük 

 

A kísérletekhez felhasznált mintákat 2021. 04. 22-én vették és a Dunántúli 

Regionális Vízmű (DRV) Zrt.-től származtak. A minták összetételére vonatkozó 

információkat tartalmazza az 1. táblázat. KO6 és KO4 jelöléssel két, összetételében 

eltérőkomposzt minta szerepel, míg ATB megnevezéssel a Miskolci Egyetem 

részvételével, a DRV Zrt-vel konzorciumban a GINOP-2.2.1-15-2017-00069 jelű 

projektben kifejlesztett innovatív iszapkezelésből származó minta. Az ATB az 

áramlástechnikai berendezésre utal, amelyben az adalékanyaggal bekevert iszap 

fokozott lebontásnak volt kitéve víztelenítése előtt.  

A KO6 és KO4 minták szemcsemérete, főként a bennük lévő fatörmelék 

komponensek miatt, túl nagynak bizonyult a brikettáláshoz, ezért ezek a minták több 

lépcsőben aprításra kerültek, elsőként függőleges tengelyű vágó malommal, majd 

Retsch SM2000 vágó malommal 2mm-es szemcseméret alá. Mintaosztóval való 

mintakisebbítést követően a nedvességtartalom beállítása kímélő (40oC-os) 

szárítással történt, melyek ellenőrzésére KERN gyorsnedvesség meghatározó 

szolgált. 

 

1. táblázat  

Brikettálási kísérletekben felhasznált minták eredete, összetétele 
Minták nevei Felhasznált alapanyagok 

KO6 – komposzt 18,6 V/V% szalma 

46,5 V/V% fatörmelék 

17,4 V/V% fű 

17,4 V/V% kevert iszap 

KO4- komposzt 48,04 V/V% szalma 

22,52 V/V% fatörmelék 

4,5 V/V% fű 

24,9 V/V% kevert iszap 

ATB 27,5kg szén (x<4mm) 

350 liter kevert iszaphoz 
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2.2. Kísérletek során használt berendezés és kísérleti terv 

A kísérletek kivitelezése a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézete által kifejlesztett, és legyártott hidraulikus brikettáló-

berendezéssel valósult meg, melyen két hidraulikus dugattyú található, a felső – 

préselésre használt – 200 kN maximális erő kifejtésére képes. Az alsó kizárólag a 

kész brikett kiemelésére szolgál. A dugattyúk útváltó szelepek segítségével 

mozgathatók. A dugattyúkba jutó olaj nyomását (így a tabletta felületére ható erőt) 

tetszőleges, előre beállított értéken le lehet határolni a nyomáshatárolókkal. A 

hüvely, biobrikettek és műanyag brikettek készítése érdekében fűthető, a 

hőmérséklet 20 és 140 C között szabályozható.  

A kísérletek terve látható a 2. táblázatban, mely szerint a vizsgálat fókuszában a 

nedvességtartalom és a nyomás változtatás hatásának vizsgálata állt.  

 

2. táblázat 

Brikettálási kísérletek során változtatott paraméterek 
Vizsgált paraméterek Értékek 

Préselési nyomás (MPa) 50, 100, 150 ,200, 250 

Hüvely hőmérséklete (oC) 25, 50, 75 

Mintaanyag nedvességtartalma 5, 10, 15 

 

A kísérletek során minden paraméter-beállítás mellett 5 db, egyenként 5g-os tabletta 

készült, melyek visszamért tömege és mérete alapján számított sűrűség értékek 

átlagolásra kerültek. Az eredményeket sűrűség-nyomás diagramok szemléltetik.  

A kész brikettek egyik legfontosabb minőségi jellemzője a törési szilárdság, 

amelyet a brikett későbbi felhasználásnak megfelelően kell beállítani.  A mérés a 

Bányászati és Geotechnikai Intézet, Instron univerzális húzó-nyomó berendezésével 

történt, ezúttal is 5 párhuzamossal. A tabletta töréséig elért maximális nyomóerő 

alapján a húzószilárdság számítás (Brasil vizsgálat) a következő 

 

                                                           𝜎ℎ = 
2 × Fmax

π × h × d
,     (1) 

ahol 𝜎ℎ: szakítószilárdság; Fmax: maximális nyomóerő; h: tabletta magassága; d: 

tabletta átmérője. 

 

3. EREDMÉNYEK 

Mindhárom vizsgált anyag vonatkozásában megállapítható a nedvességtartalom 

és a tabletták közvetett húzószilárdsága közötti összefüggésből, hogy az 5%-os 

nedvességtartalom nem elegendő a kellő szilárdságú tabletták legyártásához, még 

nagyobb nyomásértékek és magasabb préselési hőmérséklet mellett sem. Példaként 

az 1. ábrán az ATB minta esetén felvett görbék láthatók. Közepes, 150 MPa préselési 

nyomás esetén bár a hőmérséklet növelésével nő a szilárdság, az értéke még mindig 
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elmarad a 10 és 15%-on mért értékektől, amelyek 50 oC-on rendre:1.12 MPa és 1.2 

MPa.  

 

 
1. ábra 

ATB minta szilárdságának alakulása a nyomás függvényében 

  

Az eredmények szerint a komposzt minták (KO4, KO6) minden esetben nagyobb 

szilárdságértéket mutattak az ATB mintához képest ugyanazon a 

nedvességtartalmon. A KO4 és KO6 minták esetén a kísérletek során vizsgált 

nedvességtartalmak közül a 10%-os bizonyult a legjobbnak. A 15%-os 

nedvességtartalom esetén bár nyomás növelésével a sűrűség nőtt, a szilárdság 

értékeknek maximuma volt (2. ábra).  

 

 
2. ábra 

15%-os nedvességtartalmú KO4 minta brikettálási kísérleteinek eredménye 
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A KO4 és KO6 minták 10%-os nedvességtartalom mellett felvett szilárdság-

nyomás értékei alapján megállapítható, hogy a KO4 mintából - amelyben arányaiban 

több szalma és kevesebb fatörmelék volt komposztálást megelőzően -, a közepes, 

150 MPa nyomásérték mellet készített tabletták szilárdsága magasabb. 25-50 oC-os 

hőmérséklettartományban mért szélső értékek a KO4 minta esetén 2.25-3.2 MPa 

körüliek voltak, míg a KO6 minta esetén 2.00-2.5 MPa adódott.  

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az elvégzett kísérletek célja az anyagok brikettálhatóságának vizsgálata, a préselési 

nyomás és a sűrűség, valamint a szilárdság közötti összefüggések megállapítása volt, 

mindhárom vizsgált anyag alkalmas brikettgyártásra. A nyomás és hőmérséklet 

növelése pozitív hatással volt a tabletták szilárdságára, a vizsgált nedvességtartalom 

értékek közül az 5 %-os nedvességtartalmon történő brikettálás nem javasolt. 

Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a nyomás és hőmérséklet, annál 

nagyobb a sűrűség és a közvetett húzószakító szilárdság, azonban kiderült, hogy bár 

a nyomás pozitív korrelációt mutat a szilárdsággal, egy bizonyos nyomásérték után 

a szilárdság nem nő tovább, azaz maximuma van a szilárdság görbének. Az 

eredmények gyakorlati hasznosíthatósága abban keresendő, hogy ezek alapján, adott 

igénybevételre (szállítás, tárolás, adagolás ill. tüzelés) tervezhető a tabletták 

gyártása. 
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Kivonat: Az andezit országunkban számos helyen bányászott, főként építési célokra 

alkalmazott kőzet. A kőbányászati előkészítése során keletkezett finom frakció hasznosítása 

a hazai bányák számára nagyrészt nehézkes, amely miatt a Tématerületi Kiválósági Projekt 

Smart Minerals modul keretében új hasznosítási lehetőségeket keresünk ennek az anyagnak. 

A további hasznosítási lehetőségek kiaknázásához azonban szükséges az andezit magasabb 

fokú előkészítése, a szemcseméret jelentős csökkentése, melynek érdekében keverőmalmi 

nedves őrlési kísérleteket végeztünk az anyagon. Az őrlési folyamatot és az 

eredményeképpen kapott nano szemcseméretű anyag jellemzését jelen tanulmányban 

mutatjuk be.  

 

Kulcsszavak: nanoőrlés, andezit, LPSA, SEM  

 

 

1. BEVEZETÉS 

Az andezit kőbányászati célú kitermeléséből származó termékeket elsősorban az 

útépítés, vasútépítés területén alkalmazzák. Az andezit kőbányászati előkészítési 

technológiája aprítási és osztályozási műveleteket foglal magába. A törési 

folyamatok ugyanakkor mindig eredményeznek finom szemcséket is, melyek a 

legtöbb esetben piaci termékként nehezebben értékesíthetőek, így jellemzően a 0/4-

es andezit termék jelentős mennyiségben áll rendelkezésre és alacsonyabb értéket 

képvisel. A 0/4-es termékből további előkészítéssel ugyanakkor értékes termék 

nyerhető, melynek egyik lehetséges előkészítési útja az andezit nagy finomságú 

őrlése, nanoőrlése. Az őrlés hatására kialakuló nano szemcseméretű andezit új 

alkalmazási lehetőségeket nyithat meg, melyeket a TKP projekt Smart Minerals 

moduljában vizsgálunk a Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Karán. Jelen 

tanulmányban a keverőmalmi nedves őrlés folyamatát és a nano andezit rövid 

jellemzését mutatjuk be.  

Az andezitek szubvulkáni vagy effuzív (lávafolyás) típusú intermedier (SiO2 

tartalom 57-64 tömeg %) magmás kőzetek, amelyek a szubdukcióhoz kapcsolódó 

szigetív és aktív kontinentális perem magmás tevékenységének jellemző termékei. 

Europában az egyik legjelentősebb és leg kiterjedtebb andezites vonulat a Kárpátok 

fiatal neogén vulkanizmusa adta kőzettömeg, ezért igen gyakran bányászott 

nyersanyag a régióban. Az andeziteket változó arányban kőzetüveg (alapanyag) és 
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néhány kőzetalkotó ásvány építi fel, üde és eredeti összetételüket tekintve. A fő 

kőzetalkotó ásványok a plagioklász csoport ásványai, elsősorban albit és anortit 

szilárd keveréke, amely mellett ritkábban alkáli földpátok is megjelennek. Kisebb 

arányú kőzetalkotóként az amfibolok, piroxének és csillámok jelennek meg. A fő 

kőzetalkotón kívül, a bontási és átalakulási reakciók eredményeként változatos 

másodlagos ásványtársulások alakulhatnak ki. Ezek gyakran a kőzetminőséget is 

jelentősen gyengítő fokú elváltozások, illetve az erősebb és nagyobb léptékű 

folyamatok érc- és ipari ásvány telepek kialakulását eredményezhetik.  

A keverőmalmok az őrlőtestes malmok csoportjába tartozó berendezések, ahol az 

őrlőtestek mozgásba hozását az őrlőtérbe bevezetett keverőszár végzi. Nedves őrlés 

esetén az őrlőtestek ütközését elsősorban az őrlőtérben kialakuló turbulens áramlás 

okozza. A keverőmalmok elsősorban a szubmikronos (<5 µm) és nanoőrlés (<500 

nm) területén alkalmazott berendezések, melyek fejlesztésével és alkalmazási 

területeik bővítésével a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai 

Intézetben régóta foglalkozunk [1-5]. 

 

2. ANYAGOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A kísérletek során alkalmazott andezit minta a Colas Északkő Kft. Nógrádkövesdi 

bányaüzeméből származik. A keverőmalmi őrlést megelőzően az andezit minta 

Retsch bolygómalomban 106 µm alá lett őrölve, hogy a feladáshoz szükséges 

megfelelő szemcseméretű mintát nyerjünk. A keverőmalmi őrlés feladásaként 

alkalmazott minta nevezetes szemcseméreteit és a számított fajlagos felület értékét 

a 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat 

Bolygómalomban őrölt andezit minta nevezetes szemcseméretei és számított 

fajlagos felülete 

Minta neve x90 (µm) x80 (µm) x50 (µm) x10 (µm) 

SSA 

(cm2/cm3) 

andezit 66.35 47.57 23.23 1.5 12735 

 

Az andezit nedves keverőmalmi őrlését Netzsch MiniCer (Netzsch GmbH, 

Németország) típusú, zárt körfolyamatos üzemű keverőmalomban végeztük. Az 

őrlőkamra bélése és a keverő rotor ZrO-ból (cirkónia) készültek. A kísérletek során 

a rotor kerületi csúcssebessége 9.3 m/s volt. Az őrlőkör és a malom teljes térfogata 

665 ml. Az őrlés során 0.8-1.0 mm méretű ittrium-stabilizált cirkónium-oxid anyagú 

őrlőtesteket használtunk 70 v/v% malom örlőtest töltési fokkal. A mintavételezés 10, 

20, 30, 45, 60, 75 és 90 perc őrlési idő után történt. A szuszpenzió koncentráció 0.2 

m/m% volt. A szuszpenzió mintákat a cső kiáramlásából vettük, ahol a szuszpenzió 

visszatért a keverőedénybe. A szivattyú térfogatárama 2.5·10-5 m3/s volt. A malom 

teljesítményfelvételét a Netzsch mérőrendszerrel mértük, és az adatokat regisztráltuk 

a számítógépbe, melyből a fajlagos őrlési energiát számítottuk.  
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Az őrlemények szemcseméret-eloszlását és számított fajlagos felületét Horiba LA-

950V2 típusú lézeres szemcseméret-analizátorral (LPSA) határoztuk meg, nedves, 

keringetéses üzemmódban, legalább 1 perc ultrahangfürdőt követően. A 

szemcseméret-eloszlás meghatározásához a Mie módszert alkalmaztuk. A feladás és 

az őrlemény szemcséinek morfológiáját Phenom ProX pásztázó 

elekrtonmikroszkóppal készült visszaszórt elektron (BSE) képeken elemeztük. 

3. EREDMÉNYEK 

A különböző őrlési időkben vett minták szemcseméret-eloszlásait az 1. ábra mutatja. 

A feladott 106 µm alatti minta 10 perc őrlési idő elteltével jelentősen finomodott, 

hiszen a maximális szemcseméret 10 µm alá csökkent (1. ábra). Az őrlési idő 

növekedésével a szemcseméret-eloszlás görbék folyamatosan balra tolódnak. 90 

perces őrlést követően a maximális szemcseméret 2 µm-re csökkent, és az anyag 97 

%-a 1 µm alá került. A széles eloszlású feladásból, szűk szemcseméret-frakciójú 

őrlemények keletkeztek, ami a nagyobb szemcsék nagyobb törési valószínűséggel 

való őrlése miatt következhetett be.  

 

1. ábra 
Keverőmalmi minták szemcseméret-eloszlása 

A medián és a 80 %-os szemcseméret változását az őrlési idővel a 2. ábra mutatja. 

Mindkét nevezetes szemcseméret jelentősen csökken az őrlés kezdeti, első 10 perces 

fázisában, majd fokozatosan tovább csökkent az őrlési idővel. A 90 perces minta 

medián szemcsemérete 220 nm, a 80 %-os szemcsemérete 370 nm.  
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2. ábra 

A medián és 80 %-os szemcseméret változása az őrlési idővel 

Az őrlés során végbemenő szemcse méret változást SEM megfigyelésekkel is 

nyomon követtük. A kísérlethez aprított andezit mintát használtunk, amelynek a 

kiindulási szemcseméret eloszlása is tág tartományban van, a SEM felvételek alapján 

100 µm-től 1 µm-ig terjed, kisebb arányban szubmikronos szemcsékkel (3a. ábra), 

egybevágóan a szemcseméret analízissel. A durvább méretű frakció a plagioklászok 

és kvarc szemcséi, míg a kisebbek a mállásnak indult földpátok, piroxének és 

filloszilikátok lemorzsolódott frakciója. 

  

3. ábra 
A minták BSE képe , a) feladás, b) 90 perces keverőmalmi őrlés után 
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A 90 percig őrölt minta esetében egy teljesen homogén és döntően 500 nm-nél kisebb 

egyedi szemcsékből álló anyag alakult, ami megerősíti az LPSA módszerrel kapott 

eredményeket. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az andezit alkalmazási területeinek szélesítéséhez a magasabb fokú előkészítésen 

keresztül vezet az út, melynek egy lehetséges irányvonala az andezit nagy finomságú 

őrlése. A tanulmányban bemutattuk, hogy a kiválasztott őrlési paraméterek mellett 

nedves keverőmalmi őrléssel sikeresen állítottunk elő andezit nanoőrleményt, 

amelynek egyedi szemcséinek mérete jellemzően 500 nm alatt van a SEM és LPSA 

mérések eredményei alapján is.  
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Kivonat: Jelen tanulmány az elektroacélgyártási salak alkáli aktivált kötőanyagként való 

felhasználására fókuszál. A szisztemetikus laboratóriumi vizsgálatok kiterjedtek a 

salak/aktiváló oldat arány, a nátrium-hidroxid (NaOH) oldat koncentráció, valamint az 

aktiváló oldat NaOH/vízüveg arányának optimálására. Adott paraméterek mellett előállított 

próbatestek nyomószilárdság és szerkezetvizsgálat (FTIR mérések) alapján lettek minősítve. 

Az eredmények azt mutatták, hogy az acélgyártási salak hasznosítható alkáli aktivált 

kötőanyagként, azonban annak tulajdonságát erősen befolyásolja a lúg koncentrációja és az 

aktiváló oldat vízüvegtartalma. A legjobb szilárdságú próbatestek (14.3 MPa) 50/50 % 

NaOH/vízüveg aránynál készültek. 
 

Kulcsszavak: acélgyártási salak, lúgos aktiválás, alkáli aktivált kötőanyag, 

nyomószilárdság. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Az utóbbi évtizedekben számos kutatást végeztek különböző alapanyagok, köztük 

ipari hulladékok (pl. erőműi pernye, kohászati salak, vörösiszap stb.) alkáli aktivált 

kötőanyagként (AAC-ként) történő felhasználása terén [1-4]. Alkáli aktiválás során 

az amorf vagy üveges állapotú (kalcium)-aluminoszilikátokat valamilyen lúgos 

közeggel (pl. NaOH, KOH stb.) keverik össze. Az így létrejött AAC, az alapanyag 

kémiai összetételétől függően, 3 nagy csoportba sorolható, úgymint (1) Ca-szegény, 

(2) Ca-gazdag, illetve az első és második csoport kombinációjaként létrejövő (3) 

hibrid szerkezetre [5]. A Ca-szegény rendszerek alapanyagai (pl. F-típusú pernye, 

metakaolin) főként SiO2-ot és Al2O3-ot tartalmaznak, melyek lúgos közegben való 

oldásuk reakciótermékeként háromdimenziós, szervetlen aluminoszilikát hálózatot 

(geopolimer gélt) hoznak létre [6]. Ezt a csoportot a szakirodalom geopolimernek 

nevezi. Ezzel szemben a Ca-gazdag rendszerek (pl. Ca-ban gazdag kohászati 

salakok) reakciótermékei a kalcium-szilikát-hidrát (C-S-H) és kalcium-alumínium-

szilikát-hidrát (C-A-S-H) gél [7]. Míg a hibrid rendszerek a Ca-szegény és Ca-

gazdag rendszerek keverékéből vagy kis arányú (kevesebb, mint 30 %) 

portlandcement és valamilyen AAC rendszer nagyarányú (legalább 70 %) 

alapanyagának keverékéből előállított termékek [5], [8-10]. 

mailto:ejtszabor@uni-miskolc.hu
mailto:kcsilla19970807@gmail.com
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Az AAC-k kiemelkedő mechanikai tulajdonságokkal (akár 100 MPa 

nyomószilárdsággal), térfogatállandósággal rendelkeznek, emellett tűz-és hőállóság, 

valamint savakkal és lúgokkal szembeni ellenállóság is jellemezi [6], [11-13]. 

Jelen tanulmány célja a hazai elektroacélgyártási salak AAC alapanyagként való 

felhasználási lehetőségének vizsgálata, továbbá az AAC-k összetétele és 

tulajdonsága közötti kapcsolat feltárása. 

 

2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A vizsgálatok során felhasznált elektroacélgyártási salak az Aicher Beton Kft.-től 

(Ózd) származott. Az alapanyag kémiai összetételét röntgenfluoreszcens 

spektroszkópia (XRF) elemzéssel (RIGAKU Supermini 200 WDXRF készülék 

segítségével) határoztuk meg, melyet az 1. táblázat foglalja össze. Kémiai 

összetételét tekintve elsősorban a CaO, SiO2 és Al2O3 mennyisége dominál, ezek 

összmennyisége 68.9 %, ugyanakkor nem elhanyagolható az SO3 tartalma sem, ami 

3.28 %. A salak nedvességtartalma 4.2 %, izzítási vesztesége 0.37 %, halmaz- és 

szemcsesűrűsége pedig 1.47, illetve 2.97 g/cm3 volt. 

 

1. táblázat 

Acélgyártási salak kémiai összetétele 

Mintaanyag SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 SO3 

acélsalak 22.10 12.00 4.58 34.8 0.16 0.16 0.97 0.61 0.17 0.06 3.28 

 

A salakot AAC-ként való felhasználás céljából 106 µm átmérő alá aprítottuk több 

lépcsőben. Először kalapácsos törőben előtörtük 1 mm alá, majd dobmalomban 

őröltük a megfelelő szemcsefinomság eléréséig. A kapott őrlemény szemcseméret-

eloszlását Horiba -950V2 típusú lézeres szemcsenagyság elemzővel határoztuk meg. 

A salakőrlemény medián szemcsemérete (x50) 19 µm, míg fajlagos felülete (SSA) 

5728 cm2/g volt. 

Az AAC előállítására aktiválószerként NaOH vizes oldatát, illetve vízüveget 

(27.5 % SiO2, 8.3 % Na2O) használtunk. A szisztematikus vizsgálatok kiterjedtek az 

aktiváló oldat/salak arányának (L/S arány), a NaOH oldat koncentrációjának, 

valamint az aktiváló oldat NaOH/vízüveg arányának optimálására. Az AAC 

előállítása során a salak-aktiváló oldat adott arányú keverékét 20×20×20 mm-es 

műanyag kockasablonokba töltöttük, majd szobahőmérsékleten 24 órán keresztül 

légmentesen tároltuk. Ezt követően a próbatesteket elektromos kemencében 6 órán 

keresztül 40 °C-on hőkezeltük, majd a sablonból eltávolítva, szilárdságvizsgálatig 

szobahőmérsékleten tároltuk azokat. A nyomószilárdság vizsgálatra 7 napos korban 

került sor. Minden összetétel esetén 5 db próbatestet készítettünk. A 

nyomószilárdság mellett Fourier transzormációs spektroszkópia elemzéssel (FTIR) 

vizsgáltuk a próbatestek szerkezetében bekövetkező változásokat is, mely 

spektrumokat 3 mérés átlagaként ábrázoltuk. 
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3. EREDMÉNYEK 

3.1. L/S arány hatása 

Az 1. ábra az aktiváló oldat/salak aránynak az AAC nyomószilárdságára és 

testsűrűségére gyakorolt hatását szemlélteti. Az ábra alapján megállapítható, hogy 

legnagyobb szilárdsággal (4.1 MPa) a 25 % aktiváló oldat (6 M NaOH) tartalmú 

próbatestek rendelkeztek. Továbbá az is látszik, hogy a NaOH mennyiségének 

növelésével, csökkent az AAC-k testsűrűsége. Ez az aktiváló oldat és salak eltérő 

sűrűségéből adódótt. Ugyanakkor, fontos azt is megjegyezni, hogy az L/S arány 

csökkentésével a keverék bedolgozhatósága jelentősen romlott. Ennek tükrében a 

további vizsgálatokat 30 % aktiválószer tartalom mellett végeztük. 

 

 

1. ábra 

Az L/S arány hatása az AAC nyomószilárdságára és testsűrűségére 

 

Az L/S arány változtatásával az AAC-k szerkezetében bekövetkező változásokat 

a 2. ábra mutatja. Összehasonlításképpen, feltüntettük a salak FTIR spektrumát is. 

Az ábra alapján jól látszik, hogy a salak alkáli aktiválásával kapott AAC FTIR 

spektruma eltér a salak alapanyagétól. Az AAC-k FTIR spektrumait öt meghatározó 

sáv jellemzi: 3340 cm-1-nél jelentkező OH-HOH és 1645 cm-1-nél lévő H-O-H 

kötésekhez (adszorbeált víz), valamint a 937 cm-1-nél lévő T-O-Si (T=Si, Al) 

kötésekhez tartozó hullámsávok, melyek intenzitása növekedett a folyadékarány 

növelésével [14]. Az utóbbi sáv alkáli aktiválás hatására alacsonyabb hullámszám 

felé tolódott el és nagyobb intenzitással jelentkezett. Geopolimerizáció 

szempontjából e sávnak a változása jellemző a geopolimerizáció fokára. Nagyobb 
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sávmagasság és sávszélesség magasabb fokú geopolimerizációra utal [15]. Emellett 

látható, hogy a salak esetén 1413 cm-1-nél és 872 cm-1-nél lévő, karbonát jelenlétére 

utaló sávok alkáli aktiválást követően alacsonyabb hullámszám (1390 cm-1, illetve 

845 cm-1) felé tolódtak el, mely szintén szerkezeti átrendeződést feltételez. Ezen 

sávok intenzitása csökkent az L/S arány növekedésével [16,17]. 

 

 

2. ábra 

Az L/S arány hatása az AAC szerkezetére 

 

3.2. NaOH koncentráció hatása 

A NaOH koncentráció AAC szilárdságára gyakorolt hatását a 3. ábra szemlélteti. 

Látható, hogy a legnagyobb szilárdsággal (5.8 MPa) és testsűrűséggel (1.95 g/cm3) 

a 10 M-os NaOH oldat felhasználásával készült AAC-k rendelkeztek. Kezdetben a 

NaOH koncentráció növelése javította a nyomószilárdságot, viszont egy adott érték 

fölött (10 M) csökkenés következett be. Ez azzal magyarázható, hogy a NaOH 

koncentrációjának növelésével csökkent a paszta bedolgozhatósága, ennek 

következtében a 14 M-os NaOH alkalmazásával már lényegesen porózusabb 

próbatestek készültek, mely az AAC alacsonyabb testsűrűségében is 

megmutatkozott (1.68 g/cm3). Másik magyarázat lehet, hogy a túlzott Na bevitel 

következtében a feleslegben maradt Na a légköri CO2-dal reakcióba lépve karbonát 

(Na2CO3) képződést eredményezett. A túl nagy Na mennyiség a polimer hálózatot is 

bontja (a láncok Si–O–Na-ként végződnek), ami gyengébb anyagszerkezethez vezet 

[18]. A karbonátképződést a 4. ábrán lévő FTIR mérések eredményei is 

alátámasztják. 
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3. ábra 

A NaOH koncentráció hatása az AAC nyomószilárdságára és testsűrűségére 
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4. ábra 

A NaOH koncentráció hatása az AAC szerkezetére 

 

Az FTIR eredmények alapján megállapítható, hogy a T-O-Si (T=Si, Al) kötések 

sávintenztitása növekedett a lúgkoncentráció növelésével 8-12 M-os NaOH 

alkalmazása során. Ugyanakkor 14 M-os NaOH használata e sáv intenzitásának 

csökkenését eredményezte (hasonló értéket vett fel, mint a 6 M-os NaOH-dal készült 

AAC-k spektruma), ami gyengébb oldódási viszonyokra utal [14, 15]. Továbbá az is 
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látszik, hogy 1440 és 1408 cm-1-nél jelentkező kettős sáv a 14 M-os NaOH-ot 

tartalmazó próbatesteknél lényegesen nagyobb intenzitással jelentkezett, mint az 

alacsonyabb lúgkoncentrációjú próbatesteknél. Az 1440 cm-1-nél megjelenő sáv 

Na2CO3 jelenlétére utal, mely a túl magas lúgkoncentráció következtében keletkezett 

a reagáltalan Na és légköri CO2 reakciója eredményeként [14]. A szilárdság és FTIR 

eredmények alapján az optimális lúgkoncentráció 10 M. 

 

3.3. Vízüveg hatása 

Az 5. ábra szemlélteti a vízüvegadagolás hatását az AAC szilárdságára. Az ábra 

alapján megállapítható, hogy a vízüvegadagolásnak is optimuma van, mely 50 % 

vízüvegtartalmat jelentett. Ebben az esetben az AAC 14.3 MPa szilárdsággal 

rendelkezett. Ugyanakkor, a túl magas vízüvegtartalom lényegesen lerontotta a 

bedolgozhatóságot, ami porózus szerkezetű és ezáltal alacsonyabb szilárdságú (3.5 

MPa) AAC-t eredményezett. Ezt támaszta alá a testsűrűség érték is, amely 100 % 

vízüvegtartalomnál csupán 1.2 g/cm3 volt. 

 

 
5. ábra 

A vízüveg hatása az AAC nyomószilárdságára és testsűrűségére 

 

Ha megvizsgáljuk az AAC-k szerkezetét (6. ábra), akkor azt tapasztaljuk, hogy a 

salak NaOH-dal való kezelése más reakciót váltott ki, mint a vízüveg, amit a 

szilikátrezgés változásának megfigyelésével igazolhatunk. A T-O-Si (T=Si, Al) 

kötésre utaló sáv a NaOH-dal való kezelés során alacsonyabb hullamszámnál (937 

cm-1) jelentkezett, mint a vízüvegtartalmú AAC-k esetén (975 cm-1). Továbbá az is 

látszik, hogy a kezdetben 1400 és 1437 cm-1-nél jelentkező kettős sáv, vízüveg 

alkalmazása során, egyetlen széles sávvá alakult át, amely kevesebb 

karbonátképződésre utal. Hasonló eredményre jutott Karaaslan és Yener [19] is, akik 

pumicittartalmú geopolimerek tulajdonságait vizsgálták különböző nátrium-

szilikát/nátrium-hidroxid (SS/SH) arányok mellett. Azt találták, hogy csak NaOH 
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használatával az 1440 cm-1-nél lévő sáv egy magasabb értékre (1461 cm-1) tolódott 

el, és az intenzitása csökkent az SS/SH arány növekedésével. Ez azzal magyarázható, 

hogy a rendezettebb geopolimer szerkezetben a Na+ kationokat negatív töltésű AlO4
− 

csoportok egyensúlyozzák ki. 

 

6. ábra 

A vízüveg hatása az AAC szerkezetére 

 

4. KONKLÚZIÓK 

Az eredmények alapján az alábbi megállapításokat tesszük. Az acélgyártási salak 

alkalmas AAC előállítására, azonban annak tulajdonságait jelentősen befolyásolja a 

NaOH koncentrációja és az aktiváló oldat vízüvegtartalma. Az optimális 

lúgkoncentráció 10 M, ennél nagyobb NaOH koncentráció jelentős 

szilárdságcsökkenést idézett elő az AAC-ben a visszamaradt Na eredményeként 

képződő karbonátok miatt. A vízüveg, a NaOH-tól eltérően, más kötésmechanizmust 

eredményzett az AAC-ben. Vízüveg jelenléte elősegítette a Na+ kationok beépülését 

a szerkezetbe. 
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Kivonat: A tanulmány célja egy olyan módszer bemutatása, mellyel ipari keverékek 

homogenitása jellemezhető, ezzel megfigyelve a keverő berendezés hatékonyságát. A 

kidolgozott módszer első alkalmazása a Baumit Kft. visontai gipszkötőanyag üzemében 

történt. Ezen kísérlet során egy könnyen elérhető kálium-nitrát nyomjelző adalékszer került 

felhasználásra, amelynek előnye, hogy egyszerű fotometriás méréssel visszamérhető, ezzel 

csökkentve a vizsgálat analitikai költségeit. Ezen felül a tanulmány Rumpf egyenletét 

felhasználva a homogenitás mértékének meghatározására ad javaslatot, arra az esetre, ha a 

keverék koncentrációja ismert. 

 

Kulcsszavak: homogenitás, keverés, kísérlet, ipar, optimalizálás, reagens, gipszgyártás 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Az anyagok egymással való összekeverése, homogenizálása számos gyártási 

folyamat része. A keverés célja olyan egyenletes diszperzió elérése, amelynél az 

elegyből vett minta összetétele, jellemző az egész keverékre. Ha a keverékből vett 

minden mintában egy komponens mennyiségének x koncentrációja és az egész 

keverék p koncentrációja megegyezik, akkor a keverék ideális esetben homogén. 

Ekkor a keverék p tényleges koncentrációja, a minta várható koncentrációja. Valódi 

keverékben azonban a mintában lévő x koncentráció bizonyos mértékig eltér a várt 

p koncentrációtól, mely esetben minél nagyobb az eltérés, a keverék annál 

heterogénebb, míg minél kisebb az eltérés, annál homogénebb a keverék. Mivel nem 

számít, hogy a minta koncentrációja az elvárt érték felett vagy alatt tér el, a keveredés 

mértéke mérhető az eltérések négyzetével, vagyis a minta összetételére vonatkozó 

eloszlási függvény szórásával. 

 

𝜎2(𝑥) = lim
𝑛→∞

1

𝑚
∑ (𝑥𝑖 − 𝑝)2𝑚

𝑖    (1) 

 

ahol m a minták száma, xi pedig az i-edik minta koncentrációja [3].  

Mivel a gyakorlatban nem vehetünk végtelen számú mintát, emiatt az értéket 

véges számú minták empirikus varianciájával becsüljük meg 

 

𝜎𝑅
2 =  

∑ (𝑋𝑖−𝑝)2𝑁
𝑖=1

𝑚
    (2) 
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ahol m a minták száma, Xi pedig az i-edik minta koncentrációja [7].  

A keveredés mértékének a szakirodalomban gyakran használt, a kezdeti szórás 

σ0
2 varianciájának és a keverési folyamat lehetséges végállapotának σF

2 

varianciájának a kombinációi. Tegyük fel, hogy kiindulási állapotban a keverék két 

komponense még teljesen elkülönül egymástól,  azaz keverékünk teljesen 

szétválasztott , ekkor a komponensek koncentrációja x = 1 vagy x = 0. Ennek a 

mintának a szórása 

 

𝜎0
2 = 𝑝(1 − 𝑝).     (3) 

 

Ez az eltérés független a minta és a minta egyes komponenseinek méretétől [8]. Az 

ideális homogén keverék állandó koncentrációjú mintákat ad, vagyis a szórása nulla 

 

𝜎𝐹
2 = 𝜎𝑖𝑑𝑒á𝑙𝑖𝑠

2 = 0.    (4) 

 

Ekkor a homogenitás az összetevők szabályos elrendeződésével valósul meg , ebből 

adódóan, ideális keverékek nem fordulnak elő a gyakorlatban. Még a valódi 

kristályok is tartalmaznak véletlenszerű hibákat, szabályszerűségüktől való 

eltéréseket. 

A valódi keverékek keveredésének szabályos homogén állapota, az egyenletes 

véletlenszerű vagy sztochasztikus homogenitás. A térbeli meghatározás 

szempontjából egyenletes véletlenszerű keverék akkor fordul elő, ha a térnek van 

olyan eleme, amelyet bárhonnan kiragadva a koncentráció állandó.  

Szigorúan véve ez a meghatározás csak a térbeli pontok elosztása, teret elfoglaló 

részecskékre ez akkor igaz, ha térfogat szerinti koncentrációjuk nagyon kicsi. 

Nagyobb koncentrációban a részecskék kölcsönösen megfosztják egymástól a teret, 

a véletlenszerű keverék ekkor részecskéről részecskére építi fel magát [7].  

Az irodalom több megoldást javasol a sztochasztikus homogenitás 

meghatározására, különböző mintavételi körülmények alapján. Lacey [8] és Buslik 

[1] munkáikban megfigyelték, hogy ha egy keverék azonos méretű részecskékből 

áll, akkor a minták összetételének szórása egyenlő a binomiális eloszlás 

alkalmazásával kapott szórással 

 

𝜎𝐻
2(𝑥) = lim

𝑛→∞

1

𝑚
∑ (𝑥𝑖 − 𝑝)2𝑚

𝑖 = 𝑃(1 − 𝑃) ∗
1

𝑛
   (5) 

 

ahol a P térfogat szerint koncentrációt , n pedig a részecskék számát jelöli a 

mintában. 

Ezt a formulát gyakran alkalmazzák koncentrált szuszpenziókra is, azonban 

ebben az esetben egy folyadékmolekula „szemcsetérfogata” sokkal kisebb, mint a 

szemcsés komponens térfogata, ekkor a képlet az alábbiak szerint módosul [9] 

 

𝜎𝐻
2(𝑥) = 𝑃(1 − 𝑃)2 ∗

𝑣𝑥

𝑉𝑝
   (6) 
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Sommer [5] és Gayle [6] munkái biztosították az adott probléma pontos 

megoldását a mintavételkor állandó Vp (λvx) össztérfogatú és vx térfogatú 

szemcséket tartalmazó mintákra vonatkozóan; itt j pozitív egész szám 

 

𝜎𝐻
2(𝑥) = 𝑃(1 − 𝑃) ∗

𝑗𝑣𝑥

𝑉𝑝
    (7) 

 

Rumpf [3] szerint, ha az első komponens vx szemcsetérfogata integrál 

többszöröse a második komponens vy térfogatának, akkor a sztochasztikus 

homogenitás képlete egyszerűsíthető és bármely adott koncentrációjú keverékre 

könnyen származtatható Ekkor a formula az alábbiak szerint módosul 

 

𝜎𝐻
2(𝑥) = 𝑃(1 − 𝑃) ∗

𝑣𝑥

𝑉𝑝
    (8) 

 

A gyártási gyakorlatban is használható, a homogenitást megfigyelő eljárás 

kidolgozása számos kihívással jár. Ezen eljárások jelentős mennyiségű analitikai 

vizsgálatokat igényelhetnek, amelyek meglehetősen költségessé teszik a 

koncentrációk mérését. A kiválasztott analitikai vizsgálatnak kellően pontosnak kell 

lennie, ahhoz, hogy  meg tudja figyelni a koncentrációk eltéréseit. Másrészt a mérni 

kívánt elkevert komponens jelen lehet a hordozó anyagban szennyezőként, amely 

befolyásolhatja a mérés pontosságát. 

Gayle és társai [4] munkájukban, egy laboratóriumi eljárást dolgoztak ki, 

különböző színű szemcsék összekeverésével és szétválasztásával. Weinkötter [2] 

már javaslatot tesz a szegregáció ellenőrzésére és elkerülésére, ipari mértékű 

keverékekre vonatkozóan. Weinkötter és Gericke [11] pedig már ipari mértékű 

homogenitás vizsgálatot hajtott végre homok és cement keverékével, a két 

komponens szemcseméret eloszlását mintázva. Munkájukban a heterogenitás 

azonosításához Strange [9] formuláját használták. Sobzak és társai [10] kukorica és 

búza extrudátumok keverésével vizsgálták a keverés közben létrejövő szegregációt, 

a folyamatból vett minták halmaz sűrűségének vizsgálatával. 

Ezen tanulmányban egy olyan módszer került kidolgozásra, amely képes 

megfigyelni egyes ipari keverékek homogenitását, ezzel jellemezve a gyártási 

gyakorlat és a keverő berendezés hatékonyságát. 

 

2. FELHASZNÁLT ANYAG ÉS AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER 

A tanulmány során vizsgált a gyártási folyamatban, kristályképző adalékszereket 

kevernek el gipszben (CaSO4*2H2O). A keverést egy ipari Eirich intenzív keverő 

végzi. A legfontosabb ilyen adalékszer a kalcium-szulfát (K2SO4), azonban ennek 

detektálása a hordozó anyagban nem lehetséges, mivel a gipszhez hasonlóan szulfát 

iont tartalmazó vegyület, a kálium pedig a gipsz egyik jellemző szennyezője.  

Ennek okán, a kísérlet során az adalékok mellett egy nyomjelző anyag került 

elkeverésre a hordozó anyagban. A kísérlet során felhasznált nyomjelző, a kálium-
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nitrát volt, könnyű beszerezhetősége, jellemzően nagy tisztasága és jó oldhatósága 

miatt. 

A kísérlet során nitrát ion tartalom került meghatározásra színképzéses 

fotometriás vizsgálattal. A nitrát színképzés VISOCOLOR® ECO Nitrát reagens 

tesztkészletet felhasználásával történt. Ezen reagensekkel a nitrát ionok nitritté 

redukálódnak, melyek aromás amin hatására, narancssárga színű színezéket 

képeznek, melynek színintenzitása arányos a nitrát ionok koncentrációjával. A 

színintenzitás mérése Macherey-Nagel PF-12plus kompakt fotométerrel történt. 

A kísérlet során vizsgált gipszkeverék összetömege 2000 kg volt, melyhez 200 g 

kálium-nitrát került hozzáadásra. A keverés végén, a berendezés leürítő 

szállítószalagról összesen 7db minta levétele történt, meghatározott időközönként. 

A mérések során minden levett mintából három 250g-os részminta,  ülepítő 

hengerekbe került, majd 450g víz hozzáadásával és a henger rázatásával a kálium-

nitrát tartalom kioldódott. A keverék leülepítése után, a folyadékrétegből vett 

mintákon történt a színképzés. Minden részmintán háromszor megismételve a 

színképzést. 

 

3. EREDMÉNYEK 

A kísérlet során fotometriával meghatározott kálium-nitrát koncentrációkat az 1. 

táblázat foglalja össze.  

 

1. táblázat 

A fotometriával meghatározott kálium-nitrát koncentrációk. 

M
in

ta
 1. Részminta 2. Részminta 3. Részminta 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Mért NO3 koncentrációk Xi [ppm] 

1 61,68 62,04 62,16 62,4 63,6 63,42 62,16 60,84 61,8 

2 61,56 60,18 61,5 62,22 61,92 62,22 62,04 61,5 62,1 

3 60,18 62,22 61,08 61,32 61,5 62,88 58,98 62,04 61,8 

4 64,2 63,24 63,54 64,38 64,98 63,3 61,32 62,04 61,74 

5 63,96 63,24 61,32 59,76 62,52 60,48 63,54 61,8 63,84 

6 58,8 59,1 59,16 60,3 60,24 59,64 60,42 60,36 60,96 

7 61,62 59,28 62,22 60,78 61,5 60,72 60,66 60,24 61,86 

 

A keverékben elkevert nyomjelző (P=61.33 ppm) és a mintákon mért 

koncentrációk ismertében a keverék empirikus szórása már meghatározható 

 

𝜎𝑅 =  √∑ (𝑋𝑖−𝑝)2𝑁
𝑖=1

𝑚−1
= 1,45  𝑝𝑝𝑚   (9) 

 

A keverék relatív szórása 

 
𝜎𝑅

𝑃
= 0.024.    (10) 
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A sztochasztikus homogenitáshoz tartozó szórás meghatározásához a hordozó 

anyagra jellemző szemcsetérfogat ismerete szükséges, ehhez jó becslést ad a 

szemcsefrakciók térfogatarányával súlyozott, átlag szemcsetérfogat (2 táblázat). 

 

2. táblázat 

A szórás számításánál felhasznált szemcsetérfogatok 
Szemcseméret [μm] Frakció térfogataránya [%] Szemcse térfogata [cm3] 

115 12.04 5.10*10-5 

75 54.58 4.26*10-5 

27,5 28.44 2.10*10-6 

5 4.94 1.26*10-8 

Egy szemcse becsült térfogata [cm3] 3.00*10-5 

 

Ha figyelembe vesszük, hogy a minta össztérfogata (Vp=219.3 cm3) jóval 

nagyobb, mint a szemcsék térfogata, akkor Rumpf egyenletével a sztochasztikus 

homogenitáshoz tartozó szórás meghatározható.  

 

𝜎𝐻 (𝑥) = √𝑃(1 − 𝑃) ∗
𝑣𝑥

𝑉𝑝
= 3.00 𝑝𝑝𝑚.   (11) 

 

A sztochasztikus homogenitást jellemző relatív szórás 

 
𝜎𝐻

𝑃
= 0.047.    (12) 

 

A meghatározott sztochasztikus homogenitás relatív szórása kisebb mint a mért 

koncentrációk szórása, emiatt a keverék homogénnek tekinthető. 

 
𝜎𝐻

𝑃
= 0.024 >  

𝜎𝑅

𝑃
= 0.047.   (13) 

 

4. KONKLÓZIÓK 

A tanulmányban összefoglalt módszer alkalmas ipari homogenitás vizsgálatok 

megvalósításához, valamint keverékek minőségének jellemzésére. A kálium-nirát 

nyomjelzőként hatékonyan felhasználható, koncentrációja a mintákból fotometriás 

vizsgálattal kimutatható, ezen felül pontossága is megfelel arra, hogy a keverék 

kismértékű változását is figyelemmel tudjuk kísérni. Emiatt a módszer alkalmas 

keverő technikák és berendezések hatásfokának, hatékonyságának vizsgálatára, 

valamint a nyersanyag előkészítés technika mellett más iparágakban is 

felhasználható. Rumpf egyenletének használata egy egyszerű módja a sztochasztikus 

homogenitás határvarianciájának és szórásának meghatározására, ha a keverék P 

koncentrációja ismert. Ha a keverék P koncentrációja nem ismert, a variancia és a 

szórás nem számítható, az egyenletes véletlenszerű keverékek jellemzésére. Ennek 

ellenére, az ipari gyakorlatban, sok esetben szükséges a keverék homogenitásának 

jellemzése, ekkor a munkában bemutatott fotometriás mérések kiértékeléséhez, 

érdemesebb más statisztikai módszert alkalmazni pl. varianciaanalízist. 
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