
DR. ALFÖLDI LÄSZLÖ
A felszín alatti vízáramlások szerepe 
a vízkészletek megújulásában

A felszín alatti vizek a tárolókőzet földtani körül
ményeitől függően egymással dinamikus egyensúly
ban lévő áramlási rendszereket alkotnak. A részrend
szerek határai dinamikus egyensúly által fenntartot
tak. Ebből következik, hogy a felszín alatti vizek ki
termelése szükségszerűen új áramlási körülmények 
kialakulásával jár és az eredetileg elkülönült rend
szerek vízkészlete a termelő rendszerhez átvihető.

A hidrogeológia fejlődésének első szakaszá
ban a kutatók munkáját túlnyomórészt a stati
kus szemlélet hatotta át annak ellenére, hogy 
lényegében sohasem tagadták a felszín alatti 
vízáramlások létét.

Természetes vagy közel természetes körül
mények között a lassú, legfeljebb dm/év nagy
ságrendű mélybeli vízáramlások szerepe gya
korlatilag elhanyagolható volt, ezért a hangsúly 
a tárolt „statikus” vízkészlet jellemzőinek meg
határozásán volt. A vízkivételek nagyságrendi 
növekedése új helyzetet teremtett, amely a di
namikus szemlélet előretörését vonta maga 
után.

A fejlődés ilyen menete szinte lehetetlenné 
teszi a teljes értékű irodalmi hivatkozásokat, és 
inkább csak egyes szakaszokat jelző szubjektív 
kiemelést tesz lehetővé. Példaként említem, 
hogy Szabó Józse f  1857-ben a budai melegfor
rások eredetének magyarázataként a következő
ket írja: „A külvíz, áteresztő kőzetek tömegén, 
vagy kevésbé áteresztő hasadékain oly mélyen 
szivárog le, míg a föld saját melegének közelébe 
jutott, annak hőfokát felvevén, s ha a körülmé
nyek kedvezőek ugyanazzal ismét felszínre nyo- 
matik.” Ezt az elképzelést a mélyáramlások első 
megfogalmazásának tekinthetjük.

Az elmondottaknak megfelelően eltekintek a 
pontos irodalmi hivatkozásoktól és csak a téma 
szempontjából általam fontosnak tartott iroda
lom jegyzékét mellékelem.

Az elmúlt évtizedek rohamtempójában fejlődő 
kutatásai alapján fő vonásaiban uralkodóvá vált 
az a szemlélet, mely szerint a felszín alatti vizek 
is részt vesznek a nagy hidrológiai körfolyamat
ban, vagyis végső fokon minden féleségük csa
padékeredetű, minden fajtájuk szakadatlan moz
gásban, áramlásban van.

Minden kőzet adott felszín alatti egyensúlyi 
helyzetének megfelelően tartalmaz több-keve
sebb, az adott helyzetben és időszakban tartósan 
vagy időszakosan helyben maradó, vagy helyet 
változtató vízmennyiséget. Természetes egyen
súlyviszonyok között a két vízféleség arányától 
függően tekintünk valamely kőzetféleséget víz
zárónak, vízrekesztőnek vagy vízáteresztőnek. 
Az adott egyensúlyi helyzet meghatározott irá
nyú és mértékű megváltozásával azonban a 
helyben maradt vízkészletek mobilizálódhatnak,

vagyis a vízrekesztő kőzet fogalom és víztartó 
kőzet fogalom egyaránt viszonylagos.

A felszínről való csapadékvíz-beszivárgás ön
magában telítődést okoz és további beszivárgás 
csak akkor lehetséges, ha horizontális eláramlás, 
felszínre kerülés, evaporációs, evapotranspirá- 
ciós vagy bárminemű felhasználás elvonja a be
szivárgó vízmennyiséget. Ebből következik, hogy 
természetes körülmények között tartós vízmoz
gás csak akkor maradhat fenn, ha az elvont víz
készlet helyébe ugyanannyi pótlódik, és bizto
sítja a potenciálviszonyok tartós megmaradását. 
Regionális topográfiai hatásokból eredően a ma
gasabb térszíneken létrejövő beszivárgás, és 
zömmel az erózióbázis mentén levő megcsapolás 
hatására kialakuló vízszint az a dinamikusan 
változó potenciálfelület, amely a mélység felé 
való vízmozgást nyomásgradiensek által jelle- 
mezhetően szabályozza.

Könnyű belátni, hogy természetes körülmé
nyek között a vízelvonás és az utánpótlódás 
egyenlő, azonos a beszivárgás mértékének a vál
tozásával, a rendszer vízleadása egyenes arány
ban változik. Minden olyan esetben, amikor a 
rendszer vízáteresztő képessége nagyobb, mint 
a természetes víz átbocsátása, akkor a rendszer 
működését a csapadékbeszivárgás üteme szabá
lyozza. Az utánpótlódásnál nagyobb vízelvonás 
esetén ugyanis az önálló rendszer leürítése kö
vetkezik be.

A beszivárgás és a vízleadás kapcsolata karszt- 
r end szereinknél jól felismerhető és részleteiben 
is ismert.

A karsztterületekre hulló csapadék és a 
karsztforrások hozamának összefüggése amel
lett, hogy közismert, gyakran a leegyszerűsített 
mérlegszemlélet okozója volt. Űjabban egyre 
nagyobb hangsúlyt kapott az a felismerés, hogy 
meghatározott földtani körülmények között a 
karsztrendszerekben térben elkülönítve, egymás
sal dinamikus egyensúlyi helyzetben levő sekély 
és mély áramlások alakulhatnak ki, és tartósan 
működhetnek. A vízszint lejtése mentén kiala
kuló közel horizontális áramlás táplálja a típusos 
karsztforrásokat, a szintkülönbségekből eredő 
terheléskülönbségek mélység felé tartó áramlást 
indukálnak, ha a földtani körülmények azt le
hetővé teszik.

A karsztos áramlási rendszer egyik specifiku
ma, hogy a karsztjáratokban gyors, alkalmasint 
km/nap nagyságrendű áramlások alakulnak ki 
és a gyors vízáramlást biztosító főjáratokhoz 
csatlakozó egyre keskenyebb résrendszerekben 
időszakosan tárolódó víz különböző idejű késlel
tetéssel ürül le, azért a típusos karsztforrások 
hozamára a nagyfokú hozamingadozás és a lép
csőzetes árvízi leürítés a jellemző (1. ábra I.).
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1.

1. ábra . R ep ed ezett karsztosodott tá rozók  v ízáram lást 
ren d szere in ek  fő  típusai. I. típusos, „karsztos” víz
áramlási rendszer; II. langyos vizű sekélyáramlási 

rendszer; III. geotermikus mélyáramlási rendszer

A karsztos sekélyáramlási rendszer jellem
zője, hogy a beszivárgó víz földtani és topográ
fiai okok következtében nem tud egyszerű lejtő 
menti áramlással a felszínre jutni, hanem fel
szín alatti sekély áramlásra kényszerül, miköz
ben a víz geotermikus hatásokra kismértékben 
bár, de felmelegszik és ritmikusan változó ho
zamú langyos vizű forrás alakjában kerül a fel
színre (1. ábra II.).

A mélyáramlásokra a lassú, dm/év nagyság- 
rendű vízáramlás és a lassú éves vagy évtizedes 
ritmusú kismértékű forráshozam-ingadozás a 
jellemző, és természetesen a mély behatolás a 
vízhőmérséklet emelkedését is okozza. A 
VITUKI izotópvizsgálatai szerint a karsztrend- 
szerekbe mélybe szivárgó víz alkalmasint 20—25 
ezer évig vándorol a felszín alatt (1. ábra III.).

A karsztosodott karbonátos kőzetekben folyó 
mélyáramlások felismerése együtt jár a karszt- 
rendszerekről vallott ismereteink bővítésével, a 
repedésrendszerek és a mélybeli oldódás jelen
tőségének a felismerésével. A karbonátos alap
helységbe hatoló fúrások adatainak a felhaszná
lásával legalábbis vázlatosan megrajzolható volt 
a karbonátos alaphegységben folyó regionális 
mélyáramlás (2. ábra).

Az elmondottakból következik, hogy a meg
újuló karsztvízkészletek közé a mélybeli áram
lások által fenntartott langyos, meleg vagy akár 
forró vizeinket is be kell sorolni, és a készlet 
igénybevétel hatásainak az előrejelzésénél az 
egyes rendszerek sajátságainak, dinamikus kap
csolatainak elemzése nélkülözhetetlen.

2. ábra . A  m ezozoós karbon átos  k ép z ő d m én y ek  v ízáram lást ren d szere i
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Egyre több adattal rendelkezünk a medence
beli mélyáramlásokkal kapcsolatosan (3. ábra). 
A medencéinkben tapasztalható közel hidroszta
tikus nyomásviszonyok a víztartó rétegek regio
nális kapcsolataira utalnak és csak az alsó-pan- 
rtbniai üledéksorokban találunk először gyakor
latilag izolált zárt víztartó kőzeteket.

A Kárpát-medence üledékeiben tárolt víz 
olyan potenciálfelületet alkot, melynek alapján

Ш  *

3. ábra . R eg ionális és lo ká lis  á ram lá s i ren d sz erek  k i 
fe jlő d é s e  nagy ü led ék es  m e d en cék b e n  (Tóth után). 1. 
Lokális áramlási rendszer; 2. intermedier áramlási 
rendszer; 3. regionális áramlási rendszer; 4. az áram 

lási rendszerek határai; 5. áramvonalak

mélyáramlások létére következtethetünk. Nyil
vánvaló, hogy a felszínnel közvetlen utánpótló- 
dási kapcsolatban levő áramlási rendszerekben 
az eredeti üledékvíz a tárolórendszer átöblítése 
révén a tárolókőzetnél sokkal fiatalabb vízre 
cserélődik, ezért a mélybeli áramlások, illetve 
az átöblítődés bizonyítékának tekinthetjük az 
izotópvizsgálatok eredményét, mely szerint a 
quarter üledékekben levő vizek 25 ezer évnél 
nem régebben, legfeljebb korábban kerültek a 
felszín alá. Ugyanezt bizonyítja a víz sótartal
mának térbeli eloszlása is (4. ábra).

Medencebeli törmelékes üledékösszleteinkben 
a függőleges és vízszintes áteresztőképesség tér
beli változékonysága földtani történések által 
meghatározott. A felszín alatti vízmozgás a leg
jobb áteresztő-képességű övék, zónák, sávok, 
vagyis meghatározott kényszerpályák mentén 
nagyobb intenzitással folyik, mint a szomszédos 
kisebb áteresztő-képességű kőzettömegekben. A 
jó áteresztő-képességű részek bonyolult térbeli 
konfigurációja következtében a kényszerpályák 
bonyolult térbeli áramlás kereteit szabják meg. 
Egyazon térbeli kényszerpályarendszer (például 
a negyedkori medencetöltelék vagy a mezozóos 
karsztrendszereink) több beszivárgási és több 
megcsapolási hellyel rendelkezhet, ezért egy
azon regionális rendszeren belül önálló rész- 
rendszerek működnek.

A részrendszerek természetes határai sohasem 
valóságosak, mindig csak a dinamikus egyen
súly által fenntartottak, nem zártak, hanem a

4. sz. áb ra . E gyszerűsített á ram lás i k ép  az A lfö ld  egy keresz tm etszetéb en . (Erdélyi után). 1. Fedő képződ
mény: a) átnemeresztő, b) áteresztő; 2. leszivárgó övezet; 3. valószínű áramlási irány; 4. sós és édesvíz

határa
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5. sz. ábra . A  bu dapesti em ele tes  hév ízren dszer  elv i vázlata  fü ggőleg es m etszet m entén . 1. Oligocén vágj' 
fiatalabb vízrekesztő üledékek; 2. nóri fődolomit és dachsteini mészkő: 3. karni dolomit sorozat; 4. karni 
márga (raibli), márgás mészkő; 5. ladini képződmények (diplopórás dolomit); 6. alsó triász vízrekesztő so
rozat; 7. felső perm sorozat: a) felszínközeli tipikus karsztvízáramlás (hideg vizek); b) sekélyáramlás a 
karni sorozatban (langyos vizek); c) a medence felől visszatérő mélyáramlás (meleg vizek); d) mélyáram

lás a ladini sorozatban (meleg vizek); e) mélyáramlás a perm sorozatban (meleg és forró vizek)

környezettel mindig szorosan reagáló kapcsolat
ban levők, és kölcsönösen szabályozók. A rész- 
rendszerek határai és áteresztő-képesség nagy
ságrendi változásai mentén alakulnak ki.

A mélységben növekvő nyomás és hőmérsék
let specifikus körülményeket teremt. A termé
szetes hőmozgás a föld belsejéből a felszín felé, 
különböző hővezető képességű közegben halad
va, a változatos sebességű mozgó víztömeggel 
kapcsolatba kerülve, termikus vízáramlási rend
szereket hoz létre, ahol a cirkulációs mozgás 
energiája a természetes hőáramból adódik (5. 
ábra).

A téma művelői előtt ma már általánosan el
fogadott az a nézet, hogy a felszín alatti víz
mozgás földtani körülmények által döntően be
folyásolt olyan önálló rendszerekben folyik, 
melyek természetes állapotukban egymástól di
namikus egyensúlyhatárok mentén különülnek 
el. Valamely rendszer állapotába való bármi
nemű beavatkozás a természetes egyensúlyi 
helyzet felborítását jelenti és az új helyzetnek 
megfelelően újabb dinamikus egyensúlyi állapot 
felé való törekvés indul meg, vagyis a természe
tes egyensúlyi állapot megváltozása a beavat
kozás szükségszerű következménye.

Ebből következik, hogy a felszín alatti vizek 
kitermelése szükségszerűen új áramlási körül
mények kialakulásával jár, vagyis az érintett 
rendszer mindaddig mobilis, míg az egyensúlyi 
helyzet ki nem alakul. Valamely felszín alatti 
vízrendszer vízkészlete, a szomszédos rendszer
ben létrehozott nagy tömegű termeléssel elvileg 
akkor is kitermelhető, ha magában a rendszer
ben nem is végzünk vízkimelést. Ebben az 
esetben az egyik rendszer bekebelezi a másikat.

Közismert esete ennek a parti szűrésű kutakban 
való víztermelés, mellyel lényegében a folyó 
vizét lehet fogyasztani. Ugyanez az eset a fo
lyami törmelékkúpokban való víztermeléssel, 
ahol egyik oldalról a folyó vizét fogyasztjuk, 
egyidejűleg pedig a mélyebb régiókba való le- 
szivárgást csökkentjük.

Felszíni utánpótlódási lehetőségekkel rendel
kező rendszerekben az utánpótlódás és a vízel
vonás szorosan összefüggő fogalmak, a vízter
melés fokozása az utánpótlódás fokozódását 
válthatja ki. potenciális utánpótlódási lehetősé
gek aktivizálódás, más rendszerekből való víz
átvétel, végső fokon a nagy vízkörforgalom tag
jainak helyi átrendezése útján (pl. felszíni lefo
lyás, párolgáscsökkenés stb.).

Gyakran előfordul, hogy természetes állapo
tukban zártként viselkedő rendszerek termelése 
során váratlanul utánpótlódó készletek jelennek 
meg. A jelenségre a küszöbgradiens fogalmának 
ismeretében könnyű magyarázatot adni, mert a 
vízrekesztő kőzetekben vízmozgás létrejöttéhez 
aránylag nagy küszöbgradiens túllépése szüksé
ges, ami természetes körülmények között nem 
fordul elő, a termelés során azonban bekövet
kezhet, biztosítva a szomszédos rendszerekből 
való készletátadás lehetőségét.

Legjelentősebb pannon hévíztároló képződmé
nyeink ilyen kvázi zárt rendszernek tekinthetők. 
A VITUKI vizsgálatai az alföldi hévízkutakban 
a termeléssel arányos nyomáscsökkentést egyér
telműen kimutatták, de azt is bizonyították,, 
hogy a termelés növekedése területenként vál
tozó határértékeit túllépve az energiaveszteség 
mértéke hirtelen csökkent, utánpótlódó készle
tek megjelenésének bizonyítékaként. A jelenség
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tulajdonképpen nem is meglepő, mert a jelentő
sebb túlnyomás hiánya eleve a felsőpannon tá
rolórendszer nyitottságára utal. Egyre több adat 
mutat arra, hogy a felsőpannon réteges hévíz
tárolókat egymástól elválasztó vízrekesztő ré
tegek és rétegcsoportok regionálisan nem szint- 

"tartóak, helyenként ki ékelődnek, ezért a külön
böző tárolószintek mentén a negyedkori kép
ződményekkel is kapcsolatba kerülnek.

Mindezekből következik, hogy a felszín alatti 
kitermelhető vízkészlet fogalma és mennyiségi 
meghatározása csak gazdasági határfeltételek 
megadásával lehetséges, tehát gazdasági körül
ményektől függően változó. A fogalomnak és a 
számított értéknek azonban csak meghatározott 
vízkivételi helyre vonatkozóan van értelme, az 
időfüggvény szem előtt tartásával.

Ismereteink bővülésével világossá vált, hogy a 
jelenségek csak dinamikus szemlélettel derít- 
hetők fel, és a történelmileg kialakított víztípu
sok: a talajvíz, karsztvíz, rétegvíz nem jelente
nek önálló típusokat, elkülönítésük esetenként 
sok önkényes elemet tartalmaz. Különösen 
anakronisztikus a talajvíz-elkülönítés, amely az 
esetek többségében nem is a talajban levő vizet 
jelenti és hol szabadtükrű víz egy porózus táro
zóban, hol nyomás alá került vízrekesztő kőzet
tel lefedve, de lehet hasadékban tárolt víz, sőt 
különleges esetekben a karsztban levő víz is ide 
sorolható. Ez a fogalom sajátosan magyar törté
nelmi fejlődés eredménye és egyedül a hagyo
mánytisztelet, valamint a megszokás magyarázza 
használatát. A fogalom általánosan elfogadott, 
egzakt meghatározása is hiányzik, az egyéni 
megfogalmazások különbözőek és a nemzetközi
leg használt fogalmakkal nehezen azonosíthatók. 
Tulajdonképpen a másik két fogalom sem egy
értelmű, mert pl. mit tegyünk, ha a karsztvíz 
átáramlik egy homokrétegbe, vagy ami gyakori, 
a karszthegységek süllyedékeibe települt fiata
labb homokrétegekbe, majd útját folytatva 
esetleg újra visszakerül a karsztba.

A ,karszt” és a „réteg” jelző a tárolót jelöli 
és azt a statikus szemléletet tükrözi, amely nem 
számolt a felszín alatti víz jelentősebb mozgá
saival és különösen nem kémiai kölcsönhatásai
val. A felszín alatt mozgó vizet elsősorban mi
nősége jellemzi, és indokolt a minőségcsoportok 
jellemzése; nátrium-karbonátos, kálcium-hidro- 
gén-karbonátos, szulfátos stb. megjelöléssel. A 
tárolókőzet, amelyben a víz éppen tartózkodik, 
befolyásolja a víz kémiai összetételét és karak
tere a kőzet—víz kölcsönhatásra és a tározóban 
való tartózkodás időtartamára utal. Más szem
pontból osztályozhatjuk külön a tárolókőzeteket 
is, de a vízféleséget, vagyis önmagát a vizet 
csakis saját kémiai és fizikai paraméterei jel
lemzik.

Ezért világszerte tért hódít a minőségi jellem
zők alapján való vízosztályozás, és a mélybeli 
helyzet megjelölésére általában a felszín alatti, 
a felszín közeli, mélységi elkülönítés használa
tos.

A felszín alatti vizekkel kapcsolatosan kiala
kult dinamikus szemlélet a kutatási feladatok 
rendkívül széles spektrumát vetíti elénk. Ma 
már nem elégséges valamely folyamat lényegét

feltárni, alaposan vizsgálnunk kell a részjelen- 
ségeket, a szerteágazó összefüggéseket oly mély
ségig, hogy azok matematikailag kifejezhetők, 
leírhatók és számíthatók legyenek. Nem elég
séges tehát a jelenségek minőségi paramétereit 
meghatározni, hanem mennyiségi meghatározá
suk és kifejezésük is elengedhetetlen.

A vízáramlások szerepének a felismerése víz
készlet fogalmaink teljes felülvizsgálatát és új
raértelmezését követelik meg. Tudományterüle
tünk dinamikus fejlődése a fogalmak felülvizs
gálataival kapcsolatos erjedést már évtizede el
kezdte és egyre több ponton feszegetik és törik 
át a statikus fogalmakra épült kereteinket. Jelen 
helyzetismertetésem fontos célja az volt, hogy 
tovább bővítse a dinamikus szemléletet maguké
nak valló, a kapcsolatos feladatok kimunkálásán 
fáradozók és alkalmazók táborát.
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Dr. László Alföldi

On th e ro le  o f  su bsu rface  w ater  flow  is th e  rech arg e  
o f the w a ter  reserv es

In dependence on the geology of the water-bearing 
rock, the subsurface waters form hydraulic flow 
systems that are in a dynamic equilibrium with one 
another. The boundaries of the sub-systems are 
maintained by the dynamic equilibrium. Consequently, 
the exploitation of the subsurface waters must lead 
to a different hydraulic flow pattern and the water 
reserves of the originally disintegrated systems are 
transferable to the producing system.

Dr. László Alföldi
Die R olle  d er  u n terird ischen  W asserström ungen  in d er  

Erneuerung d er  W asservorräte

Die unterirdischen Wässer bilden hydrologische 
Systeme, die Abhängigkeit von den geologischen Ver
hältnissen des Speichergesteins miteinander in dyna
mischem Gleichgewicht stehen. Die Grenzen der 
Teilsysteme sind durch das dynamische Gleichgewicht 
aufrechterhalten. Daraus folgt, dass die Gewinnung 
unterirdischer Wässer notwendigerweise die Entstehung 
neuer Strömungssysteme mit sich bringt und die 
Wasservorräte der ursprünglich gesonderten Systeme 
zum Produktionssystem übertragen werden können.

Д-р Ласло Альфёлъди
О роли подземных водотоков в восполнении запасов подземных 
вод

В зависимости от геологических условий водоносных по
род подземные воды образуют гидравлические системы, на
ходящиеся в динамическом равновесии друг с другом. Гра
ницы подсистем обусловлены динамическим равновесием. 
Следовательно, добыча подземных вод обязательно при
водит к возникновению новых гидродинамических условий, 
причем запасы вод первоначально разобщенных систем 
могут быть переведены в системы водозабора.
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P Á L YÁ ZA T I  F E L H Í V Á S

A bauxit-geológia és timföldipar fejlesztése terén kiemelkedő eredmé
nyeket elért, a pályázat benyújtásakor 35. életévét még be nem töltött 
fiatal szakemberek részére „Gedeon Tihamér” elnevezésű díjat alapított 
az elhunyt leánya, amelyet évenként adományoznak.

1937-ben pályázni olyan 1983. január 1-je óta hazai, vagy külföldi 
folyóiratokban megjelent közleményekkel, könyvvel, könyvrészlettel, 
megadott szabadalommal, megvédett egyetemi doktori, illetve kandidátusi 
értekezéssel lehet, amely a bauxit-geológia, illetve a timföldgyártás fej
lesztését szolgálja.

A pályázatot elnyerő 10 000,— Ft-os díjban részesül, és ezzel együtt 
részére kisplasztikát adnak át.

A pályázatokat 1987. június 16-ig lehet leadni a Budapesti Műszaki 
Egyetem Tudományos Osztályára (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.). 
A megjelent munkák különlenyomatáit, vagy másolatait 6 pld.-ban kell 
csatolni.

Többszerzős munkákkal is lehet páyázni, viszont a társszerzőktől nyi
latkozatot kell kérni, hogy a pályamű elsősorban a pályázó teljesítménye.

A pályázatokat bírálóbizottság értékeli, amelynek elnöke a Budapesti 
Műszaki Egyetem rektora, tagjai a Veszprémi Vegyipari Egyetem, a Ne
hézipari Műszaki Egyetem Miskolc, a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége és a Magyar Tudományos Akadémia képviselői.

A Bírálóbizottság 1987. augusztus 31-ig dönt a díj adományozásáról, 
amely a tanévnyitó keretében kerül átadásra.

Budapest, 1987. január hó.

Dr. Polinszky Károly,
a kuratórium elnöke
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