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Az üveghutai kutatófúrásban és környezetében elvégzett hidrogeológiai vizsgálatok egyelőre nem elegendőek ahhoz, hogy a területet 
alkalmasnak minősítsük kis és közepes radioaktivitású hulladék elhelyezésére. Az eddigi adatok azonban biztatóak, s így a terület 
továbbkutatásra feltétlenül érdemes: a gránit vízvezető-képessége igen alacsony, lefelé csökken, s még az erősen töredezett zónákban is 
csak egy-két nagyságrendet növekszik. Legkedvezőbbnek a felszíni vízválasztó alatt kimutatható talajvízdómb tetővidéke látszik, ahol az 
áramlási pályák várhatóan függőlegesen lefelé irányúinak, s így az esetleges radioaktív szennyezés csak igen hosszú idő elteltével ér 
ismét a felszínre. Konkrét telephelyek kijelöléséhez és értékeléséhez további fúrásos kutatásra van szükség.

1. Bevezetés

Tanulmányunkban a mórágyi gránitterületre eső Üveg
huta környékének vízföldtani viszonyait vázoljuk az 
Ü veghuta-1 mélyfúrás (K ókai A. 1997, T ungli G y., 
G yalog L. 1997) és a környezet adatai (1. ábra, T óth G y. 
et al. 1995, 1996) alapján.

Vízföldtani jellemzésre egyebek között a hidrodinami
kai modellezés bemeneti paramétereinek meghatározásá
hoz van szükség. Ismernünk kell a vízföldtanilag egységes 
összletek geometriáját, amely a modellezési szelvények vá
zát képezi, ugyanezen összletek vízföldtani paramétereit, a 
beszivárgást, amely a vízháztartás elemzésével vezethető 
le, majd azt a potenciálképet, amelyet a modellezésnek 
nagy vonalakban reprodukálnia kell.

Elsőként a környezetet ismertetjük, ezután térünk át a 
fúrási adatokra. 2

2. A mélyfúrás környezete

Az alábbiakban a mélyfúrás környezetében előforduló 
képződmények vízföldtani tulajdonságait, a terület vízház
tartását és potenciálviszonyait ismertetjük, végül a térséget 
összefoglalóan értékeljük.

Két vízföldtani egységet különböztetünk meg: egy fel
ső, háromfázisú (telítetlen) és egy alsó, kétfázisú (telített) 
zónát. Az első a talajnedvesség zónája, amely a térszín és a 
talajvíztükör között helyezkedik el, a másik a talaj- és a ré
tegvíz öve, amely a talajvíztükör alatt foglal helyet.

A háromfázisú zóna jellemzése céljából Üveghuta kör
nyékére a források, az állandó vízfolyással, szivárgásokkal 
rendelkező völgyek szintadatai és a területen korábban vég
zett kutatások talajvízszínt-adatai figyelembe vételével 
részletes talajvíz-domborzati képet (2. ábra) szerkesztet
tünk. Ennek alapján a háromfázisú zóna a gerincek, platók 
területén általában 20-40 m vastagságú, így van ez az üveg
hutai mélyfúrás közelében is. A telített zónát az alábbi
akban részletesebben jellemezzük.

2.1. Vízföldtani tulajdonságok

A lösz vastagsága a fúrás közvetlen környezetében 
20-30 m (ebből a felső kb. 20 m a háromfázisú zónába 
esik). A közeli ófalui kutatási területen a telített zónába 
eső lösz horizontális szivárgási tényezője 6><10‘7m/s, a 
vertikális szivárgási tényezője pedig 5X10-8 m/s átlagosan 
(Juhász J. 1989).

A lösz alatt agyagos kőzetliszt található kb. 20 m vastag
ságban. Általában telített, az ófalui kutatások alapján tud
juk, hogy jellemzője a nagy vertikális potenciál-gradiens. 
Mind a horizontális, mind a vertikális szivárgási tényezője 
10-9 m/s nagyságrendű (Juhász J. 1989).

A gránit legfelső, fellazult, repedezett öve és a gránitmur
vás szint, bár mindenütt megtalálható, de vízvezetési jel
lemzőit tekintve rendkívül változatos felépítésű. Vastagsá
guk néhányszor 10 m, a repedezett öv esetenként 100 m is 
lehet. Szivárgási tényezőjük 10'7- 10_s m/s között váltako
zik. Ez a zóna a térség fő vízadója, a völgyekben, medence- 
üledék-sorozatokban az ebből kifejlődő, csatlakozó áthal
mozott fluviatilis homok-, homokos kavicsszintekkel 
együtt. A nagyobb források, szivárgások mind ehhez a 
szinthez kapcsolódnak.

A gránittest vastagsága ismeretlen, legalább néhány km- 
re becsülhető. Vízföldtani tulajdonságairól az Ü h -1 fúrás 
létesítését megelőzően gyakorlatilag nem állt rendelkezésre 
közvetlen adat. Közvetett információt hozott a törésgyako
riság tanulmányozása felszíni feltárásokban (M aros Gy., 
Palotás K. 1997), mely viszonylag magas szivárgási ténye
ző értéket (nx 10‘6 m/s) jelzett. Ennek oka elsősorban az 
volt, hogy a feltárások a felszínhez közeli fellazult, repede- 
zettebb zónában találhatók. Még a fúrás előtti fázisban el
végzett előzetes modellezés (M ező Gy., Szilágyi G. 1997) 
az előbbinél jóval kisebb (10‘8 m/s nagyságrendű) átlagos 
szivárgási tényező felvételével tudta csak előállítani a grá
nit felszínére becsült potenciál(vízszint)-értékeket.

A felsőpannóniai medenceüledékek homok-, kőzetliszt- 
és agyagrétegekből álló sorozatként, gallérszerűen ölelik 
körül a gránittestet, és azzal hidrodinamikai kapcsolatban 
vannak. Vastagságuk a medence belseje felé néhány 100 m-re



növekszik. A vízadó homokrétegek szivárgási tényezője 
10'4-10-5 m /s nagyságrendű. Fontosságát mutatja, hogy 
előfordulási helyein (Palotabozsok, Bátaszék, Sárpilis, Vár
domb, Alsónána) a helyi vízbeszerzést innen biztosítják.

Az alhmális pataküledékek vastagsága néhány méter. A 
területen ott jobb vízvezetők, ahol üledékanyaguk gránit
ból, gránitmurvából származik. A mórágyi vízmű kútjai 
ilyen réteget csapolnak meg. Itt vizvezető képessége meg
haladja az 5 x 10  ̂ m/s értéket. Ahol anyaga lösz, agyagos 
kőzetliszt áthalmozásából származik, ott vízvezető-képes- 
sége hasonló az anyakőzetéhez.

2.2. Vízháztartás

A terület hidrodinamikai viszonyait a képződmények 
hidrogeológiai jellemzői mellett alapvetően az utánpótlási 
területrészek lösztakarója és a megcsapolási területek 
térszíni magassága határozza meg.

A lehullott csapadék felszíni lefolyással és párolgással 
csökkentett része a talaj-, réteg- és hasadékvizeket táplálja, 
majd az erózióbázisok felé szivárogva a kisvízfolyások 
hozamának egy részét biztosítja. Felszíni lefolyástól 
mentes és alacsony párolgású időszakban a kis vízfolyások 
alaphozamából becsülni lehet a beszivárgási értéket. 1995 
október-novemberében, hidrogeológiai reambuláció kereté
ben az üveghutai mélyfúrás körzetéből kiinduló patakokon 
több szelvényben végeztünk alapvízhozam-méréseket 
(Tóth Gy. et al. 1996) A véméndi Mill-patak, a Kövesdi- 
víz, a Mórágyi-víz és a Hutai-patak egy-egy alsóbb szaka
szán felvett szelvényben m ért (3,376 nE/min) alapvíz
hozam és a talajvíztérképen e helyhez kijelölhető felszín 
alatti vízgyűjtőterület (38,708 km2) hányadosából a beszi
várgás átlagosan 45,8, az egyes részvízgyűjtőkre 43,9-51,2 
mm/évnek adódott. Mindezek alapján hidrodinamikai 
modellezéshez 36,5 és 54,75 mm/év (azaz 0,1 és 0,15 
mm/d) beszivárgási értéket adtunk meg, amelyet a vízmi
nőségi adatok (H orváth  I. et al. 1997) is alátámasztanak.

A megcsapolási helyeket a források, forrásvízfolyások 
és a párolgó talajvizű területek jelentik. A legfontosabb 
megcsapolási területek a következők: Hutai-patak, Mórágyi- 
víz, Kövesdi-víz, Lajvér-patak, Belsőréti-patak és Véméndi- 
patak völgye, valamint a Duna-völgy Sárpilis és Mohács kö
zötti szakasza. Az utánpótlási területek közepét ott feltéte
lezzük, ahol az összefüggő kétfázisú rendszerben a poten
ciálértékek a legnagyobbak, vagyis a talajvizdomborzat 
legmagasabb részein. Hidrodinamikai metszetmodellünk- 
höz a választott szelvényirányokat e megcsapolási helyeken 
keresztül (azokat állandó nyomású határfelületként kezel
ve) vettük fel.

2.3. Potenciálviszonyok

A gránittest potenciálviszonyait csak az Ü h -1 fúrásból 
ismerjük. A tálajviztükör és a gránitfelszín között — ófalui 
adatok alapján — jelentős, 10-20 m-es potenciálkülönbség 
tételezhető fel. A gerincek és platók alatt közel horizontális 
ekvipotenciál-felületek adhatók meg.

2.4. Összefoglaló értékelés

A tanulmányozott térségben a csapadékvíz közel 10%-a 
táplálja a felszín alatti vizeket. A felső kb. 20 m vastagságú 
lösztakaró zömében háromfázisú, míg az alatta lévő 10-20 
m-es agyagos kőzetliszt telített; ennek az utóbbinak a sze
repe elsősorban a beszivárgott víz függőleges továbbvezeté

se az alatta lévő gránitmurva — repedezett felszín közeli 
gránit vízvezető komplexumba, mely a területen általáno
san elterjedt: E komplexumból a víz jelentős része a kör
nyék erózióbázisait jelentő vízfolyásokba jut, vagyis az 
áramlási irány függőlegesről vízszintesre változik. Felszín
re lépése főként vonalmenti szivárgások, ritkábban kisho- 
zamú források formájában történik. A dombság peremein 
és a nagyobb vízfolyások allúviumán a komplexum vize 
átadódik az ott lévő jobb vízvezető üledékekbe.

A murva -  fellazult gránit komplexumban áramló viz 
egy része bejut a felszíni hatásoktól érintetlen gránittestbe, 
és ott kényszerpályákon át a megcsapolási helyek irányába 
szivárog. Ezeket a kényszerpályákat a gránit repedésrend
szere határozza meg. Előzetes vizsgálataink nyomán tisztá
zódott, hogy a felszín alatti vizek legfőbb megcsapolója a 
Lajvér-patak, amelynek szintje kb. tszf. 95-125 m-en van. 
Az utánpótlási terület központját ott tételeztük fel, ahol a 
talajvíztükör a legmagasabban volt, azaz Üveghutától kb. 2 
km-rel D-re, tszf. 230 m körül.

A mélyebb szintekre vonatkozó információ elemzése 
nyomán kitűnt, hogy a felszín alatti elhelyezéshez számba 
veendő néhány száz méteres mélységben már a regionális 
áramlási mező dominál. Ebben a felfelé és lefelé irányuló 
vízmozgással jellemezhető területek határa kb. a két szint 
középvonalán, azaz tszf. 160 m-ben volt feltételezhető: 
ahol a talajvíztükör ennél magasabban van, lefelé irányuló 
vízáramlással számolhattunk, és viszont.

3. A fúrás hidrogeológiai adatai

Az Ü h -1 fúrást a Véménd és Üveghuta közötti domb
hátra, az utánpótlási területek centrum ába telepítettük, 
oda tehát, ahol a leginkább várható a felszín alatti vizek 
lefelé szivárgása (és ahonnan a leghosszabb felszínre érési 
idők prognosztizálhatók). A fúrás hidrogeológiai vizsgála
tának az volt a célja, hogy a gránit belsejében lezajló szi
várgási folyamatok jellemzéséhez adatok álljanak rendel
kezésre.

A fúrásban elvégzett számos földtani, tektonikai, geo
fizikai, hidrogeológiai és geokémiai vizsgálat közül azt az 
információt mutatjuk be, mely az alapfeladat megoldásá
hoz (tehát a gránittest adott térrészén keresztül menő 
szivárgási útvonalak és felszínre lépési idők megadásához), 
vagyis az áttekintő hidrogeológiai modell kialakításához 
szükséges.

A fúrás magmás kőzeteket harántolt része a mechani
kai (T u n g l i G y., G y a lo g  L. 1997) és szerkezeti vizsgála
tok (M a r o s  G y., Pa lo tá s  K. 1997) alapján három szakasz
ra osztható. A felszínközeli hatások 134,00 m-ig tartó 
zónájában a töredezettség átlaga 23%. A pakkeres vizsgálat 
(H a r b o r t h , B., T u n g l i G y . 1997) alapján a zóna 87,00 m 
alatti szakasza I0's és 10'5 m/s közötti szivárgási tényezővel 
jellemezhető. A 87 m fölötti szakaszra ennél 1 nagyság
renddel magasabb érték (7><10‘8 m/s) adódott. A 134,00 és
272,00 m közötti átlagos töredezettségű (15%) zónában 
végzett pakkerezés során 2X 10‘10 m/s értéket mértek, míg a 
szakasz legkevésbé töredezett szakaszán a szivárgási 
tényező 4 ,3x l0 ‘" m/s volt. A 272,00-365,00 m közötti 
tektonikus zóna (töredezettsége 55%) pakkerezése 4x l0 -10 
m/s, a zónát kísérő, kevésbé töredezett szakaszra pedig 
1,1x10'" m/s szivárgási tényezőt adott.

A három zóna tehát nemcsak a töredezettség, hanem a 
szivárgási tényezők alapján is elkülönül. Az összlet alkal
masságát a továbbkutatásra elsősorban a középső, átlagos



töredezettségű zóna 138 m-es vastagsága és alacsony vízve- 
zetése határozza meg. Fontosnak látjuk, hogy főként ebből 
a zónából kerültek ki az 50%-nál épebb fúrómagok is 
(K ókai A. 1997, Tu n g u  G y., G yalog L. 1997).

A nagyjából azonosan töredezett szakaszok a mélység 
felé egyre kisebb szivárgási tényező értékkel rendelkeznek, 
e tekintetben az üveghutai fúrás tapasztalata azonos a 
külföldi kutatások eredményeivel (M ező G y., Szilágyi G. 
1997). Ugyanakkor megállapítható, hogy az üveghutai szi
várgási tényezők az analóg területek hasonló mélységű ér
tékeinél általában kisebbek. Az üveghutai tesztekből ka

pott paraméterek érvényessége 10 m-en belül megszűnik, 
ezért azokat nagyobb kőzettérfogatok jellemzésére csak 
statisztikai értelemben használhatjuk.
A gránitmurva alatt általában egy erősebben repedezett 
szakasz következik, amelynek vízvezető-képességét kútada
tok hiánya miatt nem ismerjük. Az áttekintő vízföldtani 
modellezés során a gránitmurvával együttesen kezeltük.
A  gránit hidrodinamikai jellem zőit és a kapott adatokkal 
végzett hidrodinamikai m odellezés eredményeit külön ta
nulmányokban (H arborth, B., T ungli G y . 1997, M ező 
G y., Szilágyi G. 1997) ismertetjük.




