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Az udvari és diósberényi kutatási területen végzett hidrogeológiai reambuláció elsősorban a lokális áramlási rendszer megismerését 
eredményezhette: pontos képet kaptunk a természetes megcsapolások elhelyezkedéséről, potenciálviszonyairól, a talajvíz helyzetéről és 
a kétfázisú zóna felső részének vízforgalmáról. A regionális áramlási rendszer megismerésére, az áramlási irányokat módosító földtani 
képződmények települési viszonyaira és vízföldtani sajátságaira a potenciális radioaktív hulladéklerakó helyén mélyített kutatófúrások 
adtak információt. A fenti módszerekkel meghatározott paramétereket a hidrodinamikai és transzportmodellezés során kapcsoltuk 
össze. A modellezés rávilágított arra, hogy még több paraméter ismeretére lenne szükség ahhoz, hogy az áramlási rendszerről — 
különösen a talajvízdomb legmagasabb potenciálértékű területeiről beszivárgó víz és a regionális áramlási rendszer kapcsolatáról — 
pontos képet kapjunk a szennyeződések térbeli mozgásának és sebességének meghatározásához.

1. Bevezetés

A két felszíni elhelyezésre javasolt kutatási terület a 
Sió-Kapos-Sárvíz vízrendszeren belül helyezkedik el. A 
területek geomorfológiája, éghajlati adottságai, vízháztar
tási és vízföldtani viszonyai a tolnai Hegyhát K-i részére 
tájjellemzően hasonlítanak, így a hidrogeológiai reambulá
ció során azonos módszerrel vizsgáltuk, illetve folyamato
san összehasonlítottuk a kapott mérési adatokat és para
métereket.

Az udvari és diósberényi kutatási területen végzett hid
rogeológiai reambuláció és modellezés célja az volt, hogy a 
potenciális szennyező forrás területéről beszivárgó vízré
szecske, illetve szennyező anyag lehetséges szivárgási útvo
nalát és sebességét meghatározza. A kiindulási alap az a 
gondolati modell, mely szerint a lehullott csapadék egy 
része a felszín alá jut, majd a kőzetek vízzel még telítetlen 
zónájában (háromfázisú zóna) szivárog lefelé. A kétfázisú 
zónát (talajvíz) elérve jelentős része a felszín közelében, 
főleg a domborzat potenciálviszonyai által meghatározott, 
lokális áramlási rendszerbe kerül. A talajvízdombi helyzet
ből leszivárgó víz kisebb hányada a regionális áramlási 
rendszerbe, vagyis a rétegvizekbe szivárog le. A rétegvizek
be leszivárgó vízrészecske, illetve szennyező anyag teszi 
meg az áramlási rendszerben a leghosszabb utat, ez ad le
hetőséget a radioaktív elemek lebomlására, mielőtt ismét a 
felszínre jutnának és a bioszférába kerülnének. Az így kia
lakult folyamatos áramlást alapvetően három fő vízföldtani 
tényező alakítja ki:
— a vízforgalom, vagyis a beszivárgási és megcsapolási

viszonyok,
— a potenciálviszonyok,
— ■ a földtani felépítés.

2. Területi vízforgalom

Ebben a fejezetben a megcsapolási és beszivárgási vi
szonyokat, valamint a vízforgalomra ható emberi tevékeny
ség következményeit ismertetjük.

2.1. Megcsapolási viszonyok

A térségben először 1995 nyarán tartottunk terepi bejá
rást, melynek célja a kijelölt objektumok előzetes felméré
se, a felszín alatti vízáramlásra a megelőző szakirodalmi 
vizsgálat során kialakított gondolati modell ellenőrzése 
volt. Bár az 1:25 000 méretarányú terepi vizsgálataink a ko
rábbi 1:100 000 méretarányú szakirodalmi kutatás során 
felvázolt hidrogeológiai képet nagymértékben pontosítot
ták, a telephely kijelöléséhez szükséges lokális vízföldtani 
ismeretekhez részletes alapvízhozam-, hőmérséklet- és 
vízvezetőképesség-mérésekre, valamint geokémiai mintá
zásra volt szükség.

A hidrogeológiai reambulációt Udvari és Diósberény 
térségében 1996. márciusában és áprilisában végeztük el 
(Tóth G y. et al. 1996a). A források vízhozamát a terepi 
adottságok miatt nem tudtuk közvetlenül mérni. Vízhozam
mérésre lehetőség általában a kisebb patakok torkolat 
előtti szakaszán, illetve a nagyobb patakokon csak bizo
nyos, kitisztított, nem kiépített mederszakaszokon volt le
hetőség. A mérések eredményeit ezért csak megközelítő ér
tékeknek tekinthetjük A terepi felmérés során részletesen 
vizsgáltuk — a fakadó vizek hőmérséklet- és vezetőképesség
mérésével egyidejűleg — az alluviális hozzászivárgást is. Ta
vasszal, a csapadékos tél után az allúvium telítődött, és a 
talajvíz szivárgások formájában a felszínre lépett.

A talajvíz elsődleges megcsapolói — a koncentrált for- 
rásfakadások és az alluviális hozzászivárgás révén — a mel
lékvölgyek. A mellékvölgyekben az alluviális hozzászivár
gás miatt a vízfolyások hozama folyásirányban természet
szerűleg növekszik.

Udvari térségében a kisebb felszíni vízfolyások a felszín 
alatti vízválasztótól dél felé, a Péli-víz irányában áramló ta
lajvizet összesen kb. 1,023 m3/perces, a felszín alatti vízvá
lasztótól észak felé, a Báni-patak irányában áramló talajvi
zet 0,334 m3/perces hozammal csapolják meg. Az áramlási 
viszonyok miatt a dombtetők peremi részein beszivárgó víz 
egy része közvetlenül a másodlagos megcsapoló nagyobb 
vízfolyások felé áramlik. Ezen fő vízfolyások hozama így 
két részből tevődik össze:



1. Alluviális hozzászivárgásból; ennek mértéke a Péli-víz 
kutatási területre eső szakaszán közelítőleg 1,0 m3/perc, 
a Báni-patak kutatási területre eső szakaszán kb. 0,7 
m3/perc, a Donát-patak kutatási területre eső szakaszán 
kb. 2,0 m3/perc.

2. A mellékvölgyek vízfolyásainak hozzáfolyásaiból (adato
kat ld. előbb) származó hozamból.
Az Udvari térségében a hidrogeológiai reambuláció u- 

tán végzett vízhozam-számítások eredményeit a vízforgal
mi térkép (1. ábra) foglalja össze.

A diósberényi kutatási terület két legfontosabb megcsapo
ló kisvízfolyása a Csernyédi-árok jobboldali ága (átlagosan 
0,5 m3/perc) és a Diósberényi-árok (átlagosan 0,3 m3/perc).

A megcsapolási területeken számolni kell az allúvium- 
ból párolgással távozó talajvíz mennyiségével. Miután a ta
lajvízből való párolgás több olyan tényező (háromfázisú 
zóna vastagsága, gyökérzóna mélysége, nedvességtartalom 
eloszlása stb.) függvénye, melyre a jelen felmérés keretében 
nem áll részletes információ a rendelkezésünkre, a párol
gás mennyiségére a Péli-víz tájjellemző vízgyűjtőterületén 
felállított észlelő- és mérőhálózat archív méréseiből kapha
tunk információt (VITUKI 1971). A párolgással ténylege
sen május-augusztus hónapban kell számolni, a téli hóna
pokban a párolgás minimális.

2.2. Beszivárgási viszonyok

A felszín alatti vizek természetes utánpótlásukat a terü
leten beszivárgó csapadékból kapják. A csapadék mennyi
ségére vonatkozóan a Péli-víz vízgyűjtőjén létesített hidro
lógiai kísérleti területen 1968-1984 között m ért adatok 
(VITUKI 1985), valamint a hőgyészi meteorológiai állo
más mérései álltak rendelkezésünkre. A kutatási területen 
a csapadék évi átlaga 605 mm. A kutatás befejezését meg
előző egy éves periódusban (1995. május — 1996. május) a 
területen lehullott csapadék mennyisége 639 mm volt 
(T óth G y. et al. 1996b).

A hidrodinamikai m odellezés végrehajtásához nélkü
lözhetetlen  határfeltétel az áram lási rendszert fenntartó  
beszivárgás (in filtráció), am ely közvetlenül szám ítható a 
lehullott csapadék m ennyiségéből. A beszivárgás mértéke 
az U SG S Netpath-programmal végzett szám ítások, vagyis 
a csapadékvíz kloridtartalma alapján kapott evaporációs 
faktorok figyelem be vételével(HoRVÁTH I. et al. 1997) 
U dvari-D iósberény térségében maximálisan az átlagos csa
padékmennyiség 14%-a, vagyis maximum 84 m m /év lehet.

A beszivárgási intenzitást a kisvízfolyások alapvízhoza
mának mérése alapján is becsültük. E módszernél az adott 
területről elfolyó vízfolyások vízhozamának a felszín alatti 
vízforgalomból származó részét kell meghatározni, majd a 
vízhozammérő szelvényekhez tartozó felszín alatti vízgyűj
tő területtel való osztás után megkapjuk a fajlagos felszín 
alatti lefolyás értékét. Amennyiben mérésünk tartalmazza 
a felszín alatti elfolyás teljes hozamát, akkor a mért adat 
megadja a beszivárgás értékét. Az eredmény értékelésekor 
azonban figyelembe kell venni, hogy egyrészt a mérendő 
vízfolyásban benne lehetnek a felszínen lefolyó vizek is, 
másrészt a felszín alól származó víz — különösen alluviális, 
sekély (1-2  m mély) talajvízszintü vízfolyásoknál az inten
zívebb párolgással rendelkező időszakban (nyár, kora ősz) 
— még a vízfolyásba érése előtt a talajvízpárolgással elvész.

Az 1996. m árcius-áprilisi alapvízhozam-méréseink 
alapján az udvari kutatási területen a fajlagos vízleadás a- 
lapján számított beszivárgás 74,8 mm/év, míg a diósberényi 
kutatási területen 70,6 mm/év volt (1. ábra). Ezeket az

értékeket az 1995 -96 -os rendkívül csapadékos tél m iatt 
mértékadóan magasnak kell m inősíteni. Ezért a vízföldtani 
m odellek számára az 1995. évi nyári m érésekből szárm azó 
(talajvízpárolgással korrigált) 40 m m /év (T óth G y . et al, 
1995), valam int a Péli-vizen végzett novem beri m érések  
(Varga G y. et al. 1995) adatait is figyelem be véve a beszi
várgás mértékéül az alábbi értékeket vesszük:
— az udvari kutatási területen 50 mm/év, ami a lehullott 

csapadék 8%-a,
— a diósberényi kutatási területen 54,75 m m /év, ami a 

lehullott csapadék 9%-a.
A hidrogeológiai reambuláció során kapott érték 

megegyezik az archív adatokkal. A területen az átlagos 
lefolyás 1968-71 között archív adatok (VITUKI 1971) 
szerint 49,4 mm volt, ami az átlagos csapadék 9%-a. Ez az 
érték 14 mm (csapadékszegény évben) és 94 mm (csapadé
kos évben) között mozgott.

2.3. Emberi tevékenység következményei

A  vízforgalom emberi tevékenység által befolyásolt ele
me egyrészt a terület vízmüveinek víztermeléséből szárma
zó hiány, másrészt a víz elszikkasztásából, öntözésre hasz
nálatából származó többlet. Amíg a települések lakói ásott 
kutakból nyert talajvizet használtak ivóvíznek, háztartási 
célokra és öntözésre, a talajvízháztartás közelítőleg egyen
súlyban volt. A vezetékes ivóvíz bevezetése óta az elhasz
nált vízmennyiség a szikkasztókon keresztül elszivárogva 
lokálisan megemeli a talajvízszintet. Ezt mutatja az Udvari 
területén mért talajvízszint is, amely az 1950-es évekhez 
képest kissé megemelkedett. Az emberi tevékenység nyo
mán jelentkező vízhiány illetve víztöbblet értéke nagyság
rendileg 100-200 1/p-re becsülhető, vagyis a teljes vízforga
lom kb. 5%-a lehet. A későbbi részletes modellezésnél 
ennek helyi áramlásmódosító hatását számításba kell venni.

3. Potenciálviszonyok

Vizsgálatainkban nem használtuk a klasszikus talaj- és 
rétegvíz fogalmat, amely szerint a felszín alatti vizek egy
mástól vízzáró rétegekkel elkülönített vízadó szintekben 
áramlanak és amely szerint ezek közül a szintek közül a 
legfelső a talajvíz, a többi pedig a rétegvizek szintje. Jelen 
kutatásaink során nem számolunk összefüggő vízzáró össz- 
letekkel, csak különböző szivárgási tényezőkkel, és így egy 
egységes áramlási térrel, amelyben különböző vízáramlási 
sebességekkel rendelkező rétegek vannak. Az áramlási te
ret két részre, három- és kétfázisú zónára osztjuk. Három
fázisú, telítetlen zónán a felszín és az első, potenciálérté
kekkel jellemezhető, összefüggő vízszint közötti teret ért
jük, ahol nem beszélhetünk a pórusokat összefüggően ki
töltő felszín alatti vízről, csak talajnedvességről. Ezt a víz
szintet, ameddig a háromfázisú zóna tart, nevezzük talaj
víztükörnek. Ez az utóbbi megfelel a klasszikus értelemben 
vett talajvíz felszínének. A talajvíztükör alatti, vízzel telített 
áramlási teret kétfázisú zónának nevezzük. A mélyebb 
szintekben áramló vizeket nevezzük rétegvíznek. A talaj- és 
rétegvíz között folyamatos az átmenet.

A kőzettani inhomogenitásból adódóan előfordulhat 
ugyan a regionális talajvízszint felett, a háromfázisú zóná
ban elhelyezkedő függő talajvíz, de sem az 1951-ben vég
zett részletes talajvízszint felmérés (MÁFI 1951) adatai kö
zött, sem a kutatás jelenlegi fázisában, a hidrogeológiai 
reambuláció során nem találtunk erre utaló bizonyítékot



vagy nyomot Udvari és Diósberény térségében. Ezért az 
alábbiakban csak a kétfázisú zóna potenciálviszonyait tár
gyaljuk, ezen belül előbb a talajvizet, utána a rétegvizeket.

3.1. Talajvizek

A kétfázisú zóna felső határának (a talajvíztükörnek) 
térbeli helyzetét és áramlási irányát a vizsgált területek 
talajvíz-domborzati térképe jellemzi (2. ábra).

Az udvari területen, a Péli-víz, a Báni-patak és a Donát- 
patak által bezárt területen a legmagasabb talajvízpotenciál- 
érték, tszf. 160-170 m az Udvaritól ÉNy-ra található 
Macskás-hegy tetején alakult ki. A legalacsonyabb talajvíz- 
potenciál-érték az erózióbázisok, vagyis a Báni-patak, a 
Péli-víz és a Donát-patak által meghatározott tszf. 105 m 
körüli magasságához igazodik. A talajvízdomb a Macskás- 
hegy-Hordó-állás-hegy vonulatában és az ezektől DK-re 
fekvő dombhátakon húzódik.

A kutatási terület központjában, a talajvízviszonyok 
szempontjából a legkevésbé ismert dombháti területen, 
Udvaritól ÉK-re az Udvari-2B száraz kutatófúrás a felszín
től számított 30,98 m mélyen érte el a talajvízszintet. Eb
ben a pontban a talajvíz-potenciál értéke tszf. 146,59 m 
volt. A kutatófúrás környezetében, a lehetséges telephelyen 
a talajvíz-potenciál értéke átlagosan tszf. 140-145 m körül 
van, a talajvízszint itt átlagosan 30-35 m mélységben vár
ható. A kutatófúrás közvetlen környéke már nem teljesen a 
talajvízdomb tetején helyezkedik el, de a talajvíz esése még 
minimálisnak mondható.

A talajvízdomborzat alapján szerkesztett ÉNy-DK irá
nyú felszín alatti vízválasztó — a felszíni domborzathoz iga
zodva — szinte kettémetszi a területet. A felszín alatti vízvá
lasztótól É-ra a talajvíz a Báni-patak felé ÉK-i irányban, a 
felszín alatti vízválasztótól D-re a Péli-víz felé DK-i irány
ban, a két fő megcsapoló felé áramlik. A terület K-i határán 
a talajvíz-izohipszák párhuzamosakká válnak a Donát- 
patak irányával, vagyis itt a. talajvíz a Donát-patak irányá
ba, K felé áramlik. A talajvizet elsődlegesen megcsapoló 
források tszf. 115-133 m-es térszínen fakadnak.

A három nagyobb vízfolyás, a Péli-víz, Donát-patak és 
a Báni-patak, valamint a fent leírt, az Udvari-2A fúrás felé 
eső rövidebb-hosszabb vízfolyással rendelkező mellékvöl
gyek gyakorlatilag a terület összefüggő talajvíztestének ter
mészetes feltárásai. A terület többi mellékvölgye száraz 
volt, jelezve, hogy ott a talajvíz már mélyebben helyezkedik el.

A diósberényi területen a felszín alatti vízválasztó a 
Nagytörés-dúlő, Új-hegy dombháton húzódik, kb. tszf. 165 
m magasságban. A tszf. 165 m magasságú talajvízszintre 
már számos mérési adatunk van (földtani fúrás, geofizikai 
szondázások), így ennek helyzete viszonylag nagy bizton
sággal szerkeszthető meg. A talajvízdomborzat legalacso
nyabb szintjei az erózióbázisok (Kapós — 103 m, Donát- 
patak — 115-125 m) magasságához igazodnak.

A Nagytörés-dúlő, Űj-hegy alkotta széles dombháton 
húzódó tszf. 160-170 m magasságú talajvízdomb alkotta 
felszín alatti vízválasztótól két irányba áramlik a talajvíz: 
ÉNy-ra a fő megcsapoló a Csernyédi-árok majd a Kapós, 
illetve DK felé a Donát-patak.

3.2. Rétegvizek

A kétfázisú zóna mélyebb szintjeinek (a rétegvizeknek) 
a potenciálviszonyait a három szintre szerkesztett potenci
áltérképek (3-5. ábra) és a vízföldtani szelvény mutatják 
be (6-7. ábra). A szerkesztéshez felhasználtuk a térség

mélyfúrású kútjainak adatait, a hidrogeológiai fúrások vizs
gálati eredményeit és a korábbi kutatási fázisban szerkesz
tett térképeket és szelvényeket.

Az udvari területen az U -2C  kutatófúrásban végzett 
hidrodinamikai vizsgálatok során a mélyebb zónákra a kö
vetkező potenciál-adatokat nyertük. A nyugalmi vízszint 
(felszíntől számítva):
— a 71,5-81,51 m közötti intervallumban — tszf. 31,83 m,
— a 144,5-151,88 m közötti intervallumban — tszf. 70,02 m.

Az Udvari-2C kutatófúrás talajvízdombot harántolt,
annak legmagasabb pontja közelében, ahol a talajvíz hori
zontális esése kis mértékű. A talajvízdomb alatt a környe
zethez viszonyítva magas potenciál-értékek figyelhetők 
meg a mélység felé lassan csökkenő értékkel (negatív.nyo- 
másgradiens). Az udvari fúrások függélyében a potenciál
gradiens vertikális komponense a lösz-összletben 0,017. Je
lentős potenciálesés (0,57) a magfúrás által harántolt tar
kaagyagban figyelhető meg. Az egyre mélyebben elhelyez
kedő rétegvizek piezometrikus szintjének csökkenése ezt 
követően ismét kisebb, majd tsza. közel 100 m mélységben 
eléri a 105-ös értéket. Az ennél mélyebben fekvő rétegek
ben a potenciál-értékek már újra növekednek. A kutatófú
rástól távolodva a felszín közeli rétegek nyomásszintje egy
re kisebb. Minimum-értékét a Sió-Sárvíz területén éri el. 
Az így jellemezhető áramlási rendszerben a beszivárgás 
helyétől a megcsapolás helyéig határozott nyomásesés 
figyelhető meg.

A diósberényi területen a D b -1A kutatófúrásban nem 
voltak hidrodinamikai vizsgálatok. A kutatófúráson is 
átmenő 3. számú vízföldtani szelvény szerint (7. ábra) ezen 
a területen a tszf. 10 m és tsza. 20 m közötti mélységben 
voltak a legkisebb potenciál-értékek, jelezve, hogy az ebben 
a tartományban található homokrétegek — viszonylag jó 
vízvezető-képességük miatt — mind a felette, mind az alatta 
lévő rétegek számára drénező felületet képeznek. Á  Diós
berény- 1A fúrásra adódó 0,44-es, nagy függőleges poten
ciál-gradiens érték pedig azt jelzi, hogy a rétegződésre 
merőlegesen az összletek szivárgási tényezője igen kicsi. A 
dombtetőkön (ahol a talajvízdombok is találhatók, illetve a 
potenciál-értékek is magasabbak), a beszivárgó víz lefelé 
szivárog. A tszf. 120-130 m között található homokréteg a 
lefelé szivárgó víz egy részét oldalirányba elvezeti, egy 
része azonban továbbszivárog a rétegvizek irányába, ahol 
már egy Ny-K-i áramlást feltételezhetünk. Az oldalirányba 
kényszerített víz részben a közeli megcsapolásokban, forrá
sokban jelenik meg, részben a távolabbi kisebb potenciálú 
megcsapolási területek (Kapós völgye, Donát-patak völ
gye) felé mozog.

4. Vízföldtanilag egységesen kezelhető összletek

A víz helyzeti energiája által létrehozott áramlási rend
szert a földtani felépítés is meghatározza. A kevésbé vízát
eresztő rétegekben az áramlás főleg függőleges irányú. A jó 
vízvezető-képességű rétegek mintegy csatornaként működ
nek, lehetőséget adva a víz réteg menti áramlására. Mind
két esetben nyomásanomália alakul ki, melynek mértéke 
függ a réteg vastagságától, vízvezető-képességétől és geo
metriájától. Ezért pontosan ismernünk kell a vízföldtanilag 
egységesen kezelhető összletek (vízvezető, féligáteresztő 
képződmények és háromfázisú zóna) térbeli helyzetét és 
földtani minősítését. Az alábbiakban a vízföldtanilag egy
ségesen kezelhető összletek vízföldtani jellemzését adjuk, 
majd hidrodinamikai paramétereiket ismertetjük.



4.1. Vízföldtani jellemzés és geometria

A vízföldtani szempontból egységesen kezelhető össz- 
letek geometriájának ábrázolására — a potenciálszintek fel
tüntetésével — vízföldtani szelvényt (6-7. ábra) szerkesztet
tünk. Az alábbiakban az így elkülönített összleteket jelle
mezzük.

4.1.1. Háromfázisú zóna

A háromfázisú zóna, vagyis a felszín és a „talajvíz
tükör” közötti áramlási tér vastagsága az előző fejezetben 
részletesen taglalt potenciálviszonyok miatt változó.

Az udvari kutatási területen az U dvari-2A mélyfúrás 
környezetében lévő állandó vízfolyásoknál, forrásoknál és 
a mocsaras, vizenyős területeken a talajnedvesség zónájá
nak a vastagsága gyakorlatilag zérus. Az állandó vízfolyá
sok szintje, az Udvari-2B fúrás, az Udvari 401 és 402 geo
fizikai szelvény (S t ic k e l  J. et al. 1997), a talajvíz-dombor
zati kép (2. ábra) és a vízföldtani szelvény (6. ábra) alapján 
megállapítható, hogy a völgyek környezetét kivéve, a terü
letre 20-30 m vastag talajnedvességi zóna a jellemző. A 
háromfázisú zónát — a felső 0-1,0 m-t kivéve -  típusos lösz 
építi fel, míg a felszínén lösszerű lejtőüledékek találhatók.

A diós herényi kutatási területen a talajnedvességi zóna 
vastagsága a D iósberény-1A fúrás környezetében lévő 
állandó vízfolyások mentén és a vizenyős területeken gya
korlatilag nulla. A fúrástól ÉK-re a Csernyédi-árok és a vele 
nagyjából párhuzamos Új-Csernyédi-árok, É-ra pedig a 
Csernyédi-árok jobboldali mellékvölgye az, ahol a talajvíz
szint a felszínre bukkan. A fúrástól D-re és DNy-ra, a Diós- 
berénybe Ny-ról és É-ról tartó vízfolyások környezetében a 
háromfázisú zóna vastagsága elhanyagolható. A terület 
többi völgye száraz, jelezve, hogy a talajvízszint itt már 
mélyebben helyezkedik el. A vízválasztó alatt a talajvíz 
szintje tszf. 165-170 m található, és a térszín 190-250 m 
tszf. között változik, ezért itt a háromfázisú zóna vastagsá
ga meghaladja a 20 má. A 202,5 m térszínen mélyült 
Diósberény-1A fúrásnál a karotázsszelvény ellenállás-vál
tozása és a regionális talajvízszint-térkép (2. ábra) alapján 
egyaránt 36 m vastagságú háromfázisú zónát tételezünk 
fel, amely azonban a völgyek környezetében kiékelődik.

A háromfázisú zónát a diósberényi kutatási területen 
három fosszilis talajszint és egy homokréteg tagolja. A telí
tetlen zónát döntően alkotó lösz irodalmi adatok, valamint 
a földtani szelvények és a fúrás alapján nem tekinthető ho
mogén képződménynek, benne kisebb agyag-, agyag-homok- 
rétegek, és -lencsék települnek (M a rsi I. 1997, C h ik á n  G . 
et al. 1996) E kőzettani heterogenitásból adódóan a lösz
ben függő talajvíz szintek is kialakulhatnak, de erre bizo
nyítékot vizsgálataink során nem találtunk.

4.1.2. Kétfázisú zóna

A kétfázisú zóna felső szakasza mindkét kutatási terü
leten a pleisztocén lösz-összletben található.

Az udvari kutatási területen az Udvari-2A kutatófúrás 
szerint (K o l o sz á r  L. 1997) a pleisztocén összlet 97,0 m, 
míg a diósberényi kutatási területen maximálisan 80 m vas
tag. Vízföldtani szempontból lényeges tényező, hogy a jól 
osztályozott, homogén, rétegzetlen, közepes vízvezető
képességű, közetliszt összetételű, vastag, homogén, típusos 
lösz-összletet (6-7. ábra, 20. jel) kőzetliszt-agyag összetéte
lű fosszilis talajszintek (uo., 22-25) tagolják. A fosszilis ta
lajszintek agyagtartalma lefelé nő, vagyis lefelé csökken a

vízvezető-képességük. A fosszilis talajszintek csökkent, il
letve rossz vízvezető-képességű képződményeknek számíta
nak. A lefelé szivárgó vizet visszaduzzasztják, az áramlási 
képet módosítják.

A diósberényi területen számolni kell az áramlási irá
nyokat módosító, a lefelé szivárgó vizet oldalirányban a fel
színre vezető, a löszben több helyen a felszín közelében te
lepülő, pár méter vastagságú homokrétegekkel is.

A lösz-összlet alatt rossz vízvezető-képességű, pliocén- 
pleisztocén szárazföldi tarkaagyag, vörösagyag illetve homo
kos agyag települ.

Udvari térségében a képződmény vastagsága a fúrás 
tengelyében 53,3 m. A fúrástól távolodva egy kb. 3-5 km-es 
sugarú körzeten kivül megszűnik vagy néhány m-re véko
nyodik. A szárazföldi törmelékes üledékes összlet a kőzet
tani bélyegek alapján az alábbi részekre osztható:
— 97,0-103,0 m között — fosszilis talajhorizontnak tekint

hető agyag (26),
— 103,0-130,1 m között — tarka agyagos sorozat (26),
— 130,1-145,8 m között — agyag, kőzetlisztes agyag, 

finomhomokos agyag, kőzetlisztes homok (27).
A diósberényi kutatási területen a tarkaagyag-rétegek 

feküje kb. tszf. 130 m-en van. Az agyagos terresztrikus kép
ződmények regionális elterjedésének meghatározása igen 
nehéz a rendelkezésre álló kevés fúrási adat alapján.

Az összlet vízvezető-képessége összességében lefelé nő. 
Míg a felső agyagos-tarkaagyagos sorozat a legrosszabb 
vízvezető-képességű, vízzáró képződmények közé sorolha
tó, és a kutatási terület áramlási viszonyainak alakításában 
a legjelentősebb tényező, addig a legalsó homokréteg a pan- 
nóniai homokrétegek jó vízvezető-képességével rendelkezik.

Még lejjebb kb. 5-10 m vastagságú finomszemű 
pliocén-pleisztocén homok (28) következik. Horizontális el
terjedése kb. azonos lehet a felette lévő agyagos összleté- 
vel. Közel vízszintes települése miatt Diósberény térségé
ben a kiemelt térszínú területeken mindenhol megtalálha
tó. Vízvezető rétegként alkalmas lehet arra, hogy a beszi
várgó vizet rövid úton a felszínre vezesse.

A felsőpannóniai sorozat szinttartó aleurit-homok vál
takozásából áll, s kb. a tsza. 300 és a tszf. 40 m közötti 
intervallumban (a Péli-viz Ny-i és a Donát-patak D-i ol
dalán a tszf. 100 m szint felett is) található. A pannóniai 
üledéksort a vízvezetés számára kedvezően finomszemű, 
törmelékes kőzettípusok — aleurolit, homokos aleurolit, 
homok — alkotják. A felsőpannóniai képződményeket a 
következőképpen tagoltuk:
— jó vízvezető-képességű homok (H),
— jó-közepes vízvezető-képességű, 50-70% homokot 

(V50-70) tartalmazó összlet,
— közepesen jó vízvezető-képességű, 20-50% homokot 

(V20- 50) tartalmazó rétegösszlet,
— a felsőpannóniai sorozat adathiány miatt egységesnek 

tekintett alsó része (V).
Jó vízvezető- és vízadóképessége miatt a felsőpannóniai 
üledékösszlet regionális elterjedésű, tszf. 0-50 m közötti 
mélységben települő homokos rétegeibe mélyültek a terüle
ten a működő vízműkutak. A pannóniai rétegekről általá
ban megállapítható, hogy szinttartóak és nagy területen 
megtalálhatók.

Az alsópannóniai agyagmárga-aleurolit összlet rossz 
vízvezető sorozat, mely csak távolabbi fúrások adataiból 
szerkesztett áttekintő térképek alapján becsülhető a tsza. 
250-350 m-nél nagyobb mélységekre. A kristályos aljzatra 
települő alsópannóniai agyagmárga-aleurolit-összletről 
(Pa,) nincsen a területen fúrásból származó információ,



de országos elterjedtsége és m indenütt rossz vízvezető
képessége területünkön is érvényes lehet.

4.2. Hidrodinamikai paraméterek

A hidrodinamikai paramétereket ugyanúgy vízföldtani 
szempontból egységesen kezelhető összletenként tárgyal
juk, mint a geometriát.

4.2.1. Háromfázisú zóna

A talajvíztükör feletti lösz-összlet hidrodinamikai tulaj
donságainak meghatározásához a jelen kutatási fázisban 
csak néhány adat megszerzésére volt mód. így az Udvari-2 
fúrás mellett létesített mérnökgeofizikai szondázás nyeleté- 
se során a 16,15-16,65 m közötti szakaszra 5,8X 102 m/nap 
szivárgási tényező értéket mértek (S t ic k e l  J. et al. 1997). 
Az Udvari-2A fúrás karotázsméréseiből számított porozi- 
tás és víztelítettség figyelembevételével becsült telített álla
potú, 7X10"2-3 X10° m /nap vízvezetőképesség-értékek 
(K a s z a  Z. et al. 1996) a lösz-összletre nagyon magasnak 
tűnnek (ennek oka az lehet, hogy a használt becslési eljá
rást a szénhidrogén-kutatásnál fejlesztették ki más üledék
típusokra). Amennyiben a terület továbbkutatásáról dönte
nek, mód nyílhat az Udvari-2B száraz fúrás zavartalan 
mintáiból megbízhatóbb laboratóriumi porozitás-, pF- és 
szivárgási tényező-értékek mérésére.

4.2.2. Kétfázisú zóna

A hazai (B á llá  Z. 1997, J u h á sz  J. 1989), valamint kül
földi irodalmi adatok ( G ibbs, H. J„ H o l l a n d , W. J., 1960) 
alapján Udvari és Diósberény térségére az alábbi szivárgási 
tényező-értékeket alkalmaztuk: lösz — n x 10'2 m/nap, pannó- 
niai sorozat homokrétegei — 14 m /nap, felsőpannóniai 
aleurit-hom ok sorozat — (horizontális) n x 10_l m/nap, 
felsőpannóniai aleurit-hom ok sorozat — (vertikális) 
nx 10-4 m/nap.

Az Udvari-2A és a D iósberény-1A fúrásban végzett 
karotázsmérések lehetővé tették a vízföldtani paraméterek 
geofizikai görbék alapján történő meghatározását ( L iebe  
P., G á l f i J. 1981) A rétegek elektromos ellenállása alap
ján, illetve a látszólagos porozitás alapján egyaránt meg
határoztuk a szivárgási tényező értékét. Az Udvari-2A és a 
Diósberény- 1A fúrás karotázsszelvényének ellenállás
görbéje alapján számított szivárgási tényező-értékeket 
— amelyek általában a homokra adnak jó megközelítést — a 
8-9. ábra mutatja be.

A látszólagos porozitás alapján meghatározott szivár
gási tényező-értékeket kisebb vízvezető-képességű rétegek
re, vagyis a löszre illetve az agyagra is meghatároztuk. A 
kapott értékeket analóg területen más módszerrel meghatá
rozott, valamint az Udvari-2B kutatófúrásban mért érté
kekkel összehasonlítottuk (K a s z a  Z. et al. 1996). Bár a 
használt módszert nem löszre dolgozták ki, mégis annyi 
megállapítható, hogy a 30-90 m szakaszban á mélység felé 
a szivárgási tényező kb. egy nagyságrendet csökken. A lösz
ben lévő fosszilis talajok agyagosabb kifejlődésük miatt kb. 
egy nagyságrenddel kisebb értéket adtak környezetüknél. A 
90-144 m közötti pliocén-pleisztocén tarkaagyag, löszös 
agyag, finomhomokos agyag sorozatra 1 0 "-10-3 m/nap 
értékeket számítottunk, a 144,5-155,5 m közötti pliocén- 
pleisztocén homok a többi módszerrel megegyezően 1-2 
m/nap értékű, az alatta lévő pannóniai homokos aleurit-, 
homokösszlet pedig nx 10"' m/nap értékű volt.

Az Udvari-2 fúrás 1. táblázat
hidrodinamikai vizsgálatának eredményei

Fúrás Vizsgált
szakasz

Litológia Nyugalmi víz
szint, tszf. m

Szivárgási 
tényező (m/nap)

Udvari-2B 30,98-33,14 lösz 146,59 0,019-0,034

Udvari-2C 71,42-79,52 lösz 145,80 0,0073

144,54-149,60 finomhomok 107,61 0,8-1,4

Vízföldtani modell paraméterei 2. táblázat 
Udvari és Diósberény térségében

Földtani képződmény Földtani szelvé
nyen (6-7. ábra) 

alkalmazott jelölés

kh
(m/nap)

Anizotrópia

folyóvízi homok 11 10-30 50-100

homok 28, H 0,5-5 10-50

homok, folyóvízi homok V50-70 0,25-0,5 100

folyóvízi terasz, hordalékkúp 15, V, V20_50 0,1-0,25 500

deluviális üledékek 9, 9a 0,05 10

lösz, proluviális üledékek 20,4 0,05-0,01 
(mélység felé)

0,5-1 ¡11. 
1—(2-5)

folyóvízi ártéri képződmények 1, 7, 17 0,05-0,1 100

agyagos lösz 22, 23 8xl0-4 1

agyag 24, 25 5*10-4 1

agyag 26, 27 5*10-4 1-10

agyag Pa, 5x10-5 1

agyag Pa, io-4 10

A vizsgált területen az Udvari-2A kutatófúrás közelé
ben mérnökgeofizikai szondázás során (S t ic k e l  J. et al. 
1997) két szűrőzött szakaszon, nyeletéses módszerrel hatá
rozták meg a szivárgási tényezőt. A mérésekből megállapít
ható, hogy a felszíntől 16,5-16,65 m-es és a 37,75-38,25 
m-es mélységekhez tartozó k tényező között lényeges kü
lönbség nincs, értékük 5,82x 10"2 m/nap, illetve 7,07x 10"2 
m/nap). Mindkét szűrő a löszbe került, a felső szakasz a 
háromfázisú zónát, az alsó a kétfázisú zónát jellemzi.

Hidrodinamikái vizsgálatokat áz Udvari-2C jelű fúrás
ban két mélységközben és az Udvari-2B száraz fúrás alján 
egy szintben végeztek ( T u n g l i G y „ G y a l o g  L. 1997). A 
hidrodinamikai vizsgálatok során kapott szivárgási tényező- 
értékeket az 1. táblázat mutatja.

A terület földtani ismereteinek feldolgozása után az 
azonos litológiájú egységek egymáshoz viszonyított hori
zontális és vertikális szivárgási tényező értékeit (2. táblázat) 
az előzetes modellezés keretében, a Flotrans modell segít
ségével pontosítottuk. Az így megadott paraméterek a ké
sőbbi hidrodinamikai metszetmodellezés ( M e z ő  G y., 
Sz il á g y i G. 1997) bemeneti értékei.

5. Hidrodinamikai és transzportmodellezés

A  hidrodinamikai modellezést az Udvari 1. és a Diós
berény 3. számú vízföldtani szelvény mentén, a kutatófúrá
sokon keresztül, áramlási irányban végeztük. Elsőként az 
egyszerűbb; de gyorsabb és több „trial and error” próbálko
zást lehetővé tevő Flotrans modell segítségével a bemeneti 
paramétereket valamint a határfeltételeket pontosítottuk. 
A z  így előkészített adatokkal ( M e z ő  G y ., S z il á g y i G . 
1997) egy részletesebb modell, a Rockflow használatával



készült hidrodinamikai modellezés. A rendelkezésre álló 
idő rövidsége miatt csak a két modell párhuzamos haszná
latával tudtunk több földtani-vízföldtani helyzetet is meg
vizsgálni. .

Az alábbiakban a Flotrans kétdimenziós végeselemes 
modellező programmal végzett modellezés eredményeit 
foglaljuk össze (T óth G y., Rotárné Szálkái Á. 1996). A 
szelvények mentén 10><250 m-es cellákból álló hálót gene
ráltunk, amelyet a kutatófúrástól mindkét irányban 400 m 
távolságig besűrítettünk. A modellezéshez a földtani felépí
tés egyszerűsítésére volt szükség. A kiindulási szakaszban 
az egész szelvény mentén homogén, de anizotrop összletet 
vizsgáltunk; majd vízföldtanilag egységesen kezelhető össz- 
leteket különböztettünk meg. A modellezéshez a földtani 
szelvényt egyszerűsítettük. A megszerkesztett szelvény 
alapján megkülönböztettünk negyedidőszaki lösz-rétege
ket, Kapós-völgyi folyóvízi homokos képződményeket, 
kvarter folyóvízi összletet, illetve a fúrásban is harántolt 
pliocén tarkaagyagot. A változó összetételű pannóniai réte
geket egységesen kezeltük A pliocén tarkaagyag alatt a fú
rás által is harántolt, illetve a szelvény alsó peremén két 
egymástól elkülönülő homokréteget feltételeztünk. A meg- 
szerkesztetthez hasonló potenciálkép előállítására a pan
nóniai sorozatot a Kapós mentén egy jobb vízvezető-képes- 
ségű egységként különítettük el. A modellezés későbbi sza
kaszában a földtani szelvényen nem jelölt, rossz vízvezető 
sajátsággal rendelkező képződmény jelenlétét is feltételez
tük a kutatófúrástól távoli területeken.

A modellezés során a beszivárgási területeken állandó, 
1,5* 10‘5 m3/m 2/nap terhelést tételeztünk fel. A források 
helyét, valamint a vízfolyások nevezetes pontjait állandó 
nyomású pontként rögzítettük. A szelvény peremeit, illetve 
alját kezdetben áramlásmentesnek („no-flow”) tételeztük 
fel, majd állandó nyomású pontokat vettünk fel. A porozi- 
tás értéke végig 15% volt. Udvari térségében a szivárgási 
tényezőket addig módosítottuk, míg a megszerkesztett 
potenciál-eloszláshoz hasonlót nem kaptunk (10. ábra). 
Diósberény térségében a szerkesztett potenciálszelvényhez 
hasonló potenciál-eloszlást nem sikerült előállítanunk, 
valószínűleg a kétdimenziós modellcsomaggal nem szimu
lálható három dimenzióban lejátszódó folyamatok bonyo
lultsága miatt (12. ábra).

A transzportfolyamatok vizsgálatánál pontszerű szeny- 
nyező forrást és állandó fluxusú anyagáramlást (C auchy- 
féle határfeltétel) tételeztünk fel. A transzportfolyamatok  
szim ulációjához az alábbi paramétereket használtuk még: 
diffúziós együttható — 10-5 m 2/nap, longitudinális d isz
perzió — 3 m, transzverzális diszperzió — 0,1 m.

A szennyeződést kezdetben konzervatív szennyező
ként, később idővel lebomló szennyezőként vizsgáltuk. 
Mindkét esetben a szennyező forrás koncentrációját állan
dónak tekintettük (11. és 13. ábra).

6. Felszín alatti vízgeokémia

A talajvizek kémiai alkatának megismerésére patakok
ból, forrásokból, ásott kutakból és néhány mérnökgeo
fizikai szondázásból gyűjtött minta szolgált. A Ca-Mg- 
hidrogénkarbonátos vizek a löszös dombvidéken általá
nosan jellemzők. E vizek között érdemi különbséget a nem 
vagy csak részben természetes eredetű alkotók — nitrát, 
klorid, szulfát, esetenként kálium -  megjelenése és meny- 
nyisége okoz.

A vizek nitráttartalm a a mezőgazdasági tevékenység

hatására a 20-30 mg/l-t általában lényegesen meghaladja. 
Az alacsonyabb értékek utólagos nitrátlebontást jeleznek, 
természetes eredetűek. A talajvizek nitráttartalm ának 
szennyeződésként értelmezése az eddigi gyakorlattól elté
rően mind a három vizsgált potenciális telephely körzeté
ben csak jelentős megszorításokkal fogadható el. A trici- 
umvizsgálatok eredményével összevetve, megállapíthatjuk, 
hogy a magas tríciumtartalmú „fiatal talajvizek” nitráttar
talma is általában magas.

Összetételében eltérő, mélységi feláramlásból eredez
tethető felszíni vízkibukkanást nem találtunk.

A mélység szerinti vízösszetétel változás a Ca, Mg 
cserélődése Na-ra, K-ra illetve a kloridtartalom növekedése 
a vizsgált 50-300 m közötti intervallumban általános. Az 
eltérések nagyobb része az áramlási rendszerbéli helyzettel 
magyarázható.

Az alacsony kloridtartalm ú vizek a csapadékvíz kis 
párolgási veszteség mellett történő beszivárgására utalnak 
(H orváth I. et al. 1997).

7. Összefoglalás

A  kutatási eredm ényekre alapuló hidrodinam ikai és 
transzportm odellezés (10. ábra), valamint az áramlási ké
pet alátámasztó geokém iai kutatás eredményeit (H orváth
I. et al. 1997) felhasználva foglaljuk össze az u d v a r i k u ta 
tá s i  te rü le t áramlási viszonyait.

A talajvízdombtetőn (az Udvari-2A kutatófúrás köze
lében) a fajlagos felszín alatti lefolyás alapján számítva 50 
mm/év a beszivárgás. A vízforgalom kb. 47%-a a felszínen, 
illetve annak közelében zajlik, 53%-a pedig a metszet oldal
határain bonyolódik. E vízforgalom mellett egy uralkodóan 
lefelé és oldalirányba mutató potenciál-eloszlás alakult ki 
(M ező G y., Szilágyi G. 1997). A lefelé szivárgó víz a lösz 
összetételű háromfázisú zónában a tríciumhorizontból 
ítélve mintegy 20-30 cm/éves sebességgel szivárog 
(H orváth I. et al. 1997), majd az Udvari-2A fúrás alapján 
a felszíntől számítva 30,98 m mélyen eléri a háromfázisú 
zónát. A kétfázisú zónában, még a lösz-összleten belül a 
szivárgás sebessége lelassul. Az Udvari-2C fúrásban vizs
gált 71,5-81,5 m közötti szakaszban a l4C vízkor
meghatározás korrigált eredménye 19 300 (korrigálatlan 
22 000) év. A D és l80  izotópvizsgálati eredmények is hi
deg időszakban történő beszivárgást jeleznek. Ebből az ér
tékből a kétfázisú zónában számolható függőleges vízmoz
gás sebesség — 2,4 mm/év — a valóságos sebesség minimu
mát jelentheti (H orváth E et al. 1997).

A felszíntől számítva 97,0-130,1 m között települő 
pliocén-pleisztocén tarkaagyag-vörösagyag összlet teljesen 
vízzáróként viselkedik, és az áramlási rendszert döntően 
meghatározza. A lefelé áramló vízmennyiség csaknem egé
szét ez az összlet oldalirányú mozgásra kényszeríti. A víz 
így forrásokon keresztül felszínre jut. Kisebb hányada a 
pliocén tarkaagyagot megkerülve, részben azon átjutva a 
Ny-ról K felé áramló regionális rendszerbe jut és főleg ol
dalirányban, a Sió és a Sárvíz irányába áramlik. Az agyag- 
összlet vertikális szivárgási tényezőjének kismértékű meg
változtatása azonban az egész áramlási képet módosíthatja.

Ezt igazolják a geokémiai adatok is, miszerint az 
Udvari-2C fúrás 145-149 m között beszűrőzött homok
rétegéből két független mintázásból elvégzett l4C kormeg
határozás megismételve is 8800 éves (korrigált, 11000 
illetve 11 500 év korrigálatlan) vízkort adott. A fúrás 70-80 
és 145-149 m-es szakaszában megismert vizek között csak



nagyon jelentéktelen közvetlen áramlási kapcsolat tételez
hető fel a l4C adatok, a nitráttartalom eltérései és a 2H -I80  
eredmények alapján. Az alsó vízadó réteg a fúrás körzetén 
kívülről kell, hogy utánpótlást kapjon. A vizsgálati eredmé
nyek együttese azt mutatja, hogy az Udvari-2C fúrás köz
vetlen környezetében a vastag vörösagyag feletti lösz- 
összletben (vastagsága 90 m), a talajvíz felszín alatti 50 m-es 
zónájában igen lecsökkent sebességgel jellemezhető áram
lási „árnyék” jelentkezik. Ennek következtében a 72 m-es 
és 145 m-es szintek között lévő nagy (40 m) potenciál- 
különbség ellenére csak igen mérsékelt leáramlás lehet. 
Ezt erősíti a korokban mutatkozó inverzió is (H orváth I. 
et al. 1997).

A modell szerint az agyaréteg alatt háborítatlan regio
nális áramlási tér van, amely a helyi áramlási tértől függet
len. Az agyagon átszivárgó víz eléri a jó  vízvezető
képességű felsőpannóniai homokot. Ezután az áramlás irá
nya függőlegesről közel vízszintesre vált, s a talajvizek a 
Sió és a Sárvíz felé folynak. Ebben a mélységben a rétegvíz 
egy N y-K  irányú regionális áramlási rendszerbe tartozik, 
amelynek beszivárgási területe Diósberény-Miszla körzeté
ben van. A felszíni beszivárgásnak csak néhány százaléka 
éri el ezt az áramlási rendszert.

A dombtető domboldalhoz közeli részén beszivárgó víz 
már nem jut át a pliocén tarkaagyag-rétegeken, s a legköze
lebbi megcsapolási területen (a Péli-víz, illetve a Báni
patak völgyében) a felszínre jut. Ez a legrövidebb, legked
vezőtlenebb áramlási útvonal, amelynek során a potenci
ális szennyező anyag a felszínre juthat.

A  részletes m od ellezési eredm ények (M ező G y., 
Szilágyi G. 1997) szerint a transzportfolyamatok vizsgála

ta alapján megállapítható, hogy a lehetséges tároló közelé
ből induló áramvonalak kedvezőtlen esetben 380-440 év 
alatt a felszínre érhetnek.

Ugyanakkor— nem lebomló szennyeződést és 100 egység 
kezdeti koncentrációt feltételezve -  600 év elteltével 1 egység 
koncentrációjú szennyeződést kaptunk a felszínen (11. ábra). 
A szennyeződés radioaktív bomlását figyelembe véve úgy 
találtuk, hogy egy 0,1 egység koncentrációjú szennyeződési 
front 600 év elteltével még a mélyebb rétegek irányába, lefelé 
haladhat (Tóth G y., Rotárné Szálkái Á. 1996).

A diósberényi kutatási területen nem mélyült hidrogeo
lógiai kutatófúrás, így a mélyebb szintek potenciálviszo
nyairól, illetve a mélységi vizek geokémiai összetételéről 
nincsen pontos ismeretünk. A Flotrans hidrodinamikai és 
transzportm odell (12. ábra) jól tükrözi, hogy a kiemelt 
területeken beszivárgó víz a Kapós irányában rövid úton a 
felszínre jut, míg máshol a mélyebb rétegekbe jutva hosz- 
szabb áramlási pályára kerül. Itt említjük meg, hogy az 
áramlási képet döntően a legfelső pannóniai homokréteg 
vízföldtani tulajdonsága határozza meg. E réteg paraméte
reinek kis mértékű változtatása is az áramlási irányok 
jelentős megváltozását okozta.

Pontszerű konzervatív szennyező forrás és 100 egység 
kezdeti koncentráció feltételezésével az így kialakult áram
lási rendszerben a kutatófúrás tengelyéből származó 0,5  
egység koncentrációjú szennyeződés 600 év alatt a fel
színre jut, a 2 egység koncentrációjú szennyeződés azon
ban még nem éri el a felszínt ( 13. ábra). Ugyanilyen feltéte
lek mellett 3H és 90Sr izotópok lebomlását vizsgálva azt 
kaptuk, hogy 600 év alatt a szennyeződés jóval a felszínre 
érés előtt elbomlik.




