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A kis és közepes radioaktivitású hulladékok telephely-kutatása, illetve azok alkalmasságának vizsgálata szükségessé tette a 
lehetséges tároló körüli szennyeződésterjedés numerikus modellezését. A modellezés célja annak eldöntése volt, hogy a tárolókból 
esetleg kiszabaduló szennyeződés elérheti-e a bioszférát (vagyis kiléphet-e a felszínre) olyan rövid idő alatt, hogy környezeti veszélyt 
hozzon létre, vagy nem, és ennek alapján a telephelyet érdemes-e továbbkutatni, vagy sem. E vizsgálatsorozat keretében a lehetséges 
telephelyekről már meglevő földtani-vízföldtani ismeretekre, valamint a felszíni térképezés és a fúrásos kutatás eredményeire 
támaszkodva olyan numerikus modellezést kellett végrehajtani, amelynek végeredményeként a fenti kérdésekre kielégítő biztonságú 
válaszokat lehet adni. A vizsgálatok összefoglalásaként ismertetjük a kiindulási feltételeket, a modellezés alapelveit és módszereit, az 
elvégzett numerikus vizsgálatok folyamatát és legfontosabb eredményeit és a vizsgálatok folyamatából és eredményeiből levonható 
módszertani következtetéseket.

1. Kiindulási feltételek

A kiindulási feltételek közé a telephely-kiválasztás és a 
vízföldtani modellezés tartozik.

1.1. Telephely-kiválasztás

Az előzetes szűrővizsgálatok eredményeként „megma
radt” telephelyek alkalmasságának vizsgálata két, földtani
vízföldtani természetű feltétel együttes teljesülését keresi:
1. A potenciális tároló környezete essen uralkodóan „le

szálló” tendenciájú felszín alatti vízáramlási (szivárgási) 
rendszerbe, annak érdekében, hogy a tároló környezeté
ből induló áramvonalak lehetőleg mélybe hatoló, nagy 
ívű szivárgási pályára kényszerüljenek, kellő időt adva 
ezzel a szennyeződések felszín alatti megkötődésére, il
letve lebomlására.

2. A potenciális tároló környezetében legyenek olyan nagy 
tömegű vízzáró képződmények, amelyek képesek a 
szennyező anyagok „feltartóztatására” és ezzel a felszín 
alatti vándorlási idő megnövelésére.
A gyakorlatban e két feltétel azt jelenti, hogy hulladéktá

rolásra alkalmas helyeket dombtetőkön illetve azok környe
zetében kell keresni, ezen belül pedig a földtani felépítésben 
találni kell nagy vastagságú agyag-aleurit réteget illetve 
rétegeket. E feltételek, illetve követelmények a felszín 
alatti, nagy szilárdságú kőzetkörnyezetbe telepítendő 
tárolóhely esetén annyiban módosulnak, hogy a befoga
dó kőzeten belül nyugodt, lehetőleg törésm entes zóná
kat kell keresni.

1.2. Vízföldtani modellezés

Annak érdekében, hogy földtani-vízföldtani feltételek 
teljesülése mellett a kiválasztott telephely alkalmasságának 
vizsgálata numerikus modellezéssel elvégezhető legyen, 
olyan modellszerkezetet és -méreteket kellett választani, 
amelyben

— az uralkodó szivárgási rendszer átlátható volt,, vagyis 
m egszerkeszthetővé vált a felszin alatti vízrendszer po
tenciáltérképe, az utánpótlási és m egcsapolási helyek  
kapcsolata, valamint vízforgalom fő tényezőinek meny-, 
nyiségi alakulása;

— biztonságosan megítélhetővé vált a peremfeltételek jel
lege, illetve azok hatása a m odellezett térrész egészére;

— ism erni kellett a kőzetrendszer hidrodinam ikai tulaj
donságainak (elsősorban a vízvezető-képességnek) tér
beli eloszlását, akár a tényleges ism eretek interpolálá
sa, akár azok extrapolálása révén.
A  telephely-kiválasztás és azon belül a m odellezhető- 

ség feltételeit a földtani-vízföldtani térképező munka, vala
mint az ezek eredményeire épült fúráskutatási program te
remtette meg (B állá Z. et al. 1997, Tóth G y. et al. 1997).

2. Vizsgálati alapelvek és módszerek

A vizsgálati alapelvek és módszerek között a felszín 
alatti vízáramlás és szennyezőanyag-terjedés matematikai 
modelljét, a hidrogeológiai gyakorlatban alkalmazott nu
merikus módszereket és a Rockflow programcsomagot 
ismertetjük.

2.1. A felszín alatti vízáramlás és szennyezőanyag-terjedés 
matematikai modellje

Felszín alatti vízvezető képződményekben a víz olyan 
járatrendszerben áramlik, amelyet egymással összefüggő 
pórusok, repedések, karsztüregek hálózata (vagy ezek 
együttese) alkot. Mikroszkopikus léptékben a járatrend
szert teljesen kitöltő víz mozgását a Navier-Stokes egyen
let írja le. Az egyenletet a megfelelő peremfeltételek isme
retében oldhatjuk meg, melyeket a szilárd anyag és a folya
dék határfelületének geometriája határoz meg. Ez a megkö
zelítés a hidrogeológiai gyakorlatban a legtöbbször alkal- 
mazhatatlan, mivel az említett határfelület bonyolult geo



metriáját képtelenek vagyunk leírni. Továbbá, ha sikerülne 
is mikroszkopikus szinten megoldanunk az egyenletet vala
mely állapotváltozóra (pl. a nyomásra), képtelenek len
nénk annak érvényességét ugyanezen a szinten mérésekkel 
igazolni.

Ezeket a nehézségeket úgy győzhetjük le, ha makrolép- 
tékben fogalmazzuk meg a megoldandó feladatot. Ehhez a 
víz-kőzet együttest olyan kontinuum-modellel helyettesít
jük, amelyben a mikroszkopikus állapotváltozók elemi tér
fogatra vett átlagolásával makroállapot-változókat nyerünk, 
amelyek a helykoordináták folytonos függvényei. A járat
rendszer geometriája az átlagolás hatására makroegyütt- 
hatók (pl. hézagtérfogat, szivárgási tényező) bevezetésével 
írható le. Ezen együtthatók számszerű értékeit minden 
konkrét esetben kísérleti úton (laboratóriumi vagy „in situ” 
vizsgálatokkal) kell meghatározni. Azt a térfogatot, melyre 
a kontinuum-modell a vizsgált fizikai folyamat szemponjá- 
ból alkalmazható, Bear, J., (1972) nyomán reprezentatív 
elemi térfogatnak (RÉT) nevezzük.

A hidrogeológiai gyakorlatban felmerülő feladatok 
megoldásához a tömegmegmaradás elvét (kontinuitási 
egyenlet) és az impulzus-megmaradás elvét (mozgás
egyenlet) alkalmazzuk a felszín alatti vízrendszerre. A két 
egyenletből, melyek az alkalmazott kontinuum-közelítés 
miatt parciális differenciál-egyenletek, meghatározhatjuk a 
hidrodinamikai potenciál és a szivárgási sebesség eloszlá
sát a vizsgált térrészben. Lamináris szivárgás esetében a 
mozgásegyenletünk a DARCY-törvény:

v=  -k  grad h , (1)

ahol v a szivárgási sebesség vektora, k a szivárgási tényező 
(általános esetben tenzormennyiség),

h = z+  plpg  , (2)

a hidrodinamikai potenciál, z a vizsgált pont magassága 
egy tetszőleges felület fölött, p a nyomás, p  a víz sűrűsége 
és g a gravitációs gyorsulás. Megjegyezzük, hogy a szivárgá
si sebesség tulajdonképpen a felületegységen átáramló víz
hozammal egyenlő, míg a pórusokban áramló víz -  RET-on 
belüli — átlagos sebességét az u pórussebesség adja meg

ü = v / n 0 , (3)

ahol n0 a gravitációs hézagtérfogat.
Az előbbiekben áttekintett egyenletek egyértelmű meg

oldásának ki kell elégítenie a szivárgási tartomány pere
mén bizonyos feltételeket. Ezek a feltételek, melyeket pe
remfeltételeknek nevezünk, információt tartalm aznak a 
szivárgási tartomány alakjáról és arról, hogy a vizsgált tér
rész hogyan kapcsolódik (hidrodinamikai értelemben) a 
tágabb környezethez. A peremfeltételeket három alaptípus
ba soroljuk:
— elsőfajú peremfeltétel, amikor a szivárgási tartomány 

bizonyos szakaszain ismértnek tételezzük fel a hidrodi
namikai potenciál értékét;

— másodfajú peremfeltétel, amikor egy szivárgási tarto
mány bizonyos szakaszain előírjuk az átáramló vízho
zam mennyiségét, ennek speciális esete a zárt határ, 
amikor az átáramló hozam zérus;

— harmadfajú peremfeltétel az előző kettő lineáris kombi
nációja, amellyel a gyakorlatban kolmatált medrű folyó 
és a talajvíz kapcsolata írható le.
Időben változó folyamatok vizsgálatánál ezenfelül — az

egyértelmű megoldhatóság érdekében — meg kell adnunk a 
kezdeti feltételt is, azaz a t = 0 időpontra a h{x, y, z, 0) 
hidrodinamikai potenciál-eloszlást.

Az oldottanyag-transzport vizsgálatánál is a 
tömegmegmaradás elve szolgáltatja az alapegyenletet. A 
szennyező anyagok terjedése számos fizikai-kémiai folya
mat hatására megy végbe, melyek közül a legfontosabb:
— az advekció, amely az átlagos sebességgel mozgó víz 

által szállított oldott anyag tömegáramát írja le;
— a mechanikai diszperzió, amely a vizsgált pont környe

zetében (értsd: a RET-on belül) jelentkező többlet
fluxust fejez ki, mely a sebesség lokális fluktuációjának 
hatására jön létre;

— a molekuláris diffúzió, mely a koncentráció-különbség 
hatására létrejövő tömegáram;

— a folyadék és a szilárd anyag határfelületén fellépő elek
tromos és kémiai reakció, például adszorpció és ion
csere,

— a vízben lévő alkotók közötti kémiai reakció vagy vala
milyen lebomlási folyamat (pl. radioaktív bomlás). 
Amint az áramlási egyenletnél, itt is háromfajta perem-

feltételt különböztethetünk meg:
— elsőfajú peremfeltétellel írhatjuk elő a koncentrációt 

bizonyos peremszakaszokon, ilyen típusú „belső” pe
remfeltételekkel jellemezhetünk egyes szennyezőanyag
forrásokat a vizsgált tartomány belsejében;

— másodfajú peremfeltételek adják meg a peremre merő
leges irányban a koncentráció gradiensét, azaz a disz
perzív fluxust; ennek speciális esete a zárt perem, ahol 
a hidrodinamikai modellből zérus beáramlást kapunk, 
ezért a transzportm odellben már csak a diszperzív 
fluxus eltűnését kell előírnunk;

— harmadfajú peremfeltétellel adhatjuk meg a teljes 
fluxust.
Időben változó folyamatok esetében itt is meg kell 

adnunk a kezdéti feltételt, azaz a koncentráció eloszlását a 
t = 0 időpontban.

Az egyenletek levezetése megtalálható például Bear, 
J., és Verruijt, A., (1987) könyvében.

2.2. Numerikus módszerek a hidrogeológiai gyakorlatban

Ha megalkottuk a matematikai modellt a fontosabb 
állapotváltozókkal kifejezve, meg kell oldanunk gyakorlati 
esetekre. A megoldást legtöbbször analitikus alakban ke
ressük,' mivel a zárt alakban kapott megoldásfüggvény tér
ben és időben folytonos, azonkívül, ha egyszer levezettük, 
a tervezett vagy elkerülendő helyzetek sokaságára alkal
mazható. Hátránya azonban, hogy csak nagyon egyszerű 
geometriájú áramlási tartomány és egyszerű peremfeltéte
lek esetén tudjuk megkapni a megoldást zárt alakban. A 
gyakorlatban ezért numerikus módszereket használunk a 
matematikai modell megoldására.

A különböző numerikus módszerek közös jellemzői:
— a megoldást az állapotváltozók numerikus értékeire ke

ressük, a feladat által meghatározott tér- és időtarto
mány diszkrét pontjaira;

— a vizsgált extenzív mennyiségek (víztömeg, szennyező
anyag-tömeg stb.) mérlegét reprezentáló parciális diffe
renciálegyenletek helyett lineáris algebrai egyenletrend
szert állítunk fel diszkrét tér- és időbeli pontokban meg
határozandó diszkrét állapotváltozókra;

— a megoldást a modellegyütthatók számszerű értékeinek 
speciális halmazára kapjuk, nem az együtthatók általá
nos függvényeként;



— az egyidejűleg megoldandó egyenletek nagy száma mi
att a megoldást számítógépi program segítségével kap
hatjuk meg.
Az áramlási és transzportegyenlet közelítő megoldásai

hoz juthatunk különféle numerikus technikák alkalmazá
sával. A legnépszerűbb ilyen módszer a véges differenciák 
módszere, amely a differenciálhányadosoknak véges diffe
renciahányadosokká történő alakításával operál. E mód
szer részletes ismertetése megtalálható pl. K in zel b a c h , 
W„ (1986) művében. Bár a véges differenciák módszere 
megbízható, egyszerűen programozható és széleskörűen el
terjedt, hátrányos tulajdonságokkal is rendelkezik. Ezek 
közül esetünkben a peremek kezelésének rugalmatlansága, 
egyenlőtlen osztásközű háló alkalmazása esetén a rugal
matlanság, végül a tenzormennyiségekkel való számolás 
nehézkessége a legfontosabb.

Ezen okok miatt a hidrodinamikai és transzportfelada
tok megoldására is egyre inkább a végeselem-módszert hasz
nálják. Jelen tanulmány keretei között nem lehet célunk a 
végeselem-módszer részletes ismertetése, ezért csak hivat
kozunk a nemzetközi szakirodalomból ismert olyan kézi
könyvekre, amelyek részletesen tárgyalják a módszer mate
matikai alapjait (elsősorban A llén , M. B., et al. 1988 és 
P in d er , G. F., G ray, F., 1977) és alkalmazását hidrodina
mikai és transzportfolyamatokra (pl. B ear , J., V erruijt , 
A., 1987 és K inzelbach , W„ 1986).

A végeselem-módszer lényege, hogy a vizsgált tarto
mányt mozaikszerű elemekre bontjuk, melyek alakja olyan, 
hogy a peremeket és a résztartományok belső határait meg
felelő pontossággal követhessük. Az elemek mérete és szá
ma azonban függ a közelítő megoldás pontossági igényétől 
is. A közelítő megoldást olyan formában keressük, hogy 
felírható legyen szakaszonként (tulajdonképpen az egyes 
elemek felett) folytonos, viszonylag egyszerű matematikai 
formulával kifejezhető függvények lineáris kombinációja
ként. A megoldásfuggvény nagyszámú ismeretlen paramétert 
tartalmaz, amelyeket az alapegyenletek gyenge alakjára vo
natkozó minimumelvek alkalmazásával határozhatunk meg.

A végeselem-módszer előnye nagyfokú rugalmassága a 
bonyolult geometriájű vízvezető formációk modellvizsgála
tában. Hátrányai is ebből a rugalmasságból fakadnak:
— bonyolult geometriájű tartományok elemekre bontásá

hoz speciális élőfeldolgozó (hálógenerátor) programok 
használatára van szükség;

— a megoldandó egyenletrendszer mátrixa bonyolultabb 
szerkezetű, mint a véges differencia módszer esetében, 
emiatt a megoldás folyamata több erőforrást igényel;

— a közelítés hibájának rendje nem becsülhető előre.
A radioaktív hulladékok telephelykutatásával kapcsola

tos hidrodinamikai vizsgálatok során — mind a gránitos, 
mind az üledékes objektumok esetében — a Rockflow prog
ramcsomagot alkalmaztuk a felszín alatti vízrendszerben 
kialakuló áramlási folyamatok (a potenciál- és szivárgási 
sebességeloszlás) modellezésére.

A szennyezőanyag advektív terjedését saját fejlesztésű 
programmal modelleztük, mely, a Rockflow által kiszámí
tott sebességeloszlást felhasználva, a szennyező front hely
zetét számítja ki a karakterisztikák (áramvonalak) mentén, 
térben és időben.

2.3. A Rockflow programcsomag '

A Rockflow programcsomagot a Hannoveri Egyetem 
Áramlástani Intézetének munkatársai fejlesztették ki a 
Szövetségi Földtudományi és Nyersanyagintézet (Bundes-

anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) részére, kife
jezetten hasadékos kőzetekben áramló folyadékok hidro
dinamikai és transzportfolyamatainak vizsgálatára (külö
nös tekintettel a radioaktív hulladékok elhelyezésénél meg
oldandó feladatokra). A programcsomag későbbi verziói 
kereskedelmi forgalomba is kerültek, a fejlesztés folyama
tos.

A programcsomag moduláris felépítésű, minden modul 
más-más modellezési feladatot old meg. 1993 elején a kö
vetkező modulok voltak megvásárolhatók:
— áramlási modellek összenyomhatatlan folyadékokra, 

valamint összenyomható folyadékokra (gázokra);
— transzportmodellek konstans sűrűségű folyadékokra (híg 

oldatokra), helytől és időtől függő sűrűségű folydékokra, 
valamint részecsketranszportra repedéshálózatban;

— hidrodinamikai és transzportmodell iterációs összekap
csolása (koncentrációtól vagy hőmérséklettől függő sű
rűség);

— elő- és utófeldolgozó modulok: interaktív hálógenerátor, 
repedésgenerátor és grafikus utófeldolgozó csomag. 
Minden numerikus modul közös jellemzője, hogy a

GALJORKiN-féle végeselem-módszert alkalmazza térbeli 
diszkretizációnál, anizotrop hidrodinamikai és transzport
paraméterek kezelésére képes, háromdimenziós, tranziens 
folyamatokat modellez, tranziens első- és másodfajú pe
remfeltételek megadhatók, egy-, két- és háromdimenziós 
elemek együtt és külön-külön is használhatók, a kétdimen
ziós elemek lehetnek négyszögek és háromszögek, a há
romdimenziós elemek lehetnek (általános) hexaéderek, 
háromszögalapú prizmák ill. tetraéderek, a bemeneti állo
mány f f i l e ”) ASCII-formátumú, végül a kimeneti állo
mányok bináris (a grafikus feldolgozó modul számára) és 
(opcionálisan) ASCII-formátuműak.

A hidrodinamikai modell jellegzetessége, hogy képes 
nemlamináris áramlás modellezésére is, a repedéselemek 
számára speciális mozgásegyenleteket építettek be. A 
transzportmodell jellemzője, hogy kezeli az advekciót, a 
diszperziót, a molekuláris diffúziót, a gyors, reverzibilis 
adszorpciót, valamint a radioaktív bomlást, és figyelembe 
veszi a tortuozitást.

3. Vizsgálati folyamat

A vizsgálati folyamat dimenzióválasztással és a fizikai. 
folyamatok megválasztásával indult. Ezt hálószerkesztés, 
majd a modell paraméterekkel való feltöltése és a peremfel
tételek megadása követte. Ezután hitelesítést és transzport
vizsgálatokat végeztünk, s a munkálatokat érzékenység
elemzéssel zártuk.

3.1. Dimenzióválasztás

Tekintettel arra a meghatározó körülményre, hogy a 
földtani kutatás jelenleg felderítő jelleggel folyik, s így a 
szivárgási mezőt magába foglaló földtani modellek célsze
rűen kiválasztott szelvényekben fogalmazódtak meg, ezért 
a numerikus szivárgási modelleket is kétdimenziós, függő
leges metszetek keretében határoztuk meg.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szivárgási mező
ből kizárjuk a metszet síkjára merőleges sebességkompone- 
sek kialakulását. Az így létrejövő síkbeli szivárgási mező 
természetesen nem lesz azonos egy háromdimenziós szi
várgási tér egy metszetével, de az ebből származó torzulás 
azáltal mérséklődik, hogy a földtani szelvényvonalak a víz



földtani körülmények mérlegelése alapján a teljes szivár
gási tér közelítően reprezentatív fő áramvonalai (beszivár- 
gási helyek és erózióbázis vonalak) mentén lettek kijelölve.

A kétdimenziós metszetek természetesen nem helyette
sítik a teljes térbeliséget reprezentáló háromdimenziós tér- 
modellt, de a metszetek fent vázolt kiválasztási szempont
jai következményeként képesek arra, hogy a vertikális 
áramlási mezőt a valósághoz közel állóan jelenítsék meg, s 
így a végeredményként adódó ún. elérési idők tekintetében 
a gyakorlat számára kielégítő megbízhatóságú eredménye
ket szolgáltassanak.

A kétdimenziós metszetek jelenlegi szükségességét erő
síti még az a körülmény is, hogy még nincs olyan földtani 
térmodell, amelyben a háromdimenziós szivárgási teret 
geometriai korlátozások nélkül el lehetne helyezni.

A kétdimenziós modellből nyerhető áramvonalak és 
elérési idők várhatóan nem esnek távol a háromdimenziós 
eredményektől, de a kiválasztott metszetek vízföldtani 
szempontból reprezentatív jellegéből adódóan azok (már
mint a kétdimenziós eredmények), vélhetően rövidebb 
áramvonalakat és kisebb elérési időket jelenthetnek a 
háromdimenziós eredményekhez viszonyítva.

3.2. Fizikai folyamatok megválasztása

A kutatási folyamat jelenlegi (felderítő) fázisában a 
modellezendő fizikai folyamatok körét az alábbiak szerint 
választottuk, ill. korlátoztuk:
1. A porózus és hasadékos kőzetekben ún. híg oldatok 

mozgásával, vagyis a folyadék sűrűségétől és viszkozitá
sától független szivárgási körülményekkel számoltunk.

2. A szivárgási folyamatot csak a gravitáció működteti 
(felszínről való beszivárgással és a felszínre kilépő forrá
sokkal) maradéktalanul telített állapotban, ami a gyakor
latban azt jelenti, hogy nem számoltunk a felszín közeli 
három fázisú szivárgási mezővel, sem a nagy mélység
ben kialakuló term ikus folyamatokkal (amelyek első
sorban az üveghutai objektum esetében jöhetnek szóba).

3. A szivárgó víz mozgásával járó terjedési folyamatot ad- 
vektív módon számoltuk, vagyis egyelőre figyelmen kí
vül hagytuk a szivárgási utak mentén kialakuló diszper
ziót, adszorpciót és a radioaktív bomlást.
E választások és a bennük foglalt korlátozások (folya

matkizárások) elsősorban a kutatási stádium felderítő jelle
géből adódó szakmai konszenzuson alapulnak.

Az üledékes területekre tervezett hulladéktárolóból 
esetlegesen kiszabaduló radioaktív szennyeződés valószí
nűleg a terepszint és a talajvízszint közötti háromfázisú 
szivárgási mezőbe fog jutni. Ez a körülmény felveti annak 
kérdését, hogy az általunk alkalmazott kétfázisú modelle
zési forma megfelel-e a telephelyre vonatkozó alkalmassági 
vizsgálat követelményeinek. Erre a kérdésre előzetesen 
csak azt a választ tudtuk adni, hogy a háromfázisú model
lezési technika hiánya ellenére a várható eredmények kie
légítik majd a biztonsági elemzés követelményeit, ugyanis 
egyrészt a háromfázisú zóna vastagsága a teljes transzport
útvonalnak várhatóan csak töredékét teszi ki, másrészt a 
kétfázisú rendszerben kialakuló vízmozgás-folyamatok 
rendszerint nagyobb sebességűek, mint a háromfázisú szi
várgási mezőben,, ebből következően a kétfázisú számítá
sok eredményei a tárolóból esetleg kiszabaduló szennyező 
anyagok terjedése tekintetében nagyobb sebességeket és 
kisebb elérési időket eredményeznek. Röviden, a háromfá
zisú folyamat kétfázisúval való helyettesítését a biztonság 
javára történő elhanyagolásnák tekintettük.

3.3. Hálószerkesztés

A  digitalizált földtani m etszetekből (T óth G y . et al. 
1996a-b) kiindulva első lépésben a m odellezhetőség m eg
könnyítése érdekében egyszerűsítéseket hajtottunk végre 
az egyes képződmények geometriájára irányulóan, töreked
ve a hidrodinamikai értelemben közöm bös részletek m ellő
zésére. A  kényszerű, de m ég m egengedhető egyszerűsíté
sek eredm ényeként olyan m etszeteket kaptunk, am elyek  
már alkalmasak voltak a hálószerkezet generálására.

A gránitos objektumnál a hálószerkezet generálása so
rán figyelembe vettük annak lehetőségét is, hogy a gránitot 
harántoló markáns szerkezeti vonalak, mint kitüntetett 
szivárgási útvonalak is részét képezhessék a modellnek. 
Ugyancsak külön vettük figyelembe a gránit tetejét takaró 
ún. gránitmurva jelenlétét is (20 m-es vastagsággal), mint 
olyan képződményét, amely hidrodinamikai értelemben 
képes a szivárgási mező erős befolyásolására.

Az üledékes objektumok esetében annak érdekében, 
hogy a felszíni, illetve a felszín közeli tárolóhely közvetlen 
környezetében kialakuló vízmozgás illetve az esetleg elő
forduló szennyeződésterjedés a gyakorlat számára kielégítő 
pontossággal leírható legyen, a modell felső részében, kö
vetve a rétegsor nagymértékű vertikális változékonyságát, 
egy finomabb hálószerkezetű modellrészletet különítet
tünk el. A modell egyéb részein pedig az ismeretességi 
szinthez is igazodó kisebb felbontóképességű hálószerkeze
tet alakítottunk ki.

3.4. A modell feltöltése paraméterekkel

Az egyes földtani képződmények hidrodinamikai tulaj
donságaira vonatkozóan paramétertartományokat kaptunk 
a horizontális szivárgási tényező becsült alsó és felső 
határértékére, a vertikális szivárgási tényező becsült alsó és 
felső határértékére és a gravitációs hézagtérfogat értékére. 
Ezek a számértékek a közelebbi és távolabbi környezet 
vízföldtani tapasztalataiból származnak.

3.5. A peremfeltételek megadása

A  földtani m etszeteken (T óth G y . et al. 1 996a -b )  
ném i egyszerűsítés után az alábbi perem feltételeket hatá
roztuk meg:
1. A modellek alsó pereme mindegyik objektum esetében 

zárt, melyen keresztül folyadékmozgás nincs.
2. A modellek felső határai részben állandó potenciálú 

pontsort alkotnak (patakmedrekben és valószínűsíthető 
vízkiszivárgási helyeken), részben pedig a felszínről is
mert intenzitású beszivárgást kapnak.

3. A modellek oldalsó határai
— a gránitos objektum esetében zártak,
— az üledékes objektumok esetében nyitottak, azaz ál

landó potenciálú pontok, amelyek a vízszint változat
lansága mellett biztosítják a vízforgalmat.

Az üledékes objektumok esetében az alsó peremsza
kaszt az alsópannóniai és felsőpannóniai képződmények 
határfelületén húztuk meg, és zártnak tekintettük abból a 
feltételezésből kiindulva, hogy az alsópannóniai képződ
mények felületén számottevő keresztirányú vízforgalom 
nincsen, mivel ezek vízvezető-képessége olyan alacsony 
értékű (k = 10 9- 10 '° m/s nagyságrendű), hogy a fölötte 
települt laza és jó vízvezető képződmények szempontjából 
közel vízzárónak tekinthetők.

A gránitos objektum esetében a modellek alsó és oldal



só határainak lezárása azért vált szükségessé, mert a met
szetek a szivárgási tér olyan reprezentatív szelvényei, a- 
melyek oldalsó határai az áramlási mező szimmetriatenge
lyeiként értelmezhetők, és mint ilyenek; hidrodinamikai 
értelemben zárt határként működtethetők, valamint vélhe
tő volt, hogy a szivárgási mezőben a mélység szerinti 
vezetőképesség-romlás nem teszi lehetetlenné annak a 
feltételezését, hogy a mélyfeküben már számottevő víz
mozgás nincs.

3.6. Hitelesítés

A modellszámítások hitelesítésekor a bementi adatként 
kapott két fő vízföldtani tényezőt (Tóth G y. et al. 
1996a-b) tekintettünk mértékadónak, nevezetesen a beszi- 
várgási és megcsapolási intenzitásokat, vagyis a felszin- 
közeli vízforgalmat és a megszerkesztett potenciálképet.

E hitelesítési szempontok alapján sorozatfuttatásokat 
végeztünk, amelyek eredményeit a fenti feltételeknek meg
felelően elemeztük. A futtatások során elsősorban a mega
dott szivárgási tényezőket, másodsorban az anizotrópia ér
tékeit, harmadsorban pedig a beszivárgási intenzitást vál
toztattuk. A próbafuttatások eredményeként a szerkesztett 
potenciálképet és a becsült felszín közeli vízforgalmat oly 
mértékben sikerült megközelíteni, hogy megítélésünk sze
rint a kapott eredmények már alkalmasak arra, hogy a biz
tonsági elemzés követelményeinek megfeleljenek.

3.7. Transzportvizsgálatok

Minden modellezési fázisban — az aktuális hálószer
kezet, hidrodinamikai paraméter-eloszlás, peremfeltételek 
és terhelések figyelembevételével — számítással meghatá
roztuk a felszín alatti vízáramlási rendszer főbb jellemzőit, ne
vezetesen a hidrodinamikai potenciál eloszlását, a szivárgá
si sebességmezőt, valamint a szivárgási sebességmező isme
retében transzportmodellezést végeztünk, mellyel megha
tároztuk a potenciális tárolóhelyről és annak környezetéből 
kiinduló áramvonalak mentén advekcióval terjedő szeny- 
nyeződés terjedési útvonalát, illetve a felszínre érkezés idejét.

3.8. Erzékenységelemzés

A numerikus modellezés részeként ún. érzékenység- 
vizsgálatokat végeztünk annak eldöntésére, hogy az adott

földtani-vízföldtani ismeretek jelenlegi bizonytalanságán 
belül milyen hatást gyakorolnak a modellezés eredményei
re a metszetmodellek horizontális és vertikális méretei, a 
földtani településszerkezet bizonytalanságai, a hidrodina
mikai paraméterek eloszlása és nem utolsó sorban a pe
remfeltételek megfogalmazása. Az elemzések eredményei 
röviden az alábbiakban foglalhatók össze. A metszetmodel
lek méretéből adódó bizonytalanságok elsősorban a pe
remfeltételek jellegétől függnek, nevezetesen:
1. A zárt határok alkalmazása esetén a modell belsejében 

kialakuló áramkép erős függvényévé válik a modellmé
retnek, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy például 
méretcsökkentés (változatlan hidrodinamikai tulajdon
ságok mellett) a szivárgási folyamat „gyorsulását” ered
ményezi és megfordítva: a méretnövelés „lassulást” okoz.

2. A nyílt határok alkalmazása csökkenti ugyan a végered
ményként adódó szivárgási utak és sebességek függősé
gét modellmérettől, de a teljes függetlenség csakis a pe
remfeltételek valósághű ismeretével teremthető meg.
A földtani szerkezet adottságai erős hatást gyakorolnak 

a modellben lezajló áramlási folyamatokra, ezen belül is az 
üledékes modellben nagy szerepe van a beszivárgási és 
megcsapolási zónák közelébe eső felszín közeli település- 
szerkezetnek, a gránitos modellben pedig természetsze
rűleg meghatározó szerepet kapnak a törések, illetve azok 
geometriai és hidrodinamikai tulajdonságai.

A tárolóhelyet befoglaló kőzetkörnyezet hidrodinami
kai tulajdonságai meghatározó módon alakítják a modell
ben kialakuló szivárgási folyamatokat (a potenciálképet és 
a szivárgási sebességeket), de ezen belül is kiemelkedő je
lentőséggel bír üledékes környezetben az anizotrópia mér
tékének, gránitos környezetben pedig a tört zóna és az ép- 
kőzet hidraulikai vezetőképességének ismerete.

A modellben kialakuló áramlási rendszer erős függvénye a 
beszivárgás intenzitásának is, azon belül az infiltráció hatása a 
szivárgási tényezők csökkenésével arányosan növekszik.

4. Vizsgálati eredmények

A vázolt modellezési folyamatot három potenciális 
tárolóhelyen hajtottuk végre: Üveghuta környezetében, grá
nitos kőzetkörnyezetben, mélységi telepítést feltételezve, 
Udvari területén, üledékes kőzetkörnyezetben, felszíni 
illetve felszín közeli telepítést feltételezve és Diósberény

Numerikus modellezéssel számított elérési idők 1. táblázat

Elh. tip Kőzettípus Telephely Modellezési változat Felszínre lépési idő év
Ábra

metszet méret, m sajátosság min. valósz. max.
Üveghuta 1 1000x11000 vető nélküli 41 400 145 600 >200 000
Üveghuta 3/1 1000x22000 vetőzónás 1 380 1 380 >18 890 2
Üveghuta 3/2 500x22000 vetözónás 2 620 10-800 >20 000
Üveghuta 3/3

alatti
gránit Üveghuta 1000x22000 vető nélküli 2 330 8 740 >20 000

Üveghuta 3/4 1000x11000 vető nélküli 1 750 6 720 12 020
Üveghuta 3/5 2000x22000 vető nélküli 31 000 117 400 >200 000 3
Üveghuta 3/6 1000x22000 vető nélküli 30 6Ö0 106 000 >200 000

Udvari Udvari 1 400x8700 vető nélküli 380 >5 430 >5 530 4
lösz, Diósberény 3/1 600x12200 vetőzónás, domblábi agyaggal 1 760 >4 850 >10 000

felszíni homok,
aleurit, Diósberény

Diósberény 3/2 600x12200 vetözónás, domblábi homokkal 91 2 820 >8 100

agyag Diósberény 3/3 600x12200 vetőzónás, domblábi agyaggal 3 630 >4 720 >10 000
Diósberény 3/4 600x12200 vetözónás, domblábi homokkal 91 3 290 >8 180 5



környékén, ugyancsak üledékes kőzetkörnyezetben, felszíni 
telepítést feltételezve. Az egyes tárolóhelyeken több válto
zatban is végeztünk modellvizsgálatokat:
1. Üveghuta környezetében (1-3 . ábra) elsősorban a mo- 

dellméreteket változtattuk, másodsorban vetős és vető 
nélküli változatokat vizsgáltunk, harmadsorban a gránit 
szivárgási tényezőjének mélység szerinti alakulását mo
duláltuk (1. ábra).

2. Udvari környezetében (4. ábra) sem modellméreti, sem 
település-szerkezeti alternatívákat nem elemeztünk.

3. Diósberény térségében (5. ábra) azonos modellméret- 
ben vetős és vető nélküli változatot elemeztünk, továbbá 
vizsgáltuk a dombláb közelében valószínűsíthető agyag
illetve homokréteg módosító hatását.
A több változatban elvégzett modellszámítások vége

redményét, vagyis a tárolókból esetleg kilépő szennyeződés 
felszínre érésének időigényét az 1. táblázat foglalja össze, a 
legjellemzőbb szennyeződésterjedési képeket a 2-5. ábra 
szemlélteti. Az elérési idők azt mutatják, hogy azonos mo
dellméretek, peremfeltételek és hidrodinamikai tulajdonsá
gok mellett a településszerkezeti adottságoknak (a gránit 
esetében a vetőnek, üledékes kőzet esetében pedig a felszín 
közeli rétegek elterjedésének) meghatározó szerepe van 
szennyeződésterjedés alakulásában.

5. Módszertani következtetések

A gránitós és üledékes objektumok hidrodinamikai és 
advektív transzportmodellezésének számítási folyamatából 
és eredményeiből az alábbi fontos következtetéseket von
hatjuk le:

1. A modellhitelesítés munkálatai rámutattak arra, hogy a 
felszín közeli üledékek szivárgási tényezőjében m utat
kozó anizotrópiát mérésekkel célszerű meghatározni.

2. A hidrodinamikai paraméterek meghatározása során a 
jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell kapnia a gravitációs 
hézagtérfogat meghatározásának, m ert ez a tényező a 
tényleges pórussebességet és ebből származóan a transz
portidőket erősen befolyásolja, és így a kritikus terjedési 
útvonalak, illetve elérési idők szempontjából meghatáro
zó jelentőséggel bír.

3. A településszerkezeti adottságoknak (vetők, rétegelterje
dések) a terjedési folyamatok szempontjából meghatáro
zó jelentősége van, ezért ezek pontos feltárása a tovább- 
kutatás keretében nélkülözhetetlen.

4. A háromfázisú zónában kialakuló késleltetés megbíz
ható becslése érdekében szükségesnek mutatkozik a te
rep és a talajvízszint közötti rétegsor víztartalm ának 
legalább közelítő meghatározása, m ert ezzel a tároló 
közeli szivárgási sebességek számítása megbízhatóbbá 
válik, annak eldöntése pedig, hogy a háromfázisú rész
folyamat elhanyagolható-e, avagy nem, a jelenleginél biz
tonságosabbá, a gyakorlat számára jobban kezelhetővé 
válik. E mozzanat hangsúlyozását azért tartjuk fontos
nak, mert a felszíni, ill. felszín közeli tároló telepítési le
hetőségek mérlegelése nem válhat labilissá a háromfázi
sú zóna kezelésének bizonytalansága miatt.

5. Ezeken túlmenően pedig megállapítható, hogy a terepi 
észlelések és a kétdimenziós modellezés eredményei kö
zött helyenként felmerülő ellentmondás feloldása érde
kében, ami végső soron a telephely minősítés biztonsá
gának növelését jelenti, célszerű a felszín közeli térrész 
modellezését háromdimenzióssá fejleszteni.


