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Az üveghutai telephely földtani felépítésének és vízföldtani jellegeinek legkritikusabb elemei a töréses övék, ezeket a lemélyített 6 db 
mélyfúrás földtani és geofizikai adatainak összevetésével jellemezzük. A földtani és fizikai tulajdonságok a nagyobb töréses övékén 
határozott kapcsolatban vannak, de ez a kapcsolat egyre gyengébb, amikor a kisebb töréses övekre térünk át. A vízföldtani paraméterek 
közül törésenként csak vízbeáramlási adatok állnak rendelkezésre. Ezek és a töréses övék mérete között gyakorlatilag nincs kapcsolat, így 
a telephely vízföldtani képe nemigen prognosztizálható a töréses övék jellegei alapján.

1. Bevezetés

Az üveghutai telephely kutatása (Bállá 2000) során 
harántolt földtani képződményekről a fúrások az informá
ció két fő típusát szolgáltatták: a fúrómagvizsgálat és a fúró
lyukban végzett mélyfúrás-geofizikai mérések eredményeit. 
A fúrómag vizsgálata három különféle módon folyt: kivéte
lekor (a) a műszaki ellenőrzés rögzítette a mag állapotát és 
kőzetének legáltalánosabb jellegeit, ezt követte (b) a fúró
mag vizuális földtani leírása, amely a kőzettani jellegeket és 
határokat állapította meg és minősítette, valamint (c) a fú
rómag szkennelése és tektonikai tanulmányozása, amely 
elsősorban a szöveti és szerkezeti elemeket tanulmányozta. 
A maganyag megismerését laboratóriumi vizsgálatok segí
tették elő.

Az üveghutai telephely földtani felépítésének és vízföld
tani jellegeinek legkritikusabb elemei a töréses övék, az 
alábbiakban az ezekre vonatkozó földtani és mélyfúrás
geofizikai adatokat vetjük össze. Elsőként meghatározzuk, 
mit értünk töréses öv alatt, ezután átfogó jellemzést adunk 
a harántolt töréses övékről, végül összesítjük megállapítá
sainkat.

2. A töréses övék meghatározása

A fúrások egyes szakaszain a gránitból kapott mag 
összetöredezett, ilyen szakaszokhoz kapcsolódik az eset
leges maghiány. Körülbelül ugyanezeken a szakaszokon a 
mélyfúrás-geofizikai mérések tanúsága szerint lecsökken a 
szálban álló kőzetek geoelektromos ellenállása, akusztikus 
sebessége és sűrűsége. A fizikai paraméterek változása a 
kőzetek fellazulására mutat, jó összhangban a fúrómag álla
potának általános leromlásával. Mind a fúrómagon (első
sorban az összetört és az épebb mag átmenetein), mind a 
lyuktelevíziós képeken jól látható, hogy az összetöredezett-

séget a repedéssűrűség megnövekedése okozza, a fúrómag
ban a repedéseken gyakran láthatók elmozdulási nyomok.

A fenti jelenségeknek egyetlen ésszerű értelmezését 
látjuk, s ez az, hogy a fúrómag állapotának leromlása és a 
szálban álló kőzet fizikai fellazulása töréses zónákat jelez. 
Ilyen — és csak ilyen — szakaszokon válik instabillá a fúró
lyukak fala, s figyelhető meg omlás, kipergés, kaverná- 
sodás. Ez a körülmény egyértelművé teszi, hogy az üveg
hutai telephelyen az instabilitás mindig töréses övék megje
lenésére vezethető vissza.

Az összetört szakaszokon szinte mindig másodlagos 
ásványok (elsősorban agyagásvány és klorit, továbbá limo: 
nit, gyakran kalcit, karbonát és ankerit, ritkábban kvarc, he- 
matit és pirit [Üh-5] vagy pirit/markazit [Üh-22], vala
mint epidot [Üh-23]) jelennek meg. Feldúsulásukkal ma
gyarázható a neutronporozitás növekedése ugyanezen sza
kaszokon: ez a növekedés gránitban nagyobb víztartalmat 
jelez, amelyet azonban csak kismértékben indokolhat a sza
bad repedésvíz, hiszen ennek mennyisége a kútvizsgálat és 
áramlásmérés tanúsága szerint többnyire elenyésző; ugyan
akkor a filloszilikátok (agyagásvány és klorit) kötött víztar
talma megfelelő indokul szolgál. A másodlagos ásványok 
hidrotermális eredetűek, s jelenlétük hidrotermális bontást 
jelez. Ez a körülmény megerősíti azt a következtetésünket, 
hogy az összetöredezett szakaszok tektonikus, töréses zó
nákra esnek.

Az üveghutai gránittest dinamometamorfózison (katak- 
lázis, milonitosodás) esett át, amely az esetleges kihűlési 
szerkezeteket gyakorlatilag megsemmisítette, s ugyanakkor 
nem gyengítette meg a kőzet fizikai állapotát (a kataklázis 
és milonitosodás nem vezet sem a sűrűség, sem az akuszti
kus hullámsebesség csökkenésére, s nem ismerhető fel a 
lyuktelevíziós képeken sem). Ez azt jelenti, hogy bármine
mű fellazulás csak később következhetett be, vagyis a törés
es öveket nemigen lehet másnak, mint tektonikus eredetű
nek elképzelni. Ezzel teljes összhangban van az a körül-



Töredezettséggel kapcsolatos anomáliák típusai a mélyfúrás-geofizikai anyagokban
1. táblázat

Mért paraméter Anomália
minősítése jellege

Ellenállás, sűrűség, 
akusztikus sebesség

erős

minimum

nagy amplitúdó, éles határok
közepes közepes amplitúdó, éles határok
gyenge kis amplitúdó
relatív lejtőn vagy csúcson
differenciált tagolt

Neutronporozitás

erős

maximum

nagy amplitúdó, éles határok
közepes közepes amplitúdó
gyenge kis amplitúdó
relatív lejtőn vagy mélyedésben
differenciált tagolt

Akusztikus
hullámkép

erős
csillapodás

teljes megszakadás
közepes részleges megszakadás jelentős változással
gyenge gyenge részleges megszakadás gyenge változással

Az erő s , a k ö z e p e s  és a  g y e n g e  a z  anomália intenzitását jellemzi. Ha az anomália állandó háttéren jelentkezik, ezt a három kifejezést önállóan használjuk, 
ha emelkedő/csökkenö háttéren vagy ellentétes értelmű anomálián, a r e la t ív  jelzővel együtt. Ha az anomália nem egyszerű, hanem tagolt maximum vagy 
minimum, a d if fe r e n c iá l t jelzőt tesszük az intenzitást jelölő szó mellé.

mény, hogy környezetükben elmozdulási nyomok sokasága 
figyelhető meg ( M a r o s , P a l o t á s  1998, 1999), s maguknak 
az övéknek az anyaga hidrotermális bontást szenvedett. 
Fontosnak tartjuk, hogy a töréses övékkel kapcsolatban a 
tektonikus eredetnek mind ez ideig nem merült fel sem
miféle tárgyalható alternatívája, ezért ezt az eredetet 
bizonyítottnak vesszük.

3. Az üveghutai töréses övék átfogó jellemzése

Az üveghutai töréses övék jellemzésére kigyűjtöttük 
mindazon földtani és geofizikai adatokat, amelyek a töréses 
övék indikátoraiként foghatók fel. Ezek a következők voltak:

A földtani dokumentáció ( K ó k a i  1998, K o l o s z á r  1998, 
C h ik á n  1998, M a r s i 1998, M ü l l e r , K ir á l y  1999, M a r s i , 

K o v á c s-Pá l f f y  1999) két független információját használ
tuk fel, amelyek a következők:

— a fúrómag töredezettsége: jellemzésére különféle ki
fejezések (töredezett, apró darabokra tört, zúzott, 
breccsa stb.) merültek fel, amelyek nem kategorizál
hatók, ezért megtartottuk nevüket eredeti formájuk
ban; ellenőrzésképpen összevetettük a műszaki elle
nőri dokumentációval, amely ezeket a minősítéseket 
lényegileg megerősítette;

— másodlagos ásványok: felsorolásuk mélységközönként.
A mélyfúrás-geofizikai anyagok ( Z il a h i-S e b e s s  et al.

1998, 1999) három fő típusa állt rendelkezésünkre: görbék 
(ellenállás, sebesség, sűrűség, neutronporozitás), akuszti
kus hullámkép és lyuktelevíziós kép. Ezeken a geofizikai 
értelmezés felhasználásával jelöltük ki és minősítettük a 
töréses öveket. A minősítésekhez (/. táblázat) az alábbi 
megfontolásokkal éltünk:

— az elektromos ellenállás csökkenése igen érzékenyen 
mutatja a fajlagos felület növekedését és ezzel a repe- 
dezettség és feldarabolódás mértékét;

— a sűrűség csökkenése közvetlenül jelzi a kőzet fella
zulását;

— az akusztikus hullámsebesség csökkenése ugyancsak 
közvetlenül jelzi a kőzet fellazulását; az így keletkező 
minimumok az akusztikus hullámképen többnyire 
csillapodási, megszakadási sávokként jelentkeznek;

— a neutronporozitás növekedése a kőzet repedéseiben 
és pórusaiban — gránit esetében — főleg a fillosziliká- 
tok anyagában lévő víz mennyiségének megemelke
dését, s ezzel mind a fellazulást, mind a hidrotermá
lis bontottságot indikálja;

— a lyuktelevíziós képek a töréses öveket közvetlenül mu
tatják, az esetek döntő többségében kisebb-nagyobb 
egyedi törések vagy repedések tömegével.

A kigyűjtés során egy sor kiegészítő megfontolással él
tünk. A töréskijelölés elsődleges alapja a fúrómag állapota 
volt. A gyakorlatban meggyőződtünk arról, hogy az 1 m-nél 
kisebb töredezett szakaszoknak ugyan nem mindegyike 
jelentkezik a mélyfúrás-geofizikai képben, azonban minden 
jelentősebb ellenállás- és sebességminimum töredezett sza
kaszra esik. Kb. 1 m szakaszvastagságtól kezdődően a fúró
mag állapota az ellenállás- és a sebességeloszlással együtte
sen mindig felhasználható töréses övék kijelölésére. A sűrű
ség és a neutronporozitás jelentősebb anomáliái szinte kivé
tel nélkül töréses szakaszokra esnek, de még a nagyobbak

2. táblázat
A lyuktelevíziós képen látható mintázatok típusai

Mintázat
típusa

Töredezettség
jellege

Sávok/vonalak*
mennyisége hányada a képterületen

Homogén egységes - -

Foltos inhomogén - -
Rácsos - sok sáv jelentős
Hálós - sok vonal csekély

* A lyukfalhengert metsző síkok nyomvonalai (a lyuktelevíziós képen, 
amely a lyukfal hengerpalástjának kiterített képe), szinuszgörbék.
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közül sem minden töréses övben van sűrűség- és neutron- 
porozitás-anomália. Ezért ezt a két paramétert csak a töréses 
övék kiegészítő jellemzésére használjuk.

A lyuktelevíziós kép mintázatában négy típust különítet
tünk el (2. táblázat), amelyek az összetöredezés erősségé
ben és jellegében lényegileg folyamatos sorozatot alkotnak 
az alábbiak szerint:

1. a homogén típusban az összetöredezés olyan erős, 
hogy a kőzet gyakorlatilag murva- vagy homokszerű
vé vált;

2. a foltos típusban az összetöredezés erős, de a kőzet
ben már felismerhetők épebb törmelékdarabok, ame
lyek határai azonban nem állnak össze követhető sí
kokká;

3. a rácsos típusban a kőzetet különböző irányú repedé
sek szelik át, amelyek síkjai zömmel felismerhetőek, 
s döntő részük vetőagyagként vagy másodlagos ásvá
nyokkal kitöltött érként jelenik meg;

4. a hálós típusban a kőzetet különböző irányú repedé
sek szelik át, amelyek síkjai jól felismerhetőek, nagy 
részük zárt vagy csak igen vékony eret képez.

Az egyes típusok határai értelemszerűen nem élesek, 
ezért a két szomszédos típus közötti választás a minősítés 
során esetenként szubjektív. Az ebből fakadó pontatlanság 
azonban nem befolyásolja az összképet.

A kigyűjtés nyomán tisztázódott, hogy a különböző 
adatokból kapott határok nem pontosan egyeznek. Ennek 
az alábbi okai lehetnek:

— egyazon töréses övben különféle hatások összege- 
ződnek, amelyek határai nem esnek egybe (pl. a hid
rotermális bontás vagy az erek mennyisége egyazon 
szakaszon belül is változhat, akárcsak a töredezett
ség intenzitása és jellege);

— a különböző földtani és geofizikai módszerek érzé
kenysége egyazon jelenségre eltérő lehet;

— a geofizikai görbéken a határkijelölés pontossága at
tól függ, milyen háttéren jelentkezik az adott ano

mália: ha ez a háttér, töréses övék nélkül is tagolt, a 
kapott határ bizonytalanabbá válik;

— az egyes földtani és geofizikai módszerekkel megha
tározott mélységeket mindig terheli valamilyen hiba;

— a különböző földtani és geofizikai módszerekkel ka
pott mélységek egymáshoz képest elvileg valamennyit 
csúszhatnak, mert a mélységet a felszínnel összekötő 
anyag nem azonos (fúrómagnál rudazat, geofizikai 
méréseknél kábel), s még azonos anyag esetén sem 
egyszerre történnek a különböző mérések.

Mindebből következően a mélységeltérés kétféle lehet: 
statisztikus jellegű, amikor a felső és alsó határon mutatko
zó eltérések különböző irányúak, s a különböző adatok egy
azon, viszonylag kis tartományban szóródnak, és sziszte
matikus, amikor a felső és alsó határon mutatkozó eltérések 
azonos irányúak, vagyis a különböző módszerekkel kapott 
mélységtartományok csúsztatással jobban egyeztethetők. A 
rendelkezésre álló adatokban elsősorban statisztikus eltéré
seket észlelünk, elcsúszás legfeljebb gyanítható, de általá
ban nem igazolható (nem jelentkezik több, egymás alatt 
következő mélységszakaszon azonos irányban és azonos 
mérettel vagy azonos trenddel).

A töréses öveket a legszélső mélységadattal határoltuk 
le, azaz maximális vastagságokat vettünk fel. Az adatok 
elemzését az Üh-2 fúrás példáján mutatjuk be (3. táblázat). 
Az elemzés nyomán az egyes geofizikai anomáliatípusok
nak, a lyuktelevíziós mintázatoknak, valamint a földtani 
leírás során észlelt töredezettség intenzitásának kombiná
ciója alapján a töréses zónák hét kategóriáját különböztet
jük meg (4. táblázat), s ennek alapján vázolunk fel áttekintő 
képet a fúrásokkal harántolt törésekről. Mintaként az 
Üh-2 fúrást mutatjuk be (5. táblázat).

A hét kategória az egyes módszerekben a töréses övekre 
jellemző paraméterek gyengülésének sorrendjében követi 
egymást, vagyis a kategorizálás alapvetően intenzitást tük
röz. Egyetlen kivétel van: a 2. kategóriában a neutronporo- 
zitás kisebb, mint a 3.-ban. A bevezetésben mondottak fé-

A töréses övék kategóriái földtani és mélyfúrás-geofizikai adatok korrelációja alapján
4. táblázat

K
at

eg
ór

ia

Földtan Mélyfúrási geofizika
Akusztikus
lyuktelevízió

töredezettség
elektromos

ellenállás
akusztikus
sebesség

akusztikus
hullámkép sűrűség neutronporozitás

csökkenés csökkenés csillapodás csökkenés növekedés mintázat

1. erős e rő s/k ö zep es erős erős erős (re la tív ) e rő s (re la tív )
h o m o g én /

/fo lto s /rá c so s

2. erős e rő s/k ö zep es
(d iffe ren c iá lt)

erős erő s/k ö zep e s közepes/gyenge
(d iffe ren c iá lt)

gyenge h o m o g é n /rá c so s

3. közepes e rő s/k ö zep es
(re la tív )

e rő s/k ö zep es e rő s/k ö zep e s/
/gyenge

gyenge (re la tív )/ 
/n in cs

erős (re la tív ) fo lto s /rá c so s /
/h á ló s

4. közepes erős (re la tív ) e rő s/k ö zep es gyenge nincs g y enge/n incs rá c so s /h á ló s

5. gyenge/
/k ö zep es

gyenge (re la tív ) g y en ge/n incs g y enge/n incs gyen g e /n in cs g y enge/n incs rá c so s /h á ló s

6. gyenge gyenge n in cs n in cs n incs g y enge/n incs há ló s

7. gyenge nincs n incs n in cs n in cs n in cs há ló s

Zárójelben az esetlegesen (1. az 1. táblázathoz fűzött magyarázatot) fellépő minősítés.



Az Üveghuta Üh-2 fúrás töréses öveinek minősítése

No
Mélységköz

[ml
Földtani
jellemzés

Ellenállás
minimum

Akusztikus
hullámkép
csillapodás

Akusztikus
sebesség
minimum

Sűrűség
minimum

Neutron-
porozitás-
maximum

Lyuktelevíziós
mintázat

K

1. 131,0-134,0 repedezett gyenge - - - - hálós 6

2. 152,2-153,8 repedezett gyenge - - - - hálós 6

3. 181,7-184,3 repedezett gyenge gyenge gyenge - gyenge hálós 5
4. 195,0-196,5 töredezett közepes gyenge gyenge - gyenge foltos 4

5. 213,4-215,2 töredezett közepes közepes közepes erős erős foltos 3

6. 260,0-262,3 erősen
töredezett erős közepes gyenge erős közepes foltos/hálós 3

7. 305,5-312,0 töredezett/
repedezett erős gyenge közepes gyenge közepes hálós/foltos 4

8. 326,7-329,2 repedezett közepes gyenge gyenge gyenge gyenge rácsos/hálós 5

9. 343,4-351,9 erősen
töredezett közepes csökkenés gyenge erős erős rácsos/folt./hál. 3

10. 355,0-358,3 össze
töredezett közepes gyenge gyenge erős erős ■ hom./rács./folt. 3

11. 360,4-371,1 erősen
tör./vbr. erős erős erős közepes erős hom ./rács./folt. 1

Félkövér =1-4. kategória; K = kategória, folt. = foltos, hál. = hálós, hóm. = homogén, rács. = rácsos, tör. = töredezett, vbr. = vetőbreccsa.

nyében ez azt jelentheti, hogy a 3. kategóriájú töréses övékben 
a filloszilikátos hidrotermális bontás erősebb, mint a 2. kate- 
góriájúakban. Tipizálásra azonban nem látunk lehetőséget.

A töréses övék minősítésében csak a 3. és 4. kategóriá
tól kezdve vannak eltérések a földtani és geofizikai minősí
tés között, vagyis a nagyobb töréses övék kijelölése nagy
mértékben objektívnek tekinthető. Ezt igazolja a töréses 
övék fúrástengely mentén mért vastagsága és kategóriája 
között fennálló egyenes összefüggés (7. ábra) is.

A töréses övék indikátora a tektonikai repedezettség 
(Maros, Palotás 1998, 1999) is. Az összevetéshez ennek 
értékeit osztályokba soroltuk: a 70%-nál nagyobb csúcsokat 
az 1., a 70%-nál nagyobb és 40-70% közötti csúcsokat egya
ránt tartalmazó szakaszokat a 2., á 40-70% közötti csúcso
kat a 3. és a 40%-nál kisebbeket a 4. osztályba soroltuk. A 
töréses övenkénti osztályok és kategóriák között egyenes 
összefüggés figyelhető meg (2. ábra). Ezen az általános hát
téren azonban jelentős eltérések is mutatkoznak, vagyis a 
tektonikai töredezettség ugyanúgy nem egyértelmű indiká
tora a töréses övéknek, mint bármely más, önmagában vett 
paraméter.

Gyakorlati értelemben a töréses övék kétféle szempont
ból játszanak nagy szerepet: egyrészt a kőzetek állékonysá
gát, másrészt a felszín alatti vízáramlást befolyásolják. A 
töréses övék állékonysága jóval kisebb, mint a közeikben 
lévő gránité, másrészt a gránitban lévő víz mozgása a töré
sekhez kapcsolódik. A törések megjelenése sokféle lehet, 
hajszálrepedésektől kezdve egészen a legnagyobb töréses 
övékig. A fizikai paraméterek korrelációja a földtani érte
lemben vett töredezettséggel arra enged következtetni, hogy 
az állékonyság annál rosszabb, minél nagyobb az illető töré
ses öv. A fizikai paraméterek változásának mértékéből az 
állékonyság csökkenése közvetlenül is megítélhető.

A töréses övék szerepe a vízmozgásokban már nem 
ilyen egyértelmű, és jóval nehezebben vizsgálható. Értéke
léséhez a vízmozgást közvetlenül befolyásoló paraméterek
re van szükség. Ezek egy része (pl. a szivárgási tényező) a 
töréses övék fúrásos harántolásain kútvizsgálattal, de más 
részük (pl. a tározási tényező és az effektív porozitás) csak 
a töréses övék hosszabb szakaszain, fúrásközi módszerek
kel kapott adatokból számítható. A kútvizsgálatok során 
csak a legnagyobb töréses övekre kaptunk egyedi adatokat, 
a töréses övék döntő többségére nincs önálló információ, 
mert a vastagságuknál jóval hosszabb mérési szakaszokon 
belül estek.

Ebben a vonatkozásban a fúrásokban mért vízbeáramlá
sok szolgáltatják az egyetlen olyan adatsort, amely összevet
hető a töréses övék paramétereivel. Általában úgy gondol
ják, hogy a töréses övék vastagsága a vízmozgásokat befo
lyásoló legfontosabb paraméter, ezért ennek a hatását vizs
gáltuk meg. Természetes állapotban vízbeáramlást egyetlen 
fúrásban sem kaptunk (0,01 1/min kimutatási határral), 
beáramlások akkor jelentek meg, amikor a fúrólyukból eltá- 
volítottuk a víz egy részét, azaz nyomáscsökkenést hoztunk 
létre. Minél nagyobb a nyomáscsökkenés, annál nagyobb a 
beáramlás, ezt az áramlásmérések és a kútvizsgálatok össze
vetése világosan mutatja (Bállá 2000). Az áramlásméré
sek során akkora nyomáscsökkenést hoztunk létre, hogy 
mérhető vízhozamot kapjunk. A konkrét értékek 0,7 és
43,0 m között ingadoztak, de többnyire 15 m körül voltak.

A beáramlási hozamokat csak azonos nyomáscsökke
nés mellett lehet összehasonlítani. Első megközelítésként 
lineáris összefüggést tételeztünk fel a nyomáscsökkenés és 
a hozam között, nem számoltunk nyomásküszöbbel a be
áramlás megindulásához, s 15 m-es leszívásra korrigáltunk. 
A korrigált beáramlási hozamok gyakorlatilag nem mutat



tak összefüggést a töréses övék vastagságával (3. ábra). 
Nem igazolódott tehát az a feltevés, hogy minél nagyobb 
egy töréses öv, annál jobban vezeti a vizet. Ez teljes össz
hangban van azzal a tapasztalati ténnyel, hogy a legnagyobb 
telephelyi beáramlást önálló, nyílt repedésen, és nem vala
mely töréses övön kapták.

4. Összefoglalás

A mélyfúrás-geofizikai mérésekkel meghatározott para
méterek közül az elektromos ellenállás, a sűrűség és az 
akusztikus hullám sebesség csökkenése, valamint a neut- 
ronporozitás növekedése a töréses övék felében egyértelmű
en jelzi a kőzet fellazulását és hidrotermális bontottságát. A 
többi töréses övnél is van hasonló összefüggés, bár a geo
fizikai paramétereknek itt már nem mindegyikével. A geofi
zikai paraméterekben csak a legkisebb töréses övék nem 
jelentkeznek. A fellazult szakaszok töréses eredetéről a 
lyuktelevíziós képeken közvetlenül meg lehet győződni:

ezeken a szakaszokon ugyanis repedések és erek sűrűsödé
se látható. A mélyfúrás-geofizikai paraméterek tehát fel- 
használhatók a töréses övék kijelölésére. A négyféle para
méter megteremti a törések fizikai kategorizálásának a le
hetőségét. A kategóriák a töréses övék kialakulására vezető 
jelenségek intenzitását tükrözik, a jelleg szerinti tipizálás
hoz nem nyújtanak alapot.

A töréses övék kategorizálása segítséget nyújthat az állé
konyság megítéléséhez, ami a tároló telepítésénél lehet fon
tos szempont. A földtani alkalmasság szempontjából a tö
rések szerepét elsősorban vízvezető képességük alapján kell 
megítélnünk. E téren megállapíthatjuk, hogy a törések leg
fontosabb paramétere, a vastagság, gyakorlatilag nem befo
lyásolja a vízvezető képesség egyetlen, töréses övenként is 
mért mutatóját, a vízbeáramlást. A töréses tektonika és a 
hidrogeológia közötti kapcsolat tehát az üveghutai telep
helyen igen laza, a hidrogeológiai képről csak közvetlen 
hidrogeológiai adatok alapján nyilatkozhatunk, s nem adha
tunk előrejelzést a töréses övék földtani és fizikai tulajdon
ságaira támaszkodva.


