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A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok felszín alatti elhelyezését célzó program keretében jelenleg folyik az üveghutai telep
hely alkalmassági vizsgálata. A potenciális befogadó kőzet hidrogeológiai tulajdonságainak megismerése érdekében egyedi pakkeres kút- 
vizsgálatokat végeztünk a telephelyen mélyített 300-500 m-es fúrásokban. Kétlépcsős vizsgálati stratégiát dolgoztunk ki. Az első ütemben 
viszonylag rövid időtartamú slugtesztek segítségével meghatároztuk a fúrások közvetlen környezetének transzmisszivitásszelvényét. 
A második ütemben a nagyobb transzmisszivitású szakaszokon állandó hozamú víztermelést végeztünk, és a szivattyúzást követő nyo
másemelkedés alapján meghatároztuk a nyugalmi vízszintet és a fúrások tágabb környezetének transzmisszivitását.

A kútvizsgálatok során felfújható pakkereket, a fúrólyukba telepített, felszínről irányítható csőzáró szelepet, nagy pontosságú nyomás- 
szondákat, valamint a mért értékek azonnali megjelenítésére alkalmas adatgyűjtő rendszert alkalmaztunk. A víztermeléshez dugattyút, 
ül. csavarmélyszivattyút használtunk. A mérési eredményeket típusgörbe-illesztésen alapuló korszerű számítógépes programokkal érté
keltük ki. Tanulmányunkban ismertetjük az egyedi pakkeres kútvizsgálatok metodikáját, és összefoglaljuk az eredményeket.

1. Bevezetés

A Magyar Állami Földtani Intézet vizsgálatokat folytat 
annak megállapítására, hogy az üveghutai telephely karbon 
korú gránitos képződményei alkalmasak-e kis és közepes 
aktivitású radioaktív hulladékok felszín alatti elhelyezésére. 
A telephely környezetének részletes földtani és hidrogeoló
giai kutatása 1995-ben kezdődött. 1999-ig hét mélyfúrás 
létesült, melyekben a Golder Associates átfogó kútvizsgálati 
programot hajtott végre a potenciális befogadó képződmé
nyek hidrogeológiai tulajdonságainak megismerése céljából.

Az első próbafúrás (Üh-1) 1996-ban készült, mélysége 
365 m volt. E fúrás pakkeres kútvizsgálatának eredményeit 
Harborth, Tungli (1997) ismertette. 1997-ben a tovább- 
kutatás számára kijelölt szűkebb területen négy további fú
rás mélyült (Üh-2, Üh-3, Üh-4 és Üh-5), melyek mélysége 
300 és 380 m között változott. 1999-ben készült el az Üh-22 
és Üh-23 jelű fúrás; mélységük 500, ill. 300 m. A fúrások 
mélyítése során egyedi pakkeres kútvizsgálatokat végez
tünk, emellett -  a telephelyen mélyült hat mélyfúrás kiala
kítását követően — két lyukközi interferenciás kútvizsgálat- 
ra is sor került. Ebben a tanulmányban az egyedi kútvizsgá
latok metodikáját és eredményeit mutatjuk be. Az interfe
renciás vizsgálatokról a jelen kötet egy másik cikke számol 
be (Bradley et al. 2000).

2. A vizsgálatok metodikája

Az egyedi kútvizsgálatok megkezdése előtt kialakítottuk 
az üveghutai telephely elvi hidrogeológiai modelljét. Esze
rint a telephely egy dombtető alatt helyezkedik el, ahol a be

fogadó gránitos kőzeteket mintegy 60 m vastagságú negyed
időszaki lösz és kb. 20 m vastag tarkaagyag fedi. A gránitos 
összlet felső része erősen mállott. A dombtető alatt a talaj
vízszint viszonylag nagy mélységben, a mállott gránitban 
húzódik; a negyedidőszaki képződmények zömmel a telítet
len zónában helyezkednek el. A gránitos kőzetek csak a telep
hely szomszédságában lévő völgyekben bukkannak felszínre.

Az Üh-1 fúrás pakkeres kútvizsgálata szerint a gránitos 
képződményeket egészében véve kicsi, de meglehetősen 
változékony transzmisszivitás jellemzi. A nyugalmi vízszin
tek a mélységgel általában csökkennek, ami igazolja, hogy a 
telephely regionális beszivárgási területen található. Egyes 
mélységközökben azonban — az általános trendtől eltérően 
— helyi potenciálszint-növekedést tapasztaltunk. Nem sike
rült egyszerű kapcsolatot találnunk a kútvizsgálatok során 
meghatározott hidrogeológiai paraméterek, ill. a fúrómag álla
pota és a mélyfúrás-geofizikai vizsgálatok eredményei között.

Az egyedi pakkeres kútvizsgálatok fő feladatai az alábbi
ak voltak:

— a képződmények vízvezető képességének jellemzése 
a transzmisszivitásértékek eloszlásának statisztikai 
vizsgálata alapján;

-  a nyugalmi vízszintek térbeli eloszlásának meghatá
rozása;

— a legjobb vízvezető képességű fúrólyukszakaszok 
áramlási viszonyainak részletes vizsgálata;

-  vízminták gyűjtése a geokémiai vizsgálatok számára.
A telephely elvi hidrogeológiai modellje és a fentebb vá

zolt feladatok ismeretében kétlépcsős vizsgálati stratégiát 
alakítottunk ki: az első ütemben a teljes nyitott fúrólyuksza
kaszt viszonylag rövid idejű slugtesztekkel, ún. gyorstesz
tekkel vizsgáltuk végig, a második ütemben pedig a nagyobb



1. táblázat
Egyedi pakkeres kútvizsgálatok az üveghutai mélyfúrásokban

Fúrás
Talpmélység 

(m f.a.)
Gránitfelszín 

(m f.a.)
Vizsgálat

ideje Gyorsteszt
Hosszú idejű 

teszt Vízminta

Uveghuta-2 381,90 59,9 1997-98 27 10 1
Üveghuta-3 300,10 50,1 1997-98 17 5 2
Üveghuta-4 300,19 21,2 1997-98 15 9 2
Üveghuta-5 300,88 60,5 1997-98 15 9 2
Üveghuta-22 500,77 62,5 1998-99 31 6 5
Üveghuta-23 300,48 60,2 1998-99 1 23 4 2

vízvezető képességű szakaszokon ún. hosszú idejű tesztek 
keretében részletes vizsgálatot végeztünk.

A gyorstesztek alapján meghatároztuk a fúrások közvet
len környezetét jellemző folytonos transzmisszivitásszel- 
vényt, és ez alapján jelöltük ki a hosszú idejű tesztek számá
ra legmegfelelőbb mélységközöket. A gyorstesztek során 
közel egyforma hosszúságú, nem célirányosan kiválasztott, 
egymást részben átfedő vizsgálati szakaszokkal a teljes nyi
tott fúrólyukat megvizsgáltuk. így a képződmények transz- 
misszivitásáról egy reprezentatív, statisztikai módszerekkel 
is feldolgozható adathalmazt nyertünk.

A hosszú idejű tesztek számára a legnagyobb vízvezető 
képességű szakaszokat választottuk ki, mivel ezeken a sza
kaszokon a legkisebb a nyűgalmi vízszint meghatározásá
nak bizonytalansága. Emellett kizárólag ezeket a szakaszo
kat lehetséges olyan hozammal termeltetni, amellyel a hid- 
rogeokémiai vizsgálatokhoz szükséges vízmennyiség éssze
rű időn belül kinyerhető.

1997-ben még úgy terveztük, hogy az egyedi kúthidrauli- 
kai vizsgálatokra csak az Üh-2, Üh-3, Üh-4 és Üh-5 fúrások 
teljes talpmélységének elérését követően kerül sor. Lyukfal- 
állékonysági problémák miatt azonban a fúrólyukak egyes 
szakaszait tamponcementezéssel vagy vesztett technikai ra
kat alkalmazásával kellett megerősíteni (Gyalog, Tungli 
2000). Az omló szakaszok hidrogeológiai jellemzőinek vizs
gálata érdekében a fúrási folyamatot megszakítottuk, és a 
cementezés, ill. csövezés előtt elvégeztük a kútvizsgálato- 
kat. Különféle műszaki problémák miatt néhány fúrólyuksza
kaszon nem tudtuk a méréseket végrehajtani.

A korábbi tapasztalatok alapján az Üh-22 és Üh-23 
fúrások vizsgálata során másféle stratégiát alkalmaztunk. 
A méréseket már előzetesen több szakaszra tagoltuk, és min
den 30-50 m előrehaladás után vizsgáltuk a lefúrt szakaszt. 
Ily módon egyetlen lyukszakasz sem maradt ki a mérések
ből. Az üveghutai mélyfúrásokban végzett egyedi pakkeres 
kúthidraulikai vizsgálatokat az 1. táblázatban összegezzük.

3. Vizsgálati eszközök

Az egyedi kútvizsgálatok során használt felszíni és mély
ségi eszközök leggyakoribb elrendezését az 1. ábrán mutat
juk be. A fúrásokba egy vagy két pakkért, felszínről szabályoz
ható csőzáró szelepet, valamint három nyomásmérő szondát 
telepítettünk.

A vizsgálni kívánt fúrólyukszakaszt felfújható pakkerek
kel különítettük el a fúrás többi részétől. A pakker mintegy 
0,85 m hosszúságban zárta el a fúrólyukat. A pakkereket 
nitrogéngázzal működtettük; a gáz nyomását a pakkereket a 
felszínnel összekötő felfúvó vezetéken keresztül szabályoz
tuk. A kútvizsgálat megkezdése előtt a pakkerek zárását 
gondosan ellenőriztük. A pakkerek beépítéséhez alumíni
umból készült tesztrudazatot használtunk.

A tesztrudazatba közvetlenül a felső pakker fölé egy 
csőzáró szelepet illesztettünk, mellyel szabályozni tudtuk a 
rudazat és a vizsgálati szakasz közötti hidraulikai kapcsola
tot. A csőzáró szelepet a felszínről tudtuk működtetni nit
rogéngáz segítségével. Nyitott szelep esetén a tesztrudazat 
belseje és a vizsgált képződmények közötti nyomáskülönb
ség hatására vízáramlás alakulhat ki. A szelep zárásakor a 
rudazat és a képződmények közötti áramlás megszűnik, és 
a lezárt vizsgálati szakaszban a víz nyomása a környező re
pedésekben tárolt víz nyomásához közelít.

A pakkerekkel elkülönített vizsgálati szakasz, ill. az alat
ta és fölötte elhelyezkedő fúrólyukszakaszok nyomásviszo
nyait három mélységi nyomásszondával mértük. A fúrásba 
telepített érzékelőktől az adatok elektromos kábelen keresz
tül jutottak a felszíni adatgyűjtő egységhez. Az alkalmazott 
adatgyűjtő szoftver akár 5 másodpercenkénti adatrögzítést is 
lehetővé tett, és a mért adatok azonnal megjeleníthetők voltak.

A vizsgálati szakaszból történő, közel állandó hozamú víz
termeléshez csavarmélyszivattyút (ún. Moyno-szivattyút) 
alkalmaztunk. A szivattyú a felszínen elhelyezett hidrauli
kus motorból és meghajtófejből, valamint a fúrásban lévő 
állórészből (sztátor), forgórészből (rotor) és meghajtóru- 
dakból áll. Mind a rotor, mind pedig a sztátor alakja archi
medesi csavart formáz. A sztátorba illesztett rotor álló hely
zetben tökéletesen zár, ezért a szivattyún keresztül nem ala
kulhat ki vízáramlás. Amint a rotor a sztátorban forogni 
kezd, a két idom által közrezárt apró térrészek csavar alakú 
pálya mentén felfelé mozognak, és a vizet a sztátor aljától a 
teteje felé szállítják. A víztermelés hozama a forgás sebessé
gének függvényében változik. A sztátor a tesztrudazat ré
sze, a rotort pedig meghajtórudak segítségével illesztettük a 
sztátorba. A forgási sebességet a felszínen lévő meghajtófej
jel szabályoztuk. Az alkalmazott csavarmélyszivattyúval a 
víztermelés hozamát 0,8 és 12 1/min között fokozatmente
sen tudtuk állítani.

A slugtesztekhez a tesztrudazatból viszonylag kis men
nyiségű (60-100 liter) vizet kellett kiemelnünk. Erre a célra



ún. dugattyút használtunk. A dugattyú egy gumigyűrűkkel 
tömített fejből és egy nehéz rúdból áll. A dugattyút a csőzáró 
szelep zárt állása mellett a tesztrudazat belsejébe eresztettük 
egy drótkötél segítségével. A leeresztés során a tesztrudazat- 
ban lévő víz a dugattyú fejében lévő golyós szelepen keresz
tül a dugattyú fölé áramolhat. Kihúzáskor a golyós szelep 
lezár, és — a dugattyú fején lévő gumigyűrűk tömítésének kö
szönhetően — a rúd fölé jutott víz a felszínre emelhető. A gyen
gébb vízadó képességű lyukszakaszok vízmintázásához, 
amikor az elérhető kis hozam miatt nem használhattuk a 
csavarmélyszivattyút, szintén a dugattyút alkalmaztuk.

4. A vizsgálatok kivitelezése

A gyorstesztek során többnyire két pakkerrel zártuk köz
re az átlag 10 m hosszú vizsgálati szakaszt. A gyorstesztek 
időtartama rendszerint 2-3 óra volt. Minden gyorsteszt egy 
kezdeti nyomáskiegyenlítődési fázisból, illetve az azt követő 
slugtesztből állt. A nyomáskiegyenlítődési fázis során — a 
csőzáró szelep zárt állása mellett -  dugattyúzással eltávolí
tottak a tesztrudazatban lévő víz egy részét. A csőzáró sze
lep nyitásakor a vizsgálati szakaszban hirtelen 300-600 kPa 
(30-60 m leszívásnak megfelelő) nyomáscsökkenés lépett 
fel, aminek következtében megindult a víz beáramlása a 
környező képződményekből a tesztrudazat belsejébe. A víz
beáramlást 1 órán keresztül észleltük, vagy amíg a vízszint- 
emelkedés a tesztrudazatban el nem érte a kezdeti leszívás 
15-30%-át. A gyorstesztek jellemző nyomásgörbéjét a 2. 
ábrán mutatjuk be.

A hosszú idejű tesztek során egy- vagy kétpakkeres esz
közrendszert használtunk, a vizsgált szakasz hossza pedig 
többnyire 10-30 m között változott. Egy hosszú idejű teszt 
2-6 napig tartott, és több vizsgálati fázisból állt (5. ábra). 
Elsőként egy kezdeti nyomáskiegyenlítődési fázist iktattunk 
be, hogy a megelőző fúrási tevékenység által okozott zavaró 
hatások jórészt megszűnjenek. Ezt egy hosszabb slugteszt kö
vette, melyet addig folytattunk, amíg a visszatöltődés meg
közelítette a kezdeti leszívás 40%-át. Ekkor a csőzáró szele
pet ismét bezártuk, és megkezdődött a fő nyomáskiegyenlí
tődési fázis. E fázis nyomásgörbéjének kiértékelése alapján 
határoztuk meg a vizsgált szakasz nyugalmi vízszintjét, és 
választottuk ki a megfelelő áramlási modellt.

A hosszú idejű tesztek többsége ezt követően egy vízter
melési fázissal folytatódott, melynek végén vízmintát gyűj
töttünk a geokémiai vizsgálatok számára. A víztermelést 
lehetőség szerint állandó hozammal végeztük, hogy a fúrás 
tágabb környezetének hidrogeológiai viszonyait is vizsgál
hassuk. Néhány hosszú idejű tesztet egy záró nyomáski
egyenlítődési fázissal fejeztünk be.

5. Kiértékelés

Az utóbbi 10-15 év alatt a kútvizsgálatok kiértékelési 
módszerei igen sokat fejlődtek. Ezt a fejlődést részben a 
mérési technológia tökéletesedése — nagy pontosságú nyo

másszondák alkalmazása, és a megnövekedett adattárolási 
kapacitás — tette lehetővé. A fejlődés másik motorja a szá
mítógépes kiértékelési módszerek elterjedése volt (H orné 
1997). A kettős logaritmikus léptékben szerkesztett típus
görbék újabb sorozata jelent meg, amelyek a nyomásválto
zás deriváltját is feltüntetik. A legkülönfélébb áramlási mo
dellekre kidolgozott új típusgörbékkel figyelembe vehető a 
korai észlelési időszakban a kút- és gáthatás, ill. a késői ész
lelési időszakban a peremfeltételek hatása is (G ringarten 
et al. 1979). A típusgörbékhez való illesztést nem-lineáris 
regressziós algoritmust alkalmazó számítógépes programok 
segítik. Az üveghutai kútvizsgálatok kiértékelése során tel
jes mértékben kihasználtuk az új módszerek nyújtotta lehe
tőségeket.

A tranziens nyomásváltozások kiértékeléséhez számos 
analitikai megoldás áll rendelkezésre (Kruseman, de Ridder 
1991), melyek közül mi a típusgörbe-illesztést alkalmaztuk.

A slugtesztek kiértékeléséhez a Golder Associates saját 
fejlesztésű FlowDim programját használtuk. A szoftver le
hetővé teszi a fentebb felsorolt korszerű módszerek együt
tes alkalmazását: a típusgörbe-illesztés a nyomásváltozás 
deriváltja alapján végezhető el (O strowski, Kloska 1989), 
a slugtesztek nyomásadatait dekonvolúcióval dolgozza fel 
(C hakrabaty, Enachescu 1997, Peres 1989), az adatok 
típusgörbéhez illesztése pedig automatikusan, nem-lineáris 
regressziós algoritmus alkalmazásával történik.

A gyorstesztek mérési eredményét viszonylag egyszerű 
módszerrel értékeltük ki. Első lépésként a log-log dekonvo- 
lúciós görbén a nyomásváltozás deriváltjának alakja alap
ján kiválasztottuk az áramlási modellt (4. ábra, a). A gyors
tesztek kiértékelése során minden esetben kétdimenziós ra
diális áramlási geometriát tételeztünk fel, és a gáthatás-értéket 
nullának vettük. A mért adatok illesztése általában a legegy
szerűbb, homogén áramlási modell alkalmazásával is jól si
került, azonban néhány esetben csak komplexebb, összetett 
áramlási modellel lehetett elérni a megfelelő illeszkedést. 
Az összetett modellben a fúrás körül két koncentrikus zó
nát tételeztünk fel, melyek tározási tényezője és transzmisszi- 
vitása különböző volt. Az áramlási modell kiválasztása és a 
transzmisszivitás előzetes becslése után a kiértékelést a 
Ramey-féle típusgörbékeri folytattuk (Ramey et al. 1975), 
és azok segítségével határoztuk meg pontosabban a transz- 
misszivitást és a tározási tényezőt (4. ábra, b).

A hosszú idejű tesztek mérési eredményeit alaposabb 
vizsgálatnak vetettük alá. A slugfázist a fentebb ismertetett 
FlowDim programmal értékeltük ki. Az állandó hozamú 
vizsgálati fázisokat — ide értve a nulla vízhozammal jelle
mezhető nyomáskiegyenlítődési fázisokat is — az elsősorban 
olajipari kúttesztek elemzéséhez kifejlesztett Interpret/2 
szoftverrel értékeltük ki (Scientific Software-Intercomp 
1994). Ez a program á kiértékelést számos olyan módszer
rel támogatja, amelyek használata még csak most kezd el
terjedni a hagyományos kúthidraulikai vizsgálatok értelme
zése során. Ilyen például az egyes vizsgálati fázisok 
többszörös szuperpozíciója (G ringarten et al. 1980) és a 
különféle geometriájú áramlási modellekre kidolgozott, a 
nyomásváltozás deriváltját is tartalmazó típusgörbék (ún.



diagnosztikai görbék) széles választéka (Bourdet et al. 
1983). A típusgörbe-illesztést a program automatizált, nem
lineáris regressziós algoritmussal segíti, és lehetővé teszi az 
egyes vizsgálati fázisok áramlási hozam szerint normált gör
béinek közvetlen összehasonlítását is.

A kiértékelés megkezdésekor megadtuk a vizsgálati pa
ramétereket, valamint az egyes vizsgálati fázisokhoz tarto
zó vízhozamokat. A nyomáskiegyenlítődési fázisok során a 
vízhozam nulla, az állandó hozamú víztermelés idején pe
dig a mért hozammal számoltunk. A slugfázist 3-5 szakasz
ra osztottuk, és mindegyik szakaszra kiszámítottuk a vízbe
áramlás átlagos hozamát.

Ha a kezdeti és a fő nyomáskiegyenlítődési fázis végén 
beállt nyugalmi nyomások között lényeges eltérés mutatko
zott, akkor a hosszú idejű tesztet megelőző fúrási időszak, 
az ún. fúrási előtörténet zavaró hatását is figyelembe vet
tük. A fúrási előtörténet időtartamát a vizsgálati szakasz 
középpontjának átfúrásától a kezdeti nyomáskiegyenlítődé
si fázis elejéig eltelt idővel vettük azonosnak.

A fő nyomáskiegyenlítődési fázist egy ismert hozamú 
víztermelés előzi meg. A kezdeti nyomáskiegyenlítődési fá
zis viszont a fúrási előtörténet ismeretlen hatásait tükrözi. 
Az Interpret/2 program speciális modulja segítségével össze
hasonlítottuk e két nyomáskiegyenlítődési fázis hozam sze
rint normált diagnosztikai görbéit, és a fúrási előtörténet is
meretlen hatását egy ún. történeti hozam alkalmazásával 
próbáltuk számszerűsíteni, ill. kiszűrni.

A hosszú idejű tesztek nyomán az egyes vizsgálati fázi
sokat egyidejűleg értékeltük, hogy a vizsgált képződmények 
tényleges hidrogeológiai tulajdonságait leginkább tükröző, 
konzisztens eredményeket kapjunk. Minden fázis esetében 
először a log-log diagnosztikai görbén megvizsgáltuk a nyo
másváltozás deriváltjának alakját (5. ábra, a), és kiválasztot
tuk a görbe képének leginkább megfelelő áramlási modellt. 
Ezután a derivált görbéhez egyenest illesztve határoztuk 
meg a modell fő paramétereinek (kúthatás, transzmisszivitás) 
első közelítő értékét. A modellparamétereket típusgörbe
illesztéssel optimalizáltuk, kihasználva az Interpret/2 prog
ram automatikus, nem-lineáris regressziós algoritmusa által 
nyújtott lehetőségeket.

A kiértékelés következő lépéseként a nyugalmi nyomás 
értékét határoztuk meg a fél-logaritmikus Horne-féle szuper
pozíciós görbére történő illesztéssel (5. ábra, b). Végül az 
adott vizsgálati fázis kiértékelése során nyert hidrodinamikai 
paraméterekkel modelleztük a teljes tesztet (5. ábra, c). Ez
zel a görbével a kapott értékek megbízhatóságát kívántuk 
ellenőrizni.

A vizsgálati fázisok egyidejű értelmezésével biztosítot
tuk, hogy az egyes fázisok kiértékelése alapján konzisztens 
eredményeket kapjunk. A viszonylag hosszú időtartamú, 
egyértelműen felismerhető áramlási jellegre utaló vizsgálati 
fázisokat hangsúlyozottan vettük figyelembe a teljes teszt
kiértékelés során. Az egyes vizsgálati fázisok alapján meg
határozott paraméterek más és más léptékben jellemzik a 
vizsgált képződmények hidrodinamikai tulajdonságait.

Az Üh-22 és Üh-23 fúrás hosszú idejű tesztjeinek kiér
tékelése során egy újabb értékelési módszert is alkalmaz

tunk. Az adott hosszú idejű teszt minden egyes vizsgálati 
fázisának diagnosztikai görbéit normáltuk, és a deriváltakat 
egyetlen közös diagramban ábrázoltuk (6. ábra).

A mért adatok ábrázolási módja a diagnosztikai görbén 
az adott vizsgálati fázis típusától függ:

— az állandó hozamú víztermelési fázisok és nyomás
kiegyenlítődési fázisok esetében a nyomásváltozást a 
szuperpozíciós idő függvényében ábrázoljuk;

— a slugtesztek és impulzustesztek esetében a Peres
féle dekonvolúciós görbét alkalmazzuk (Peres et al. 
1989);

— az állandó nyomású tesztek esetében a hozamvál
tozást az eltelt idő függvényében ábrázoljuk.

A derivált görbéket az állandó hozamú tesztek és vissza- 
töltődés-mérések esetében a hozam szerint normáltuk. A slug- 
és impulzustesztek esetében a kúthatás alapján, az állandó 
nyomású tesztek esetében pedig a nyomáskülönbség alap
ján normáltuk a derivált görbét. A transzmisszivitás megha
tározásának egyenletéből kiindulva (H orné 1997) a kü
lönféle típusú tesztek normált derivált görbéi egyetlen kö
zös diagramban is ábrázolhatok, melynek függőleges tenge
lyén a transzmisszivitás, vízszintes tengelyén pedig egy idő
függvény szerepel. Ez az ábrázolási mód homogén közeg
ben történő kétdimenziós radiális áramlást tételez fel, és a 
transzmisszivitás értéke a függőleges tengelyről közvetlenül 
leolvasható a derivált görbék vízszintes stabilizációs sza
kaszának helyzete alapján.

A normált diagnosztikai görbék kétféleképpen használ
hatók fel:

— összehasonlíthatók valamely teszt különféle vizsgá
lati fázisai, és ez alapján kimutathatók az áramlás jel
legében a teszt során bekövetkező változások, amelyek 
esetleg a hidrodinamikai paraméterek (kúthatás, gát
hatás, transzmisszivitás) megváltozására vezethetők 
vissza;

— a tesztek egymással is összehasonlíthatók, így az 
egyes hidrogeológiai egységek áramlási jellegzetessé
gei, illetve az eltérő hidrogeológiai egységek áramlási 
jellegének különbségei közvetlenül szemléltethetők.

Az Üh-22 és Üh-23 fúrás hosszú idejű tesztjeinek kiér
tékelése során összehasonlítottuk az egyes vizsgálati fázi
sok normált diagnosztikai görbéit. Az összevetés alapján 
megállapítottuk a transzmisszivitás lehetséges legkisebb és 
legnagyobb értékét, és jellemeztük a transzmisszivitás meg
határozásának bizonytalanságát.

6. Az áramlási viszonyok jellemzése

. Repedezett kristályos kőzetekben a vízáramlás alapve
tően a repedések mentén történik, a kristályos alapkőzet 
vízszállítása rendszerint elhanyagolható. A felszín alatti víz
áramlás jellege elsősorban a repedések méret, irány és in
tenzitás szerinti eloszlásától, azaz végső soron a repedések 
kereszteződésének, metszésének gyakoriságától függ.

Bizonyos esetekben — például egyenletes sűrűségű repe
désrendszer esetén, amikor a repedések kereszteződésének



gyakorisága a térben csak kis mértékben változik, vagy ami
kor a pakkerekkel elkülönített vizsgálati szakaszt állandó 
vastagságú vízszintes repedés metszi — a repedezett kőzet 
áramlási viszonyai ekvivalens porózus közeggel is leírhatók. 
Ebben az esetben a log-log diagnosztikai görbén a nyomás
változás deriváltján jellegzetes horizontális stabilizációs 
szakasz jelentkezik, amely a kétdimenziós radiális áramlás 
kialakulását jelzi. Ha a vizsgálati szakasz hossza a hidrauli- 
kailag jelentős repedések átlagos távolságához képest kicsi, 
és a repedések összefüggő rendszert alkotnak, akkor a deri
vált görbe a középső észlelési időszakban csökkenő jelleget 
mutat, ami a háromdimenziós gömbi áramlási rendszerre 
jellemző. Ezzel ellentétben, ha a vizsgált szakaszon a vízbe
áramlás egyetlen függőleges irányú repedésből származik, 
akkor a nyomásváltozás deriváltja jellegzetes lineárisan 
emelkedő képet mutat a korai és középső észlelési időszak
ban, ami az egydimenziós áramlásra jellemző. Egy hierar
chikus szerveződésű repedésrendszer (amelyben a viszony
lag ritka, nagy transzmisszivitású és kis tározási tényezőjű 
fő vízvezető szerkezetekhez kiterjedt, kis transzmisszivitá
sú, de viszonylag nagy tározási tényezőjű háttér-repedéshá- 
lózat kapcsolódik) a kútvizsgálat során a kettős porozitású 
elvi áramlási modellre emlékeztető nyomásváltozást mutat.

A tranziens nyomásváltozás jellege a léptéktől függ. Az 
idő múlásával a nyomásjel fokozatosan tovaterjed a repe
désrendszeren keresztül, és az áramlás jellegének térbeli vál
tozásai a diagnosztikai görbén a derivált meredekségének 
változásában nyilvánulnak meg. A középső észlelési időszak
ban jelentkező meredekségváltozást gyakran összetett áram
lási modellel értelmezik. A fúrás közvetlen közelében az 
áramlási geometria vagy a hidrogeológiai paraméterek érté
kének változása gáthatásként is felfogható, a fúrástól távoli 
térrészben mutatkozó jelentős változások pedig különféle 
peremfeltételekkel (állandó nyomású vagy átfolyásmentes 
határ feltételezésével) közelíthetők. E feltételezéseknek rend
szerint nincsen tényleges földtani értelmük, csupán a repe
dés menti vízáramlás igen bonyolult valóságos geometriájá
nak egyszerűsített jellemzésére, minősítésére szolgálnak.

Az üveghutai telephely áramlási rendszerének jellegze
tességeit a legnagyobb vízvezető képességű fúrólyukszakaszo
kon elvégzett hosszú idejű tesztekkel vizsgáltuk. A 34 hosszú 
idejű teszt közül 26 esetben a tapasztalt nyomásképet nem 
lehetett külső perem nélküli, egyszerű homogén radiális áram
lási modellel közelíteni. 19 esetben összetett áramlási mo
dellt kellett alkalmaznunk, 12 esetben pedig csak külső hatá
rok feltételezésével sikerült elérni a modellgörbe és a mért 
adatok megfelelő mértékű illeszkedését. A hosszú idejű 
tesztek becsült hatósugara néhány tíz métertől néhány száz 
méterig terjed, következésképpen az egyedi kútvizsgálatok 
eredményei az áramlási rendszer néhány tíz méteres lépték
ben még meglévő, jelentős mértékű heterogenitását jelzik.

Két esetben kettős porozitású modellt alkalmaztunk az 
adatok illesztéséhez, három esetben pedig a diagnosztikai 
görbe az egydimenziós áramlásra jellemző képet mutatott. 
Ezek az adatok azt jelzik, hogy az áramlási rendszer egyes 
— nagyobb vízvezető képességű — elemei valamilyen nagyobb 
léptékű, konkrét repedéses szerkezethez kapcsolódnak.

7. A képződmények transzmisszivitása

Az üveghutai telephely potenciális befogadó képződ
ményeinek vízvezető képességét a gyorstesztek során meg
határozott transzmisszivitások statisztikai vizsgálata alap
ján jellemeztük. A hosszú idejű tesztek célirányosan a na
gyobb vízvezető képességű szakaszok jellemzésére irányul
tak, így e tesztek eredményeinek figyelembe vétele eltorzí
totta volna a statisztikai mutatókat, ezért a hosszú idejű 
tesztek eredményeit általában kihagytuk a feldolgozásból. 
Néhány lyukszakaszon azonban nem végeztünk gyorstesz
teket, a vízvezető képességről csak a hosszú idejű teszt alap
ján rendelkezünk információval. Ezért minden mélyfúrás 
esetében először megszerkesztettük a fúrás folytonos 
transzmisszivitásszelvényét, majd a statisztikai feldolgozás
hoz ezt az adathalmazt használtuk fel.

Repedezett kőzetek esetében a transzmisszivitás gyak
ran több nagyságrenden belül változik, és a változékonyság 
a nagyságrenddel arányos, ezért az adatok ábrázolásához 
rendszerint logaritmikus skálát használnak. A transzmisszi
vitás eloszlása a néhány kiugró érték miatt általában erősen 
aszimmetrikus, ezzel szemben a lóg transzmisszivitás elosz
lása egyenletesebb. A transzmisszivitás számtani átlagát el
torzítja a néhány magas érték. Repedezett kőzetekben a lóg 
transzmisszivitás számtani átlaga (azaz a transzmisszivitá
sok mértani átlaga) alkalmasabb a képződmények átlagos 
vízvezető képességének jellemzésére.

A 2. táblázatban ismertetjük a lóg transzmisszivitás elosz
lásának legfontosabb statisztikai mutatóit külön-külön a hat 
mélyfúrásra, illetve együttesen, a teljes adathalmaz alapján. 
A 7. ábra a lóg transzmisszivitás értékek hisztogramját mu
tatja. Megállapítható, hogy a lóg transzmisszivitás eloszlása 
egycsúcsú, és kismértékű pozitív ferdeséggel jellemezhető. 
A fúrások közvetlen környezetének transzmisszivitása 10 s 
m2/s-tól 10 " m2/s-ig, mintegy 6 nagyságrenden belül válto
zik, és a mértani átlag 10'8 m2/s. Mivel a gyorstesztek során 
a vizsgálati szakasz átlagos hossza 10 m volt, így a szivárgá
si tényezők mértani átlaga 10-9 m/s.

Számos területen azt tapasztalták, hogy a repedezett kris
tályos képződmények transzmisszivitása a mélységgel csökken. 
Ilyen adatok ismertek a svéd Finnsjön és Gidea (Magnusson, 
Duran 1984), a finn Romuvaara (Saska 1992), valamint a 
brit Sellafield (Nirex 1995) telephelyekről, ill. kutatási terü
letekről. E jelenség legáltalánosabban elfogadott magyará
zata, hogy a növekvő nyomás hatására a repedések vastag
sága csökken, illetve, hogy a mállás intenzitása a mélység
gel csökken. A 8. ábrán az üveghutai kútvizsgálatok során 
meghatározott transzmisszivitásértékeket tüntettük fel, a 
vizsgálati szakasz gránitfelszín alatti mélységének függvé
nyében. Az ábra azt mutatja, hogy a mélység és a transzmisszi
vitás között nincsen egyértelmű összefüggés. Mindez nem 
zárja ki annak a lehetőségét, hogy nagyobb mélységekben 
esetleg kimutatható ilyen kapcsolat.

A 2. táblázat és a 8. ábra egyaránt azt jelzi, hogy az 
üveghutai telephelyen a transzmisszivitás eloszlása — mind 
az egyes mélyfúrásokon belül, mind pedig a fúrások össze
hasonlítása alapján — meglehetősen változékony. Ebből ar-



2. táblázat
A lóg transzmisszivitás (lóg m2/s) és transzmisszivitás (m2/s) értékek eloszlásának statisztikai jellemzői

Fúrás Adatok
száma Minimum Maximum Átlag Medián Szórás Csúszósság Ferdeség

Üh-2 29 lóg m2/s -10,54 -6,59 -8,93 -9,01 1,00 0,42 0,78
m2/s 2,9x10" 2,6xl0-7 1,2x10-’

ÓXoooo

- - -

Üh-3 18
lóg m2/s -9,69 -5,34 -7,99 -8,41 1,23 -0,09 0,98

m2/s 2,lx l0 -10 4,6xl0‘6 1,0x10* 3,9x10-’ - - -

Üh-4 18
lóg m2/s -8,51 -4,71 -6,58 -6,80 1,19 -1,07 0,21

m2/s 3,1x10-’ 2,0xl0-5 ÜJ 05 X © l,6xl0-7 - - -

Üh-5 17
lóg m2/s -10,09 -6,39 -8,24 -8,36 0,99 -0,64 0,11

m2/s 8,1x10-" 4 ,lx l0-7 5,8x10-’ 4,4x10-’ - - -

Üh-22 35
lóg m!/s -9,60 -5,74 -7,77 -7,89 0,82 0,20 0,36

m2/s 2,5xl0-10 l,8x l0 ‘6 1,7x10-* 1,3x10 3 - - -

Üh-23 23
lóg m2/s -9,21 -5,62 -7,77 -7,85 0,91 0,15 0,43
. m2/s 6,2x10-'° 2,4xl0‘6 1,7x10-* 1,4x10-* - - -

Összesen 140
lóg m2/s -10,54 -4,71 -7,94 -8,05 1,20 0,03 0,44

m2/s 2,9x10-" 2,OxlO-5 1,1x10-* 8,9x10-’ - - -

ra következtethetünk, hogy a kőzettömeg heterogenitása 
hidrogeológiai szempontból még néhány száz méteres lép
tékben is jelentős. A mélyfúrások transzmisszivitásszelvé- 
nyei csupán a legfelső szakaszon, közvetlenül a gránit fel
színe alatti részen mutatnak némi hasonlóságot: itt a transz
misszivitás a mélységgel csökken, és a gránitfelszín alatt 50- 
70 m-rel éri el a legkisebb értéket. Ez a tendencia valószí
nűleg a mállási folyamatok eredménye.

Az Üh-2 fúrásban viszonylag alacsony transzmisszivi- 
tást tapasztaltunk, az Üh-4 fúrás által harántolt képződ
mények vízvezető képessége viszont nagyobb az átlagosnál. 
Az Üh-2 és Üh-5 fúrásokban mért transzmisszivitás eloszlá
sának statisztikai összehasonlítása igazolta, hogy az F-próba 
szerint a két eloszlás azonossága 95%-os szignifikanciaszin- 
ten elvethető. A gyorstesztek során nyert transzmisszivitás- 
adatok felhasználásával minden fúrásra variogramot szerkesz
tettünk. A variogramok alapján megállapítható, hogy az egyes 
fúrásokban az egymástól 60 m-nél nagyobb távolságra lévő 
vizsgálati szakaszok transzmisszivitása már nem korrelál.

Repedezett kőzetek esetében a transzmisszivitás meg
határozásában az okozza a legnagyobb bizonytalanságot, 
hogy nem ismerjük a vízáramlás tényleges geometriáját. 
Adott hozamú víztermelésre eltérő transzmisszivitású kép
ződmények is válaszolhatnak azonos mértékű nyomáscsök
kenéssel, ha az áramlás geometriája különböző. Ugyancsak 
a transzmisszivitás meghatározásának bizonytalanságát nö
velik a kiértékeléshez használt idealizált áramlási modell
ben alkalmazott feltételezések, egyszerűsítések, továbbá a 
modell bemeneti adataival, paramétereivel kapcsolatos bi
zonytalanságok.

Az Üh-22 és Üh-23 fúrás hosszú idejű tesztjeinek 
kiértékelése során megkíséreltük számszerűsíteni a transz
misszivitás meghatározásának bizonytalanságát. Az egyes 
vizsgálati fázisok normált diagnosztikai görbéinek összeve
tése alapján (6. ábra) a teljes bizonytalanság 0,5-1,5 nagy
ságrendűnek adódott. A bizonytalanság fő forrása a bonyo
lult tényleges vízáramlási geometria, valamint az elméleti 
modell kiválasztása során alkalmazott egyszerűsítések.

A brit Sellafield területen végzett vizsgálatok tapasztala
tai (Nirex 1979), valamint az üveghutai telephely kutatása 
során alkalmazott mérési és kiértékelési módszerek ismere
tében megpróbáltuk megbecsülni a gyorstesztek során meg
határozott transzmisszivitás bizonytalanságát. Az egyes 
adatok hibája a transzmisszivitás értékének csökkenésével 
nő: 10"6 m2/s esetén ±0,2 nagyságrendűre, 10"10 m2/s esetén 
pedig ±0,5 nagyságrendűre tehető.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy ritkán van szükség az 
egyes konkrét transzmisszivitásértékek bizonytalanságának 
ismeretére. A transzmisszivitásadatokat rendszerint statisz
tikus feldolgozást követően, sztochasztikus módon használ
ják fel. Ezért az egyes konkrét meghatározások bizonytalan
sága kevésbé lényeges, mint esetleg a teljes adathalmazt ter
helő szisztematikus hiba, amely mérési pontatlanságra vagy 
túl magas mérési (kimutatási) határra vezethető vissza.

8. Nyugalmi vízszintek

Az üveghutai telephely nyugalmi vízszintjeinek térbeli el
oszlását elsőként az egyedi pakkeres kútvizsgálatok hosszú 
idejű tesztjei alapján vizsgáltuk. Mivel az egyedi kútvizsgá- 
latokat a fúrási folyamattal párhuzamosan végeztük, ezért e 
tesztek időtartama korlátozott volt. Alacsony vízvezető ké
pességű képződményekben akár napokba vagy hetekbe is 
telhet, mire valamilyen zavaró hatást követően a nyomás 
visszaáll a nyugalmi szintre. Ezért az egyedi kútvizsgálatok 
során a nyugalmi nyomást és vízszintet a nyomáskiegyen- 
lítődési fázisok alapján, analitikus módon, a mért értékek 
extrapolációjával határoztuk meg.

A telephely alkalmassági vizsgálatának későbbi szaka
szában, a lyukközi interferenciás kútvizsgálatok (Bradley 
et al. 2000), ill. a hosszú távú monitoring program során a 
beállt nyugalmi nyomásokat közvetlenül is megmértük nyo
másszondák segítségével. Ezek a későbbi mérések igazolták 
a hosszú idejű tesztek alapján meghatározott értékek meg
bízhatóságát (9. ábra). Fontos megemlíteni, hogy a fúró



lyuk valamely elkülönített szakaszán mért nyomás mindig egy 
átlagérték, amelyet elsősorban az adott lyukszakaszt metsző, 
nagy vízvezető képességű repedések aktuális nyomás
szintjei határoznak meg. Ez azt jelenti, hogy viszonylag 
hosszú vizsgálati szakaszok esetén nem lehet pontosan meg
adni azt a mélységet, amelyre az adott nyugalmi nyomásér
ték vonatkozik.

A 10. ábrán mutatjuk be az üveghutai telephely hat 
mélyfúrásában mért nyugalmi vízszinteket. Az adatok alap
ján a hidraulikus nyomásgradiens függőleges komponense 
általánosan lefelé irányul, ami igazolja, hogy a telephely 
regionális beszivárgási területen található. A kisebb válto
zások, tendenciák oka azonban kevésbé egyértelmű.

A nyugalmi vízszintek és a függőleges hidraulikus gradi
ens eloszlásának általános jellegzetességeit a 3. táblázatban 
foglaljuk össze. Ebben a táblázatban a mélyfúrásokat föld
rajzi helyzetüknek megfelelő sorrendben, D-ről É felé tart
va soroljuk fel. A nyugalmi vízszinteket három különböző 
mélységszintre adjuk meg, ez alapján számítottuk ki az 
egyes mélységközökben az átlagos függőleges nyomásgradi
enst. A táblázat összeállításához nemcsak a hosszú idejű 
tesztek során extrapolációval meghatározott nyomásérté
keket, hanem az interferenciás kútvizsgálatok (B radley  
2000) és a hosszú idejű monitoring program során nyert 
közvetlen mérési eredményeket is figyelembe vettük.

A talajvízszint mindegyik mélyfúrásban a mállott grá
nitban húzódik, kivéve az Üh-5 fúrást, ahol a talajvízszint a 
gránit felszíne fölött, a tarkaagyagban helyezkedik el. Mű
szaki problémák miatt nem sikerült meghatározni a talaj
vízszint mélységét az Üh-2 fúrásban. A talajvíz felszíne 
nagyjából a regionális domborzatot tükrözi. A talajvízszint 
a telephelytől D-re lévő regionális vízválasztóhoz legköze
lebb lévő Üh-5 fúrásban helyezkedik el a legmagasabban. 
A talajvíztükör É-i irányban lejt.

A helyi domborzat kevésbé befolyásolja a talajvízszint hely
zetét: az Üh-4 fúrás és a többi mélyfúrás közötti kb. 35 m-es 
terepszintkülönbség a talajvizdomborzatban nem tükröződik.

A nyugalmi vízszintek eloszlásának legszembetűnőbb 
sajátossága, hogy az Üh-2 fúrásban jóval alacsonyabbak a 
vízszintek, mint a többi fúrásban. Az Üh-2 fúrásban tszf. 
75 és 150 m között felfelé irányuló függőleges nyomásgradi
enst mutattunk ki. A fúrás felső részének alacsony transz- 
misszivitású szakaszain, ill. a fúrás talpának közelében lé

vő, viszonylag magas vízvezető képességű szakaszon a nyu
galmi vízszintek gyakorlatilag megegyeznek.

Az Üh-2 fúrás „nyomásanomáliáját” a fúrás közvetlen 
közelében húzódó, meredek dőlésű, nagy transzmisszivitá- 
sú szerkezettel magyarázzuk, amely alacsonyabb potenciál
szintű területek felé teremt kapcsolatot. Ez a feltételezés 
egyelőre csak a hidrogeológiai adatokon alapszik. A szerke
zet létéről más földtani vagy geofizikai információval nem 
rendelkezünk, ezért szerepének, a kapcsolat irányának tisz
tázása további vizsgálatokat igényel.

Az üveghutai telephelyen az adott tengerszint feletti 
magasságban mérhető nyugalmi vízszintek eltérése a mély
séggel csökken. A telephelyen a talajvízdomborzat abszolút 
szintkülönbsége közel 20 m, a tszf. 75 m szinten viszont — 
ha eltekintünk az Üh-2 fúrás nyomásanomáliájától, — a 
nyugalmi vízszintek meglepően hasonlóak. Érdekes, hogy 
tszf. 0 m szinten a legmagasabb potenciálszintet a legala
csonyabb terepszinten mélyült Üh-4 fúrásban észleltük.

Az Üh-5 fúrás felső részén és az Üh-2 3 fúrás alsó sza
kaszán viszonylag nagy függőleges nyomásgradienst mutat
tunk ki. A gyorstesztek szerint mind a két szakasz transz- 
misszivitása az átlagosnál alacsonyabb. Ugyanakkor az Üh-2 
fúrás hasonlóan alacsony vezetőképességű szakaszain a 
függőleges nyomásgradiens igen kicsi. Az Üh-23 fúrás felső 
részén és az Üh-4 fúrás alsó szakaszán, ahol a transzmisszi- 
vitás az átlagosnál nagyobb, csak jelentéktelen függőleges 
nyomásgradienst tapasztaltunk.

Ha feltételezzük, hogy a mért nyugalmi vízszintek a ta
lajvízdomborzat szintkülönbsége által generált permanens 
áramlási viszonyokat tükrözik, akkor a tapasztalt eloszlás a 
vízvezető képesség nagy .léptékben is megmutatkozó válto
zékonyságát, heterogenitását jelzi. Az áramlási rendszert je
lentősen befolyásolják az eltérő potenciálszintű térrészek 
felé irányuló hidraulikai kapcsolatok.

9. Összefoglalás

Az üveghutai telephelyen lefolytatott egyedi pakkeres kút
vizsgálatok alapján megismertük a potenciális befogadó kép
ződmények alapvető hidrogeológiai tulajdonságait. A gyors
tesztek során meghatározott transzmisszivitások mintegy hat 
nagyságrenden belül változnak, közel log-normál eloszlásúak,

A nyugalmi vízszintek és a függőleges hidraulikus nyomásgradiens eloszlása
3. táblázat

Fúrás Üh-5 Üh-4 Üh-3 Üh-2 2 Üh-2 Üh-23
Terepszint (m tszf.) 281,2 246,4 279,7 281,4 280,1 279,7
A gránit felszíne (m tszf.) 220,7 225,2 229,6 218,9 224,2 219,5
Talajvízszint (m tszf.) 230,8 213,1 220,9 212,6 n,a, 211,8
Függőleges nyomásgradiens tszf. 150 m fölött 0,16 <0,01 0,18 <0,01 n,a, 0,01
Becsült nyugalmi vízszint tszf. 150 m szinten 218 213 208 212 190 211
Függőleges nyomásgradiens tszf. 75 m és 150 m között 0,44 0,04 0,04 <0,01 -0,08 <0,01
Becsült nyugalmi vízszint tszf. 75 m szinten 207 212 207 212 192 211
Függőleges nyomásgradiens tszf. 0 m és 75 m között 0,08 0,12 <0,01 0,24 0,08 0,56
Becsült nyugalmi vízszint tszf. 0 m szinten 205 ' 209 207 206 190 197

A mínusz jel felfelé irányuló függőleges hidraulikus gradienst jelent; n.a. = nincs adat



mértani átlaguk pedig 10 8 m2/s. A mélység és a transzmisszi- 
vitás között nem tapasztaltunk összefüggést, és az egyes 
fúrásokban az egymástól 60 m-nél nagyobb távolságra lévő 
vizsgálati szakaszok transzmisszivitásai már nem korrelál
nak.

A nagyobb vízvezető képességű szakaszok vizsgálatára 
irányuló hosszú idejű tesztek eredményei az áramlási rend
szer néhány tíz méteres léptékben még meglévő, jelentős 
mértékű heterogenitását jelzik. Az üveghutai telephelyen az 
áramlási rendszer legnagyobb vízvezető képességű elemei 
számos esetben valamilyen nagyobb léptékű, konkrét repe- 
déses szerkezethez kapcsolhatók. Azonban a kútvizsgála- 
tok során meghatározott hidrogeológiai paraméterek, ill. a 
fúrómag állapota és a mélyfúrás-geofizikai vizsgálatok ered

ményei között nem sikerült egyszerű kapcsolatot talál
nunk.

A nyugalmi vízszintek eloszlása alapján a hidraulikus 
nyomásgradiens függőleges komponense általánosan lefelé 
irányul, ami igazolja, hogy a telephely regionális beszivárgá- 
si területen található. A nyugalmi vízszintek eloszlásának 
legszembetűnőbb sajátossága, hogy az Üh-2 fúrásban jóval 
alacsonyabbak a vízszintek, mint a többi fúrásban. E „nyo
másanomália” magyarázata egyelőre csak hidrogeológiai ada
tokon alapszik, ezért további vizsgálatokat igényel. A nyugal
mi vízszintek tapasztalt eloszlása a vízvezető képesség nagy 
léptékben is megmutatkozó változékonyságát, heterogenitását 
jelzi. Az áramlási rendszert jelentősen befolyásolják az eltérő 
potenciálszintű térrészek felé irányuló hidraulikai kapcsolatok.


