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A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) vizsgálatokat folytat az üveghutai telephelyen annak megállapítására, hogy a Mórágyi 
Komplexum repedezett gránitos képződményei alkalmasak-e kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok felszín alatti elhelyezésére. 
A potenciális befogadó kőzetet a Geresdi-dombság területén lösz és tarkaagyag borítja, melynek vastagsága eléri a 80 m-t. 1997 és 1999 
között a telephelyen hat mélyfúrás létesült 300 és 500 m közötti mélységgel. A fúrások mélyítése során egyedi pakkeres kútvizsgálatokat 
végeztünk, melyek alapján meghatároztuk a képződmények vízvezető képességét és a felszín alatti víz potenciálviszonyait, továbbá víz
mintákat gyűjtöttünk a geokémiai vizsgálatokhoz.

Ebben a tanulmányban az üveghutai telephelyen lefolytatott két lyukközi interferenciás kűtvizsgálatról számolunk be, melyekre 1999. 
május-június során, a hat mélyfúrás kialakítását követően került sor. E vizsgálatok alapján első alkalommal nyílt lehetőség a fúrások 
közötti hidraulikai kapcsolatok értékelésére. A tanulmányban ismertetjük az interferenciás kútvizsgálat célját és metodikáját, majd 
bemutatjuk a vizsgálat kivitelezését és az eredményeket.

Az interferenciás kútvizsgálat elsődleges célja a Mórágyi Komplexum felszín alatti vízáramlási rendszerének, hidraulikai kapcsolatai
nak jellemzése volt. A vizsgálatokat úgy terveztük, hogy a rendelkezésre álló idő alatt minél több kimutatott hidraulikai kapcsolat mentén 
meghatározhassuk a nyomásvezető képességet.

A telephely központi helyzetű, Üh-22 jelű fúrásának két szakaszából vizet szivattyúztunk: a felső interferenciateszt során a tszf. 
104,57-82,81 m mélységközből 190 órán keresztül átlag 1,4 1/min hozammal, míg az alsó interferenciateszt során a tszf. -86,18 m és 
-107,82 m közötti szakaszból 215 óra hosszat, 9,2 1/min átlagos hozam mellett. Ezeket az ún. jeladó szakaszokat az átlagosnál nagyobb 
transzmisszivitásuk alapján választottuk ki. Az öt másik mélyfúrásban (Üh-2, Üh-3, Üh-4, Üh-5 és Üh-23) mindkét teszt során 25-25 
megfigyelési szakaszon észleltük a nyomásváltozást. Ajeladó és a megfigyelési szakaszok közötti távolság 85 és 330 m között változott.

A szivattyúzás megkezdése előtt minden megfigyelési szakaszon meghatároztuk a nyugalmi vízszintet, és ezek alapján előzetesen ér
tékeltük a felszín alatti vízáramlási rendszer változékonyságát. Kiértékeltük a két jeladó szakaszon mért nyomásváltozást, meghatároztuk 
e szakaszok transzmisszivitását és áramlási jellegét. Megvizsgáltuk a megfigyelési szakaszokon tapasztalt nyomásválaszok általános tér
beli eloszlását, a kimutatott hidraulikai kapcsolatok mentén pedig kiszámítottuk a nyomásvezető képességet. Tanulmányunkban össze
foglaljuk a Mórágyi Komplexum vizsgálatokkal érintett részének vízáramlási rendszeréről a lyukközi interferenciás kútvizsgálatok segít
ségével szerzett ismereteket.

1. Bevezetés

A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) vizsgálato
kat folytat az üveghutai telephelyen annak megállapítására, 
hogy a Mórágyi Komplexum repedezett gránitos képződ
ményei alkalmasak-e kis és közepes aktivitású radioaktív 
hulladékok felszín alatti elhelyezésére. A MÁFI partnere
ként a Golder Associates végezte a telephely mélyfúrásai
nak kúthidraulikai vizsgálatát. Jelen tanulmány a lyukközi 
interferenciás kútvizsgálatok (egymásrahatás-vizsgálatok) 
metodikáját, eredményét, ill. az eredmények alapján levon
ható következtetéseket ismerteti. Magyarországon ez volt 
az első, repedezett kristályos kőzetben végzett egymásraha- 
tás-vizsgálat. Az interferenciás kútvizsgálatok költségét 
részben az Európai Unió biztosította egy PHARE-projekt 
keretében, részben pedig a magyar kedvezményezett, a Ra
dioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. finanszírozta.

Az üveghutai telephely felderítő jellegű vizsgálata kere
tében, 1997. november és 1998. február között mélyült az

Üh-2, Üh-3, Üh-4 és Üh-5 fúrás, melyek mélysége 
300-382 m. A potenciális befogadó kőzetet a Geresdi- 
dombság területén lösz és tarkaagyag borítja, mintegy 80 m 
vastagságban ( K ó k a i  1997). A vizsgálatok szerint a fedő
képződmények zömmel a telítetlen zónában találhatók, a 
talajvízszint pedig a dombok alatt viszonylag nagy mélység
ben, a mállott gránitban húzódik (B á l l á  et al. 1997, 
H a r b o r t h , T u n g l i  1997). 1998. november és 1999. április 
között két további fúrás mélyült: az Üh-22 jelű 500,77 m, 
az Üh-23 pedig 300,48 m-ig hatolt. Mind a hat mélyfúrás 
egy 300x600 m kiterjedésű területen belül helyezkedik el 
(7. ábra). A fúrások a gránitban teljes magvétellel mélyül
tek, és mindegyikben mélyfúrás-geofizikai és egyedi kúthid
raulikai vizsgálatok történtek.

Az interferenciás kútvizsgálatok alapján a telephely- 
jellemzési munkák során első alkalommal nyílt lehetőség 
az üveghutai mélyfúrások közötti tér vízáramlási rendszeré
nek, hidraulikai kapcsolatainak tanulmányozására. A két, 
interferenciás vizsgálat során az Üh-22 fúrás egy-egy mély-





ségközéből vizet szivattyúztunk, az Üh-2, Üh-3, Üh-4, 
Üh-5 és Üh-23 fúrásokban pedig mértük a felszín alatti víz 
nyomásváltozását. Az interferenciás kútvizsgálat elsődleges 
feladatai az alábbiak voltak:

— a Mórágyi Komplexum repedezett kőzettömegének ál
talános hidraulikai jellemzése a telephely körzetében;

— a kimutatott hidraulikai kapcsolatok mentén a nyo
másvezető képesség meghatározása.

A fő cél tehát annak megállapítása, hogy a vizsgálat lép
tékében a hidraulikailag aktív repedések hogyan kapcsolód
nak össze: számtalan ponton érintkezve összefüggő hálóza
tot képeznek, és ezért a kőzettömeg porózus rendszerként 
viselkedik, vagy pedig a repedések egymáshoz ritkán kap
csolódó, elkülönült rendszereket és vízvezető zónákat al
kotnak. Az interferenciás vizsgálatok eredményeinek figye
lembe vételével pontosítható az elvi áramlási modell, csök
kenthető a numerikus hidrogeológiai modellezés kiindulási 
alapját képező alternatívák száma.

2. Metodika

Az üveghutai mélyfúrások alapján interpolációval vagy 
extrapolációval kijelölt földtani egységek és szerkezeti ele
mek, illetve a fúrások egyedi kútvizsgálata során meghatá
rozott transzmisszivitásértékek eloszlása csak nehezen kor
relálható. Ezért az interferenciás vizsgálatok tervezésekor 
nem kívántunk semmiféle előzetes feltevéssel élni a fúrások 
közötti fő vízáramlási pályákkal kapcsolatban, bár a jó vízve
zető képességű fúrólyukszakaszok helyzetét tekintetbe vettük.

Az interferenciás vizsgálatokhoz biztosított pénzügyi 
keretek és időtartam figyelembe vételével olyan metodika 
kialakítására törekedtünk, amely lehetővé teszi az üveghu
tai mélyfúrások közötti hidraulikai kapcsolatok általános 
jellemzését. Minél több jeladó és megfigyelő szakaszpár 
kapcsolatát kívántuk vizsgálni oly módon, hogy elsősorban 
a legjelentősebb, magas nyomásvezető képességgel jelle
mezhető áramlási pályákat tudjuk kijelölni.

A fenti elveknek megfelelően egyetlen fúrás két jeladó 
szakaszából végeztünk állandó hozamú víztermelést, mi
közben a környező fúrásokban viszonylag nagyszámú meg
figyelési szakaszon egyidejűleg figyeltük az esetleges nyo
másválaszokat. A közel egyforma hosszúságú megfigyelési 
szakaszok a megfigyelő fúrások teljes gránitos részét lefed
ték. A megfigyelési szakaszokat nem célirányosan válasz
tottuk ki, azaz mind a nagy, mind pedig a kis transzmisszi- 
vitású lyukszakaszokat bevontuk az észlelésbe. Ügyeltünk 
azonban arra, hogy a legjobb vízvezető képességű fúrólyuk- 
szakaszok és a fő tektonikai szerkezetek mindig egyetlen 
megfigyelési szakaszon belülre kerüljenek. Ez a fajta elren
dezés lehetővé tette az interferenciás vizsgálatok eredmé
nyének mind sztochasztikus, mind pedig determinisztikus 
módon történő kiértékelését.

3. A vizsgálatok kivitelezése

Központi helyzete miatt az Üh-22 fúrást választottuk 
jeladónak (1. ábra). Ez a fúrás több olyan, viszonylag nagy 
transzmisszivitású szakaszt is harántolt, amelyek alkalmas
nak tűntek a jeladás céljára. A fúrás tervezett 500 m-es 
talpmélységének elérése érdekében a tszf. 103,60-89,39 m 
és 40,69-(-36,67) m mélységközben nem cementezett 
technikai béléscsőrakatot kellett elhelyezni (2. ábra). Az 
egyik csövezett részt, a tszf. 104,57 és 82,81 m közötti mély
ségközt választottuk ki mint felső jeladó szakaszt. Az egye
di kútvizsgálatok szerint e szakasz transzmisszivitása vi
szonylag magas (>10-7 m2/s). Az alsó jeladó szakasz a 
másik csövezett résznél mélyebben, a tszf. -86,18 és 
-107,82 m közötti mélységközben helyezkedett el. Ez az 
intervallum egy szintben van az Üh-2 fúrás alsó szakaszá
val, azonban az összes többi fúrás talpánál mélyebben ta
lálható. Választásunk azért esett mégis erre a mélységközre, 
mert az egyedi kútvizsgálat során ezen a szakaszon viszony
lag magas, 2X10‘6 m2/s transzmisszivitásértéket határoz
tunk meg.

A jeladó szakaszokat felfújható pakkerek segítségével 
különítettük el az Üh-22 fúrás többi részétől. A vízterme
léshez szabályozható hozamú csavarmélyszivattyút hasz
náltunk, a jeladó szakaszok nyomásváltozását pedig a fel
színen folyamatosan nyomon kísértük.

A megfigyelő fúrásokba többpakkeres eszközrendszere
ket építettünk be. A pakkerek nyomását közös felfúvó veze
tékkel szabályoztuk. Minden fúrásba két mélységi adatgyűj
tőt telepítettünk: az egyiket a legalsó, a másikat pedig alul
ról a harmadik pakker fölé. Az adatgyűjtőket elektromos 
kábel kötötte össze a felszínnel; ezen keresztül lehetett ki
nyerni az adatokat és szabályozni az adatrögzítés gyakorisá
gát. Minden adatgyűjtőhöz két vagy három darab nyomás-, 
ill. nyomás- és hőmérsékletmérő szondát csatoltunk. A 
szondák az adatgyűjtővel azonos megfigyelési szakaszban 
helyezkedtek el, de nejlonvezetéken keresztül kapcsolatban 
álltak az adott szakasz fölött, ill. alatt lévő megfigyelési sza
kasszal. Ily módon minden adatgyűjtő három szomszédos 
megfigyelési szakasz nyomásváltozását rögzítette.

A rendelkezésre álló 25 db pakkért úgy helyeztük el, 
hogy a megfigyelési szakaszok lehetőleg azonos hosszúsá
gúak, kb. 35 m-esek legyenek. Törekedtünk arra, hogy az is
mert fontosabb szerkezeti elemek és magas transzmisszivi
tású fúrólyukszakaszok mindig egy megfigyelési szakaszon 
belülre kerüljenek. Valamivel több megfigyelési szakaszt 
alakítottunk ki a jeladó szakaszhoz közelebb lévő fúrásban. 
A felső interferenciateszt során általában a megfigyelő fúrá
sok nyitott lyukszakaszának felső kétharmadát vizsgáltuk, 
majd a többpakkeres észlelő rendszert mélyebbre építve, az 
alsó kétharmad részen észleltük az esetleges nyomásválaszt 
az alsó interferenciateszt idején.

A 2. ábrán mutatjuk be a fúrások szerkezetét, valamint 
a jeladó és megfigyelő szakaszok elrendezését. A megfigye
lési szakaszok helyzetét és a jeladó szakasztól való távolsá
gukat az 1. táblázatban foglaltuk össze. Az Üh-4 és Üh-5 
fúrás mélyítése során egyes omló szakaszokat nem cemen-
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, I. táblázat
A megfigyelési szakaszok helyzete, és távolságuk a jeladó szakasztól az alsó és felső interferenciateszt során

Megfigyelési szakasz
Ü h-2 Üh-3 Üh-4 Ü h-5 Üh-23

alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső

1
teteje (m tszf.) 187,14 116,07 179,07 143,95 203,65 127,17 192,67 122,95 184,43 150,44
alja (m tszf.) 153,75 82,69 143,18 108,06 165,70 64,14 160,77 72,01 148,59 114,59
távolsága (m) 114,20 213,81 141,39 255,29 185,21 251,28 281,50 331,92 194,73 292,05

2
teteje (m tszf.) 152,90 81,84 142,33 107,21 164,85 63,30 159,92 71,16 147,74 113,74
alja (m tszf.) 117,01 45,94 108,05 72,93 127,72 44,06 123,43 42,79 113,47 79,48
távolsága (m) 94,09 181,76 128,20 224,59 169,68 220,74 273,22 309,93 184,34 264,77

3
teteje (m tszf.) 116,16 45,09 107,20 72,08 126,87 43,21 122,58 41,94 112,62 78,63
alja (m tszf.) 82,77 11,70 73,92 38,80 64,55 9,42 71,66 14,21 78,76 44,77
távolsága (m) 84,75 151,24 124,31 196,68 161,68 203,05 269,00 296,64 180,62 240,43

4
teteje (m tszf.) 81,92 10,85 73,07 37,95 63,70 8,57 70,81 13,36 77,91 43,92
alja (m tszf) 47,03 -24,03 40,32 5,20 30,87 -20,69 -19,64 -19,64 44,52 10,52
távolsága (m) 89,46 123,79 129,66 171,77 167,86 185,19 277,47 284,88 183,50 219,20

5
teteje (m tszf.) 46,18 -24,88 39,47 4,35 30,02 -21,54 43,67 9,67
alja (m tszf.) 11,81 -59,26 -20,41 -20,41 -53,76 -53,76 -23,29 -23,29
távolsága (m) 106,47 100,83 150,09 152,84 192,79 171,89 198,98 201,87

6
teteje (m tszf.) 10,96 -60,11
alja (m tszf.) -101,79 -101,79
távolsága (m) 162,79 86,06

Az interferenciás vizsgálatok eseménytörténete
2. táblázat

Tevékenység Dátum Idő
Felső interferenciateszt

Többpakkeres észlelőrendszerek beépítése a megfigyelő fúrásokba 1999. május 1-9.
Jeladó eszközrendszer beépítése az Üh-22 fúrásba 1999. május 10. 10:20
Kezdeti nyomáskiegyenlítődési fázis 1999. május 10. 17:35
Ajeladó szakasz vizsgálata (slugteszt) 1999. május 11. 09:42
Ajeladó szakasz lezárása, felkészülés a szivattyúzás megkezdésére 1999. május 12. 07:30
Állandó hozamú víztermelés (1,37 1/min) 1999. május 13. 11:21
Ajeladó szakasz lezárása, záró nyomáskiegyenlítődési fázis 1999. május 21. 09:46
A jeladó eszközrendszer kiépítése 1999. május 25. 16:40

Alsó interferenciateszt
Többpakkeres észlelőrendszerek beépítése a megfigyelő fúrásokba 1999. május 23-30.
Jeladó eszközrendszer beépítése az Üh-22 fúrásba 1999. május 31. 10:50
Kezdeti nyomáskiegyenlítődési fázis 1999. május 31. 17:45
Ajeladó szakasz vizsgálata (slugteszt) 1999. június 1. 10:14
A jeladó szakasz lezárása, felkészülés a szivattyúzás megkezdésére 1999. június 1. 15:09
Állandó hozamú víztermelés (9,19 1/min) 1999. június 2. 13:45
A jeladó szakasz lezárása, záró nyomáskiegyenlítődési fázis 1999. június 11. 12:54
A jeladó eszközrendszer kiépítése 1999. június 16. 10:31

tezett béléscsőrakattal kellett megerősíteni. Az Üh-2, 
Üh-3 és Üh-4 fúrásban az omló szakaszokat tamponce- 
mentezéssel biztosították. Az interferenciás vizsgálat meg
kezdése előtt a cementezett lyukszakaszokat perforálással 
megnyitottunk.

Az interferenciás vizsgálatok eseményeit a 2. táblázatban 
összegezzük. A jeladó és megfigyelő fúrások eszközrend
szerének beépítését követően a jeladó szakaszokon egy-egy 
slugtesztet végeztünk a víztermelés optimális hozamának

meghatározása érdekében. A felső jeladó szakaszt 190,4 
órán keresztül 1,37 1/min átlagos hozammal szivattyúztuk, 
majd 101,5 órás nyomáskiegyenlítődési szakasz következett. 
Az alsó jeladó szakaszból átlag 9,19 1/min hozammal, 215,1 
órán keresztül termeltük a vizet, majd 117,6 óra hosszat 
észleltük a nyomásemelkedést. Ezután a jeladó eszközrend
szert kiépítettük, de a megfigyelési szakaszok nyomását to
vább észleltük egészen 1999. június 28-ig, amikor az Üh-22 
fúrásban tovább folytattuk az egyedi kútvizsgálatokat.



4. Nyugalmi vízszintek

A jelen tanulmányban elsősorban a lyukközi interferen
ciás vizsgálat eredményeit kívánjuk bemutatni. Azonban az 
alkalmazott többpakkeres észlelőrendszer, a megfigyelési 
szakaszok viszonylag nagy száma lehetővé tette a fúrások 
nyugalmi vízszintjének részletes vizsgálatát is. Ezt az infor
mációt az interferenciás vizsgálatok eredményének kiérté
kelése során is felhasználtuk, ezért az alábbiakban röviden 
ismertetjük a nyugalmi vízszintre vonatkozó adatokat.

A többpakkeres észlelőrendszereket 3-12 nappal a szi
vattyúzás megkezdése előtt építettük be a megfigyelő fúrá
sokba. A beépítést megelőzően a fúrás által harántolt, elté
rő potenciálszintű szakaszok között átfejtődés alakult ki a 
nyitott fúrólyukon keresztül, a beépítés során pedig a pak
kerek felfújásakor egyes lyukszakaszokon jelentős túlnyo
más lép fel. Mindez megváltoztatja a fúrólyuk körzetében a 
nyomásviszonyokat. A beépítést követő kezdeti nyomáski- 
egyenlítődési fázis alatt a megfigyelési szakaszok zömében 
a nyomás stabilizálódott. Azonban az interferenciás vizsgá
latokra rendelkezésre álló időkeret szorításában nem vár
hattuk meg, hogy a nyomás minden szakaszon beálljon a 
nyugalmi értékre. Az 50 megfigyelési szakasz közül 37 ese
tében a jeladás kezdetét megelőzően a nyomásváltozás el
hanyagolható mértékűre csökkent (0-0,5 kPa/d), azaz kö
zel került a nyugalmi értékhez. 9 megfigyelési szakaszon mér
sékelt nyomásváltozást mértünk (0,5-1 kPa/d), 4 megfigye
lési szakaszon pedig a szivattyúzás kezdetét megelőzően 
még mindig jelentős volt a nyomásváltozás (>1 kPa/d).

A 3. ábrán a mélység függvényében mutatjuk be a meg
figyelési szakaszok nyugalmi vízszintjét. Az interferenciás 
vizsgálat többpakkeres eszközrendszereivel mért vízszintek 
jól egyeznek az egyedi kútvizsgálatok során meghatározott 
nyugalmi vízszintekkel. A 3. ábrán látható potenciálszelvé
nyek két szembetűnő jellegzetessége, hogy az Üh-5 és 
Üh-23 fúrásokban a függőleges hidraulikus gradiens a mély
séggel jelentősen változik, valamint hogy az Üh-2 fúrás 
teljes hosszában a nyugalmi vízszintek igen alacsonyak.

5. A jeladó szakaszok értékelése

A jeladó szakaszok tranziens nyomásváltozását típus- 
görbe-illesztéssel értékeltük ki, az olajipari vizsgálatokhoz 
kifejlesztett Interpret/2 számítógépes program segítségével 
(Scientific Software-Intercomp 1994). A program számos 
különleges, a hidrogeológiai gyakorlatban ritkán használt ana
litikai módszer alkalmazását teszi lehetővé, pl. a vizsgálati 
fázisok többszörös szuperpozícióját ( G r in g a r t e n  et al. 
1980) és a nyomásváltozás deriváltja szerinti típusgörbe
illesztést (B o u r d e t  et al. 1983). Az illesztést automatikus nem
lineáris regressziós algoritmus segíti. A jeladó szakaszok 
kiértékelésének eredményét a 3. táblázatban foglaltuk össze.

A kiértékelést a záró nyomáskiegyenlítődési fázis log- 
log diagnosztikai görbéjének tanulmányozásával kezdtük, 
amely a nyomásváltozást, ill. annak deriváltját az idő függ
vényében ábrázolja. A felső jeladó szakasz esetében a log-

log diagnosztikai görbe kettős porozitású áramlási modell
re jellemző képet mutat. E modell lényege, hogy a vízáram
lás döntő mértékben néhány nagyobb repedés mentén zaj
lik, de a vízmennyiség zöme a „mátrixban” (vagy a „háttér” 
repedéshálózatban) tározódik. A szivattyúzás kezdetén előbb 
csak a nagyobb repedések ürülnek le, majd idővel a „mátrix” 
is bekapcsolódik az áramlásba. Az ómega paraméter (3. 
táblázat) a repedések tározási tényezőjének arányát mu
tatja a teljes rendszer tározási tényezőjéhez képest. A 
meghatározott érték viszonylag alacsony, ami jellemző a 
természetes repedezettségű képződményekre. A lambda 
paraméter értéke a mátrix és a repedések transzmisszivitá- 
sának hányadosával arányos.

Az alsó interferenciateszt során a jeladó szakaszon ész
lelt nyomás, ill. a záró nyomáskiegyenlítődési fázis log-log 
diagnosztikai görbéje a 4. és 5. ábrán látható. A diagnoszti
kai görbe legfeltűnőbb jellegzetessége a derivált V4-V2 mere- 
dekségű lineáris emelkedése a középső észlelési időszak
ban. Ez a kép a nagy transzmisszivitású függőleges repedé- 
ses áramlási modellre jellemző. A kiértékelés szerint a re
pedés transzmisszivitása több mint két nagyságrenddel 
múlja felül a környező képződmények vízvezető képességét.

6. A nyomásválaszok jellemzése

Az interferenciás vizsgálat során a megfigyelési szaka
szokon kisebb nyomásingadozásokat észleltünk, melyeket a 
kőzetek árapály-deformációja, valamint a légnyomás válto
zása okozott. Példaként a 6. ábrán bemutatjuk az Üh-2 
fúrásban az alsó interferenciateszt idején mért nyomásér
tékeket (potenciálszinteket). A 0,05-0,15 m nagyságrendű, 
12 és 24 órás periódusidejű nyomásingadozásokat a kő
zetek árapály-deformációja okozza. A Hold és a Nap tö
megvonzásának következtében a kőzettömegben periodiku
san húzás és összenyomódás lép fel, ami a kőzetrepedések
ben tárolt víz ciklikus nyomásingadozását idézi elő. A 6.

3. táblázat
A jeladó szakaszok kiértékelése

Felső jeladó szakasz: kettős porozitású
aramlasi modell

Vizsgálati szakasz hossza 21,76 m
Víztermelés hozama 1,4 l/min
Transzmisszivitás 1x10- m2/s
Kúthatás 1x10- m3/kPa
Gáthatás -4,6 ( -)
Ómega 0,03 ( -)
Lambda 1,5x10- ( -)

Alsó jeladó szakasz: függőleges repedéses 
. aramlasi modell

Vizsgálati szakasz hossza 21,64 m
Víztermelés hozama 9,2 l/min
Kőzet transzmisszivitása 6x10- m2/s
Repedés transzmisszivitása 2x10- m2/s
Kúthatás 1x10- nP/kPa
Repedés félhossza 136 m



A választ mutató megfigyelési szakaszok nyomásemelkedési adatai

Megf.
szakasz

Távolság
a jeladó szakasztól 

(m)

Nyomáscsökkenés 
a szivattyúzás 

befejezésekor (kPa)

Legnagyobb nyomáscsökkenés Hatásidő a szivattyúzás 
megindításától a nyomáscsökkenés 

kezdetéig (h)
abszolút

(kPa)
a jeladó szakaszhoz képest 

(%)

3L1 255,29 49 60 5 22
3L2 224,59 49 60 5 23

' 3L3 196,68 47 59 5 21
3L4 171,77 36 49 4 32
3L5 152,84 27 45 4 38
4L2 220,74 44 62 5 35
4L3 203,05 52 73 6 22
4L4 185,19 55 74 6 21
4L5 171,89 53 67 6 22

A választ mutató megfigyelési szakaszok nyomásemelkedési adatai
5. táblázat

Megf.
szakasz

Távolság
a jeladó szakasztól 

(m)

Maradék nyomáscsökkenés 
az interferenciás vizsgálat 

befejezésekor (kPa)

Nyomásemelkedés Hatásidő a szivattyúzás 
befejezésétől a nyomásemelkedés 

kezdetéig (h)
abszolút

(kPa)
a legnagyobb nyomáscsök

kenéshez képest (%)

3L1 255,29 48 12 20 123
3L2 224,59 48 12 20 123
3L3 196,68 48 11 18 121
3L4 171,77 45 4 8 258
3L5 152,84 42 2 5 260
4L2 220,74 47 15 24 118
4L3 203,05 60 13 18 145
4L4 185,19 63 11 15 146
4L5 171,89 50 17 25 123

Az interferenciás vizsgálat befejezési időpontja 1999. június 28. 08:24, amikor az Ü h-22 fúrásban folytatódtak az egyedi kútvizsgálatok.

ábrán az is látható, hogy a potenciálszinteket a légnyomás 
változása is befolyásolja (pl. magasabb potenciálszintek 
június 10-én és alacsonyabb értékek június 22-én). A lég
nyomás változása az interferenciás vizsgálatok megfigyelési 
szakaszain legfeljebb 0,25 m potenciálszint-változást idé
zett elő.

Ha tekintetbe vesszük a természetes eredetű nyomásin
gadozásokat is, megállapíthatjuk, hogy a felső interferen
ciateszt során egyetlen megfigyelési szakaszon sem tapasz
taltunk olyan nyomásválaszt, amelyet a jeladó szakasz szi
vattyúzása idézett volna elő. Az alsó interferenciateszt so
rán viszont határozott válaszokat észleltünk az Üh-3 fúrás 
mind az öt megfigyelési szakaszán, valamint az Üh-4 fúrás 
alsó négy megfigyelési szakaszán.

A 7 ábra az alsó interferenciateszt során észlelt nyo
másválaszok térbeli elrendeződését szemlélteti, DK-i irány
ból nézve. A választ mutató megfigyelési szakaszok a jel
adó szakasznál magasabb helyzetben, attól DK-re és DNy-ra 
találhatók. A 4. és 5. táblázat tartalmazza a választ mutató 
megfigyelési szakaszokon mért nyomáscsökkenési és -emel
kedési adatokat. Az Üh-3 fúrás három felső megfigyelési 
szakaszán valamivel nagyobb nyomáscsökkenést észlel
tünk, mint a jeladó szakaszhoz közelebb lévő alsó két meg
figyelési szakaszon. Azonban ha figyelembe vesszük, hogy 
a megfigyelési szakaszok többségén egyáltalán nem tapasz

taltunk nyomáscsökkenést, akkor az észlelt válaszok nagy
sága és jellege tulajdonképpen meglepően hasonló. A vá
laszt mutató szakaszokon a nyomáscsökkenés közel azonos 
mértékű, ugyanakkor a jeladó szakasztól hasonló távolság
ra lévő többi megfigyelési szakaszon egyáltalán nem tapasz
taltunk választ. Mindez meglehetősen heterogén áramlási 
közeget jelez.

Az Üh-3 fúrásban észlelt nyomásválaszok a 8. ábrán 
láthatók. Mind az ábra, mind pedig a 4. és 5. táblázat azt 
mutatja, hogy a szivattyúzás befejezését követően á nyo
másemelkedés megindulásáig sokkal több időre volt szük
ség, mint amennyi a szivattyúzás megkezdése és a nyomás
csökkenés bekövetkezése között eltelt. A nyomásemelkedés 
üteme minden megfigyelési szakaszon sokkal lassabb volt, 
mint a kezdeti nyomáscsökkenésé. Az a tény, hogy a nyo
máscsökkenés sokkal gyorsabban jelentkezett, mint a nyo
másemelkedés, azt jelzi, hogy a választ mutató megfigyelési 
szakaszok környezete szorosabb kapcsolatban áll a jeladó 
szakasszal, mint a tágabb kőzetkörnyezettel. Az ilyen típu
sú nyomásválasz kettős porozitású áramlási modellel értel
mezhető, ahogyan ezt a későbbiekben a válaszok kiértéke
lése kapcsán bemutatjuk.

A 4. és 5. táblázatból az is kiderül, hogy a legnagyobb és 
leggyorsabb nyomásválaszokat az Üh-3 fúrás felső három 
megfigyelési szakaszán észleltük (3L1, 3L2 és 3L3),



amelyek viszonylag távol vannak ajeladó szakasztól, és an
nál jóval magasabban helyezkednek el. Aránylag nagy és 
gyors választ tapasztaltunk az Üh-4 fúrás középső megfi
gyelési szakaszain is (4L3 és 4L4), de ezeken a szakaszo
kon a nyomásemelkedés később kezdődött és lassabb volt, 
mint a szomszédos 4L2 és 4L5 szakaszokon.

A nyomásválaszok eloszlása meglehetősen heterogén 
felszín alatti áramlási rendszert jelez, és erősen különbözik 
attól a képtől, amelyet porózus közeg esetében várhatnánk. 
A megfigyelési szakaszok szinte mindegyike az alsó jeladó 
szakasznál magasabban helyezkedik el, ezért nehéz meg
ítélni, hogy a rendszer anizotrópiája milyen mértékű. A re
pedések fokozott függőleges irányú összekapcsolódottságát 
jelzi, hogy a legnagyobb és leggyorsabb nyomásválaszokat 
nem a jeladó szakaszhoz közeli szintekben észleltük, ha
nem jóval fölötte. Mindenesetre a tapasztalt nyomásvála
szok jellege alapján feltételezhető anizotrópia kevésbé je
lentős, mint a válaszok általános térbeli elrendeződése 
alapján megállapítható heterogenitás.

A választ mutató megfigyelési szakaszok helyzete, ill. 
az egyedi kútvizsgálatok során meghatározott transzmisszi- 
vitás értékek összevetése alapján megállapítható, hogy vala
mivel nagyobb számban kaptunk választ a fúrások maga
sabb transzmisszivitású szakaszain. Ez az összefüggés 
azonban meglehetősen bonyolult: észleltünk válaszokat a 
jeladó szakasztól távolabbi, kis transzmisszivitással jelle
mezhető megfigyelési szakaszokon is, ugyanakkor nem 
tapasztaltunk számottevő nyomásválaszt néhány egészen 
közeli, jó vízvezető képességű intervallumban. A válaszok 
térbeli eloszlásnak jellegét tehát nem annyira a megfi
gyelési szakaszok szűkebb környezetének transzmisszivitá- 
sa határozza meg, hanem a jeladó és megfigyelő szakaszok 
közötti útvonal átlagos hidrodinamikai tulajdonságai befo
lyásolják.

Az alsó interferenciateszt során észlelt válaszok elosz
lása nem kapcsolható a korábban megismert vagy feltétele
zett töréses szerkezetekhez. Megállapítottuk, hogy a telep
hely jellemzésének jelenlegi stádiumában nem áll rendelke
zésünkre olyan térbeli tektonikai modell, amelynek alapján 
a telephely determinisztikus hidrogeológiai áramlási mo
dellje megszerkeszthető lenne.

7. A nyom ásválaszok kiértékelése

Az interferenciás vizsgálatok során észlelt nyomásvála
szok szabálytalan térbeli eloszlása a fúrások közötti bonyo
lult hidraulikai kapcsolatokkal magyarázható. Nem tudjuk, 
hogy a jeladó szakaszból termelt vízhozam mekkora hánya
da idézte elő az adott megfigyelési szakaszon a nyomás
csökkenést. Ezért a kimutatott hidraulikai kapcsolat men
tén a transzmisszivitás és a tárolási tényező elkülönített 
meghatározása nem lehetséges, csupán hányadosuk, a nyo
másvezető képesség adható meg. A nyomásvezető képesség 
kiszámításakor ajeladó és megfigyelési szakasz középpont
ja közötti térbeli egyenes távolságot vettük figyelembe. A 
valóságban az áramlási pályák jóval bonyolultabbak, kacs-

karingósak is lehetnek, emiatt a jel által megtett út hosszát 
esetleg alulbecsüljük.

A felső interferenciateszt során egyetlen megfigyelési 
szakaszon sem észleltünk választ. Feltételezhető, hogy a 
teszt hatótávolsága kisebb volt, mint a jeladó szakasz és a 
hozzá legközelebb eső megfigyelési szakasz távolsága. A 
mérések időtartama (vagyis a lehetséges legkisebb hatás
idő), ill. a jeladó szakasz és a megfigyelő fúrások közötti 
legrövidebb távolság alapján megbecsülhető a nyomásveze- 
tő képesség lehetséges legnagyobb értéke. Ezzel a módszer
rel a nyomásvezető képesség maximális értéke 0,003 mos
nak adódott az Üh-2 fúrás esetében, és 0,04 m2/s-nak az 
Üh-5 fúrás esetében.

Az alsó interferenciateszt választ mutató szakaszainak 
nyomásadatait — a jeladó szakaszok kiértékelésénél is alkal
mazott — Interpret/2 szoftver segítségével dolgoztuk fel. A 
kiértékelés során a jeladó és a megfigyelő szakasz közép
pontja közötti térbeli egyenes távolsággal számoltunk (6. 
táblázat).

6. táblázat
A nyomásválaszok kiértékelésének eredménye

Megfigyelési
szakasz

Nyomásvezető képesség 
(m2/s)

Ómega
(-)

Lambda
(-)

3L1 0,021 0,35 2,2xl0-6
3L2 0,016 0,32 3,lxl0"6
3L3 0,012 0,30 4,2xl0-6
3L4 0,006 0,20 6,4xl0-6
3L5 0,004 0,22 9,lx l0‘6
4L2 0,017 0,46 6,lxl0-‘
4L3 0,013 0,31 7,2xl0-6
4L4 0,010 0,32 5,3xl0-6
4L5 0,011 0,40 ' 6,6xl0-6

A 9. ábrán a 3L1 megfigyelési szakaszon észlelt nyo
máscsökkenés log-log diagnosztikai görbéjét mutatjuk be, 
amelyen a nyomásváltozás és annak deriváltja alapján, 
típusgörbe-illesztéssel határoztuk meg a hidrodinamikai 
paramétereket. A 10. ábrán a teljes nyomásválasz szimuláci
ója látható. A nyomáscsökkenési fázis adatait a legegysze
rűbb homogén radiális áramlási modell alkalmazásával 
megfelelően tudtuk illeszteni, azonban a nyomásemelkedé
si fázis adataira való illeszkedést ezzel a modellel nem tud
tuk elérni. Ezért kettős porozitású áramlási modellt alkal
maztunk, amellyel mind a nyomáscsökkenési, mind pedig a 
nyomásemelkedési fázis esetében kielégítő illeszkedést 
sikerült elérni. A nyomásválaszok kiértékelésének eredmé
nyét az 6. táblázatban foglaljuk össze.

8 . K övetkeztetések

A Mórágyi Komplexum felszín alatti vízáramlási 
rendszerével kapcsolatos legfontosabb következtetéseinket 
a 11. ábrán foglaltuk össze.

Mind a felső, mind az alsó jeladó szakasz nyomásválto
zása repedések menti áramlást jelez, akár a kettős porozitá



sú, akár a függőleges repedéses áramlási modellt tekintjük. 
Az áramlási rendszer legjobb vízvezető képességű szaka
szai tehát — úgy tűnik — egyes fő vízvezető szerkezetekhez 
kapcsolódnak.

A korábbi egyedi kútvizsgálatok kimutatták, hogy az 
áramlási rendszer néhány méteres léptékben vizsgálva meg
lehetősen heterogén jelleget mutat. Az interferenciás vizs
gálatok során mért nyugalmi vízszintek és nyomásválaszok 
térbeli eloszlásából ítélve az áramlási rendszer heterogeni
tása még néhány száz méteres léptékben is igen jelentős. 
Valószínűsíthető, hogy a felszín alatti vízáramlás egy hie
rarchikus szerveződésű repedésrendszer mentén történik.

Számottevő nyomásválaszokat csak az alsó interferen
ciateszt során, az Üh-3 és Üh-4 fúrásokban tapasztaltunk, 
a jeladó fúrástól DNy-ra és DK-re. A választ mutató szaka
szok nyugalmi vízszintje hasonló, és a függőleges nyomás
gradiens kicsi. Ajeladó fúrástól É-ra és D-re nem észleltünk 
válaszokat; ezekben a megfigyelő fúrásokban igen eltérő 
nyugalmi vízszinteket vagy nagy függőleges nyomásgradi
enst mutattunk ki. Feltételezzük, hogy a telephely közpon
ti, K-Ny-i irányú részét fokozott hidraulikai kapcsolatok 
jellemzik. A repedezett képződmények hidrogeológiai jel
lemzéséhez gyakran használják a „konnektivitás” (connectivity) 
fogalmát. Ez a fogalom a hidraulikai kapcsolatok intenzitá
sát írja le, és együttesen jellemzi a repedésrendszerek geo
metriáját és vízvezető képességét. A nagyobb konnektivitás 
a repedések gyakoribb kereszteződését és/vagy a repedések 
nagyobb transzmisszivitását jelenti.

Az alsó interferenciateszt nyomásválaszainak egyik fő 
jellegzetessége, hogy a kezdeti nyomáscsökkenéshez képest 
a nyomásemelkedés igen lassú volt. Ez a jelenség ritka, 
nagy transzmisszivitású, fő vízvezető szerkezetekhez kap
csolódó, kisebb vezető képességű, de kiterjedt repedés
hálózattal magyarázható. A ritka, nagy transzmisszivitású, 
kis tároló képességű fő vízvezető szerkezetek leürülését 
követően a nyomásemelkedés ütemét a kisebb transzmisszi
vitású, de nagyobb tároló képességű, kiterjedt „háttér” repe
déshálózat vízadó képessége szabja meg.

Az alsó interferenciateszt másik fontos jellegzetessége,

hogy a választ mutató megfigyelési szakaszokon a nyomás
változás meglepően hasonló módon ment végbe. Feltételez
hető, hogy a felszín alatti vízáramlási rendszer hidraulikai 
kapcsolatban álló részei a vizsgált térrészen belül hasonló 
hidrodinamikai paraméterekkel jellemezhetők.

Az Üh-23 és Üh-5 fúrások alsó és felső szakaszának 
igen eltérő függőleges nyomásgradiense, valamint az Üh-4 
fúrás felső szakaszán a nyomásválasz hiánya kis vízszintes 
kiterjedésű, de erősen különböző transzmisszivitású szerke
zetek létével magyarázható. Ez a következtetés kizárólag a 
hidraulikai vizsgálatok eredményén alapszik, ezért további 
megerősítést igényel.

Az Üh-22 fúrástól É-i és D-i irányban lévő fúrások nyu
galmi vízszintjei és nyomásgradiensei eltérőek, ugyanakkor 
az Üh-3 és Üh-4 fúrásban mért nyugalmi vízszintek és 
nyomásválaszok hasonlóak. Ebből arra következtethetünk, 
hogy a kutatási terület középső, K-Ny csapásirányú része 
fokozott hidraulikai kapcsolatokkal rendelkezik, azaz kon- 
nektivitása nagyobb az átlagosnál.

A korábbi vizsgálatok alapján feltételezett földtani szer
kezetek és az interferenciás vizsgálatok nyomásválaszainak 
térbeli eloszlása között nem sikerült egyértelmű kapcso
latot kimutatni. A válaszok nagysága és elrendeződése az 
egyedi kútvizsgálatok alapján meghatározott transzmisszi- 
vitásértékekkel sem mutatott közvetlen összefüggést.

Az alsó interferenciateszt nyomásválaszainak kiértéke
lése alapján a nyomásvezető képesség 0,02 és 0,004 m2/s 
között változik. A nyomásvezető képesség legnagyobb és 
legkisebb értéke az Üh-3 fúrás legfelső, ill. legalsó megfi
gyelési szakasza és a jeladó szakasz közötti áramlási pályát 
jellemzi. A jeladó szakasztól az Üh-4 fúrás megfigyelési 
szakaszaihoz vezető áramlási pályák mentén a nyomásveze
tő képesség 0,017-0,011 m2/s.

Az üveghutai mélyfúrásokban végzett lyukközi interfe
renciás kútvizsgálat jelentős mértékben pontosította a Mó- 
rágyi Komplexum felszín alatti vizáramlási rendszeréről 
alkotott képünket, és megfelelő minőségű adatokat szolgál
tatott a képződmények nyomásvezető képességének megha
tározásához.


