
Bevezetés

Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok végleges elhelyezésének programja több mint
tíz éve indult meg. Az első néhány évben a befogadó földtani
képződmény kijelölését célzó, földtani szempontú országos
szűrés zajlott, majd a potenciálisan alkalmasnak minősített
területeken a társadalmi elfogadás föltérképezése folyt.
1996-ban három helyszínen egy-egy kutatófúrás mélyült, és
összehasonlító biztonsági értékelés készült. Az év végén
hozta meg a Nemzeti Célprogram Irányító Testület a dön-
tését, amelyben kimondta, hogy felszín alatti elhelyezésre
szolgáló telephely továbbkutatását javasolja a Mórágyi
Komplexum (most Mórágyi Gránit Formáció) gránitjában,
Bátaapáti térségében (BALLA 1997). 

Ezek után 1997 és 1999 között intenzív földtani kutatás
folyt a területen: elsőként földtani és vízföldtani térképezés
és előzetes helykiválasztás (sekélyfúrások, geofizikai mé-
rések), majd a kiválasztott területen telephelyi mélyfúrá-
sok, a tágabb körzetben sekélyfúrások, kútpárok létesítése
történt. A kutatások során mindazon korszerű kutatási
módszereket alkalmaztuk, amelyek a terület megismeré-
sével kapcsolatosan eredményesnek tűntek. Tisztáztuk a fi-

atal, laza fedőüledék települési viszonyait, litológiai sajá-
tosságait. Vizsgáltuk a befogadó kőzettestként szóba jövő
gránittest felszínét, szerkezeti és kőzettani sajátosságait, s a
tároló szempontjából elsődleges fontosságú hidrogeológiai
helyzetét. Széleskörű felszíni és mélyfúrás-geofizikai
mérések, geokémiai mintázás mellett kútvizsgálatok zaj-
lottak, földtani, tektonikai fölmérések és összegzések
születtek, vízföldtani modellek készültek (BALLA 2000). A
kutatás nyomán kapott eredmények biztonsági elemzésbe
épültek be. 

Bár a lezajlott kutatás átfogónak indult, számos lezárat-
lan kérdés, tisztázatlan probléma maradt, amely a kutatás
folytatását igényelte. A továbbiakban azonban két és fél
évig, egészen 2001 végéig a kormányzati szinten meglévő
kedvezőtlen politikai megítélés miatt a földtani kutatás szü-
netelt. Ekkor megváltozott a politikai akarat, és a területen
tovább folytatódhatott a földtani kutatás, amelynek első sza-
kasza volt a másfél évre tervezett felszíni kutatás. 

A felszíni kutatás (1. ábra) egy nagyvolumenű, intenzív
földtani kutatási program volt, számos felszíni kutatóobjek-
tummal: mély- és sekélyfúrásokkal, kutatóárkokkal, ásott
kutakkal, nagyszámú vizsgálattal. A terepi munkák zöme
2002-re esett. A felszíni kutatás az eddig képződött hatal-
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Összefoglalás

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyet az ország egész területének szakirodalmi vizsgálatától 1993-ban kiindulva, fokozatos megközelítéssel
1997-ben jelöltük ki a paleozoos korú Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiben. A telephelyet 1997–1999 és 2002–2003 folyamán kutattuk meg fúrá-
sokkal, ásott kutakkal, kutatóárkokkal, változatos geofizikai módszerekkel, s a +60 és –20 m Bf közötti szinten egy koordinátákkal meghatározott
872 637 m2-es területen határoltuk le. 

A 2002–2003. évi kutatásban többtucat intézmény több száz munkatársa vett részt. A telephely földtani, tektonikai, geodinamikai és vízföld-
tani képét kielégítő részletességgel tanulmányoztuk ahhoz, hogy alkalmassága megállapítható és továbbkutatási, valamint tároló-koncepciója ki-
dolgozható legyen.



mas mennyiségű adat, eredmény, információ integrált értel-
mezésével 2003-ban zárult. 

A lefolytatott munkálatok áttekintése

A kutatás során 23 fúrást mélyítettünk, közülük 8 fúrás
mélysége 300–411, a többié <101 m volt (GYALOG, SZEGŐ

2004). 2 kutatóárkot hajtottunk ki 1490,3 m összhosszban,
és 3 ásott kutat mélyítettünk 73,3 m összhosszban, továbbá
kilenc vízhozammérő műtárgyat (bukót) létesítettünk (GYA-
LOG et al. 2004b). A fúrásokon mélyfúrás-geofizikai méré-
seket (SZONGOTH et al. 2004), kútvizsgálatokat (BALLA,
MOLNÁR 2004) és különböző lyukgeofizikai méréseket
(TÖRÖS et al. 2004) folytattunk le. A fúrásokról és az ár-
kokról földtani és tektonikai, az ásott kutakról földtani
dokumentációt készítettünk (GYALOG et al. 2004a). A ku-
tatólétesítményeket bevontuk a vízföldtani monitoringrend-
szerbe (ROTÁR-SZALKAI et al. 2004a). A felszínről nagy vo-
lumenben végeztünk geofizikai méréseket (VÉRTESY et al.
2004). Anyagvizsgálatot sokféle módszerrel, különféle
laboratóriumokban folytattunk le. 

A felszíni kutatásban összesen 11 kutatóintézet és 26 ma-
gáncég vett részt. A kutatóintézetek közül a Magyar Állami
Földtani Intézet (MÁFI) és az Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet (ELGI) 60, illetve 28 felsőfokú végzettségű, továbbá
26, illetve 10 egyéb végzettségű munkatársa dolgozott a ku-
tatásban (a többi 9 intézmény ugyanezen számai 37, illetve 12
voltak). 8 magáncég 70 felsőfokú végzettségű, továbbá 78
egyéb végzettségű munkatársát irányította ide (a többi 18 cég
ugyanezen számai 22, illetve 44 voltak). A felszíni kutatáson
tehát a 2002–2003 folyamán hosszabb-rövidebb ideig
foglalkoztatottak száma megközelítette a 400-at.

A telephely lehatárolása 
és megkutatottsága

A felszíni kutatás célja a kis és közepes aktivitású ra-
dioaktív hulladékok végleges elhelyezésére kijelölt telep-
hely olyan szintű megismerése volt, hogy a földtani alkal-
masságot (BALLA 2004) illetően a jogszabályi köve-
telmények teljesülése igazolható legyen. A telephely föld-
tani alkalmasságának megítélésében igen fontos szerepet
játszanak a vízföldtani modellezés eredményei (BALLA et
al. 2004). A telephely vízföldtani modellezése csak tágabb
környezetbe ágyazva folytatható le. A modellezési terület
kijelöléséhez igyekeztünk természetes határokat — a
Hutai-patak és a Mórágyi-víz vízgyűjtőjének határát
(vízválasztóját), valamint a Lajvér-patakot — felvenni. A
biztonsági értékelések (GOLDSWORTHY et al. 2004) fontos
részét képező modellek ugyanezen terület adataira tá-
maszkodnak.

A modellezési terület körvonala (2. ábra) meglehetősen
bonyolult. A vízföldtani modellhez szükséges információt e
bonyolult idom köré írt téglalap alakú területre (2. ábra) állí-
tottuk elő. A továbbiakban ezt nevezzük kutatási területnek. 

A 2002–2003. évi kutatás során nyilvánvalóvá vált,
hogy felszíni módszerek alapján telephelyként csak olyan
térrész jelölhető ki, amelyen belül a létesítmény konkrét
helyének kiválasztásához még további, részben felszín alatti
vágatokból lefolytatott kutatásra van szükség. Ezért olyan
telephelyet jelöltünk ki, amely gyakorlatilag valamennyi,
telephely-kutatási és -bővítési céllal lemélyített fúrást és az
azok nyomán feltételezhető perspektivikus területet magá-
ban foglalja (3. ábra), alapterülete 872 637 m2. 

A telephely határait szelvényben az alábbi szinteken
rögzítettük:

— a telephely felső határa — teteje — +60 m Bf, az a
szint, amely fölött legalább 100 m felszín közeli hatásoktól
mentes üde gránit van;

— a telephely alsó határa — talpa — –20 m Bf, az a
szint, amelyen még túljut minden függőleges mélyfúrás, a
teljes 3D szeizmikus és hálózatos magnetotellurikus felvétel
és a lyukközi geofizikai szelvények döntő része. 

A telephely megkutatottsága fúrások és geofizikai mé-
rések együtteséből adódik. A telephely tetején és talpán a
megkutatottság csaknem azonos, a telephely belsejét csak a
két ferdefúrás nem harántolta át teljesen. A szomszédos
fúrások közötti, zömében 200-300 m-es távolság ahhoz nem
túl nagy, hogy a földtani, tektonikai és vízföldtani para-
méterek ismeretét az alkalmasság megítéléséhez elegendő
szintre hozza. A fúrási és fúrásközi adatok oldalirányú kiter-
jesztése a 3D szeizmikus és hálózatos magnetotellurikus
mérésekre, továbbá a szeizmikus reflexiós szelvényekre, el-
lenőrzése a vízföldtani modellezésre támaszkodik. A telep-
hely Ny-i, ÉNy-i és É-i határát a 3D szeizmikus mérések
körvonala jelöli ki. 

A földtani felépítés főbb elemei

A kutatási terület (2. ábra) földrajzilag a Geresdi-domb-
sághoz, földtanilag a Mórágyi-röghöz tartozik, ÉNy-on a
Keleti-Mecsek előterére terjed át (4. ábra). A Bátaapáti
(Üveghutai)-telephely (3. ábra) a Geresdi-dombság, illetve
a Mórágyi-rög ÉK-i részén van. A földtani képet részletesen
ismertetjük a jelen kötet más munkáiban (BALLA et al. 2004;
HORVÁTH et al. 2004; KIRÁLY, KOROKNAI 2004; KOVÁCS-
PÁLFFY, FÖLDVÁRI 2004; MAROS et al. 2004; MARSI et al.
2004; ROTÁR-SZALKAI et al. 2004b; SCHENK et al. 2004), itt
csak az összképet vázoljuk fel.

Földtani képződmények

A Mórágyi-rög a paleozoos Mórágyi Gránit Formáció
gránitkőzeteiből áll (a 4. ábrán narancsszínű mező piros
foltokkal), amelyeket a telephelytől 2-3 km-re ÉNy-ra az
ugyancsak paleozoos Ófalui Formáció metamorf kőzete-
iből álló Mecsekalja-öv (a 4. ábrán lila és narancsszínű
sávok váltakozása) határol. Az eredeti magmás test kör-
vonalai ismeretlenek, a kőzettest egyetlen megfigyelhető
határa — az ÉNy-i — tektonikus eredetű. Így az eredeti
magmás test méretei is ismeretlenek, de minden bizonnyal
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jóval nagyobbak voltak a jelenlegi felszínen látható 7×18
km-esnél.

A paleozoos képződményeket a dombokon és lejtőkön
negyedidőszaki — alattuk a peremeken pannóniai — üledék
fedi, s a paleozoos képződmények csak a meredek völgyek-
ben bukkannak felszínre (5. ábra). A telephelyen és környé-
kén a 270-280 m magas dombtetők alatt a gránitkőzetek
220-230 m mélységben vannak (6. ábra). Fedőjükben né-
hány m vastagságban a Tengelici Vörösagyag Formáció (itt
alsó–középső-pleisztocén, MARSI et al. 2004) települ, ame-
lyet felfelé — fokozatos átmenettel — a Paksi Lösz
Formáció (pleisztocén) vált fel. 

A gránitkőzetek felső kb. 50 m-e mállott, a mállás lefelé
fokozatosan gyengül, majd megszűnik. A mállási kéreg
vastagsága a lejtők alatt valószínűleg csökken, de konkrét
értéke ismeretlen. 

A gránitkőzetek között (KIRÁLY, KOROKNAI 2004) por-
fíros szövetű monzogránitos, sötétebb, apróbb, egyenletesen
szemcsés monzonitos és világosabb aplitos kőzetek külön-
böztethetők meg. A döntő túlsúlyban lévő monzogránitos
kőzeteken belül a monzonitos kőzetek zárványokat és 1-2
km-t is elérő, de mindig zárt testeket alkotnak, míg az aplitos
kőzetek cm-dm vastagságú telérekben települnek.

A telephely körzetében az alaphegység felszínén egy,
legalább 1,2 km2-es méretű monzonitos test körvonalazódik
(7. ábra). A monzonitos test olyan képződmény, amelyben
ugyan túlsúlyban vannak a monzonitos kőzetek, de hol itt,
hol ott megjelennek monzogránitos kőzetek is. Más szóval a
monzonitos test nem tisztán monzonitos kőzetekből áll. A
monzonitos test belsejében a monzogránitos kőzetek nagy
része a szokásosnál jóval több színesásványt és kevesebb
kvarcot tartalmaz, s a kétféle kőzet határán gyakoriak a kon-
taminált (hibrid) kőzetváltozatok. Mindez arra mutat, hogy
a monzonitos anyag csak feldúsul, de sehol sem válik egye-
dülivé, s nagyobb mennyiségben való megjelenését asszimi-
lációs folyamatok kísérik.

A fúrási rétegsorokban a monzogránitos kőzetek meny-
nyisége a kontaktus felé nő, s a kontaktust — meglehetősen
szubjektív módon — ott vontuk meg, ahol a monzonitos
kőzetek mennyisége lényegesen lecsökken. A monzonitos
test kontaktusa tehát nem éles, hanem fokozatos átmenettel,
váltakozással jellemezhető. A monzonitos test szelvénybeli
DK-i kontaktusának tényleges alakja igen bonyolult, de ne-
héz tisztázni, hogy ez a bonyolultság hol származik a kétféle
kőzet eredeti kontaktusának minden bizonnyal bonyolult
alakjából, és hol törések menti utólagos elmozdulásokból. A
kontaktus térképi alakjának körvonalazásához csak K-en van
elég adatunk. Itt a Nagymórágyi-völgyben lévő fúrások,
valamint a völgy felső részén és a völgytől Ny-ra lévő kibú-
vások meglehetősen meredek záródásról tanúskodnak. 

Az intruzív eredetű gránitkőzetek változó intenzitású re-
gionális metamorfózist szenvedtek (KIRÁLY, KOROKNAI

2004), amelynek eredménye a kőzetek palássága és ásvá-
nyaik átalakulása. A palássághoz kapcsolódik a kőzetet ért
képlékeny alakváltozás (lapulás) döntő része, valamint a jel-
legzetes szigmoidálisan hajlott kvarclencsék („férges”
kvarc) képződése.

A palásság átlagosan ÉK–DNy-i csapású, tehát meg-
közelítően párhuzamos az intruzív testet északról határoló
Mecsekalja-övvel, amelyen belül a palásság csapása uralko-
dóan ugyancsak kb. ÉK–DNy-i helyzetű. 

A Mórágyi Gránit Formáció magmás képződményeit
sűrűn szövik át különböző méretű, irányú erek, amelyek
anyaga nagyrészt hidrotermális eredetű lehet (KOVÁCS-
PÁLFFY, FÖLDVÁRI 2004). A repedések kőzetmechanikai és
hidraulikai tulajdonságai a befogadó kőzetekétől általában
nagyon eltérőek, és a következőképpen függenek a repe-
déskitöltések anyagától:

— A kvarc, káliföldpát, epidot anyagú repedéskitöltések
a befogadó kőzettel általában összeforrtak, mindig zártak,
kemények, nem vízáteresztőek.

— Az agyagásványos összetételű repedéskitöltések
sokkal plasztikusabbak, gyakran elkenődnek a hasadékok
mentén. Összetételükben nagyrészt szmektitek vesznek
részt, amelyek duzzadóképességükkel általában növelik a
repedések, illetve a töréses övek impermeabilitását, míg ad-
szorpciós tulajdonságaikkal szerepük lehet a hulladékból
származó radioaktív anyagok megkötésében. 

— A karbonátos erek hidraulikai, illetve kőzetmecha-
nikai szempontból meglehetősen instabilak: központi ré-
szük néha üreges, gyakran visszaoldódási folyamat is meg-
figyelhető, ami átjárhatóbbá teszi ezeket a repedéseket. 

A Mórágyi Gránit Formáció paleozoos kőzeteit a kréta
korú Rozsdásserpenyői Trachit Formáció szubvulkáni telé-
rei szelik át néhány m-es vastagságban. A fúrásokban harán-
tolt trachiandezit-telérek nagyfokú hidrotermális bontást
(montmorillonitosodást) szenvedtek.

Tektonika

Valószínűnek látszik, hogy a Mórágyi-rögöt alkotó
Mórágyi Gránit Formáció az alpi gyűrődés következtében
allochton helyzetben települ. Reflexiós szelvényben semmi
jelét nem találták a gránittest alsó határának, amely így több
km-es mélységben lehet, s a kutatási mélységtartományban
a tektonikai képet nem befolyásolja.

A tektonikai kép fontos jellege a különböző kőzethatá-
rok települése, valamint a töréses övek elrendeződése és
sűrűsége. 

A gránittesten belül a kőzethatárok különböző monzo-
gránitos és monzonitos kőzettípusokat választhatnak el egy-
mástól. A magszkenneres értelmezés alapján mindezekben
ugyanaz a két iránymaximum jelentkezik: ÉNy-i és DK-i,
60–80° közötti dőléssel, az ÉNy-i irány túlsúlyával. 

Az egyedi törések uralkodó dőlésiránya az akusztikus
lyukfal-televíziós értékelés alapján ÉNy-i és DK-i (8. ábra),
a maximumok a szűréssel és a szűrési kritérium erősödésé-
vel növekednek. Ez arra mutathat, hogy a rendenként egy-
másból kiinduló másod- és harmadrendű törések egyre vál-
tozatosabb csapásirányú töréseket eredményeznek. 

A fúrásokban tapasztalt töredezettség (db/m) a kutatási
területen erősen ingadozik, általában a felszín közelében
nagyobb. 12 telephelyi fúrásban a töréses övek közötti grani-
toid kőzetek átlagos töredezettsége 12,5 db/m, de a mon-
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zonitos kőzetekben ennek alig a fele. A feltárásokban mért
töréshosszak 2,0 m körülinek adódtak.

A kőzettelérek két típusának (a Mórágyi Gránit Formá-
ció leukokrata telérei és a kréta korú Rozsdásserpenyői For-
máció trachiandezit-telérei) uralkodó iránya egyaránt
ÉK–DNy-i (9. és 10. ábra), vagyis a kőzettani határok, a
palásság és a töréses övek fő irányát követi. 

A töréses övek a telephely földtani felépítésének és
vízföldtani jellegeinek legkritikusabb elemei, amelyeknek
sokasága és változatossága nehézzé teszi értelmezésüket.
Összesen 110 töréses övet határoztunk meg, ebből 87-et a
telephely 10, 16-ot a telephelykörnyezet 2 mélyfúrásában,
valamint 7-et a telephelykörnyezet sekélyfúrásaiban. 

A telephelyi töréses övek függőleges vastagsága 1,5 m-
től 46,1 m-ig változik, átlagosan 6,2 m, leggyakrabban 5 m.
A 14 db 10 m-nél nagyobb függőleges vastagságú töréses öv
nagy részére (10 db) vetőbreccsa, tektonikus breccsa, vető-
agyag jellemző. A függőleges vastagság az Üh–4 és Üh–5
fúrásban a legnagyobb (43,2, illetve 46,1 m).

A nagyobb méretű töréses övekben talán nagyobb meny-
nyiségben vannak agyagos komponensek, de a töréses övek
nem voltak tipizálhatók sem a kitöltések anyaga, sem azok
eloszlása alapján.

A töréses övek dőlésirányára és dőlésszögére a legmeg-
bízhatóbb adatokat a kérdéses zóna szélén, az ép kőzet és a
zúzott zóna határán kaphatjuk. Ez a határ azonban a lyukfal-
televíziós képben csak a lyukátmérővel (max. 96 mm) kb.
azonos függőleges vastagságú töréses övek esetében látható,
a nagyobbakéban már nem. Ezért különböző munkahipo-
tézisek alkalmazására kényszerültünk a töréses övek és a
kísérő egyedi törések településének összefüggését illetően. 

E munkahipotéziseket az Anyák-kútja melletti kőfejtő-
ben ellenőriztük. A kapott eredmények arról tanúskodnak,
hogy a töréses övek és a kísérő kőzetrések települése közötti
kapcsolat törésről törésre változik, de a legjobb esetben is
csak laza. Így tehát, ha a töréses övek kontaktusát nem
látjuk, vajmi kevés reményünk van arra, hogy településüket
objektív módon határozzuk meg, mert a kísérő vagy belső
repedések irányítottságára alapozott közvetett kritériumok a
gyakorlatban általában nem igazolódnak. A töréses övek
települését illetően jelentős új információt hozhat a vágatok
részletes dokumentálása.

A töréses övek mennyisége a telephelyen túl nagy ahhoz,
hogy kezelhető legyen. A töréses öveket tucatnyi paraméter
összehasonlító elemzése nyomán sem sikerült úgy tipizál-
nunk, hogy a kijelölt típusok jól körvonalazható különb-
séget mutassanak. Térbeli ábrázolásukhoz a töréses öveket
meg kellett szűrnünk, s ehhez valamilyen külső kritériumot
kellett választanunk. 

Abból kiindulva, hogy a telephely értékelése szempont-
jából döntő fontosságú a vízföldtani kép, a legkézenfekvőbb
külső kritériumnak olyan töréses övek leválogatása látszott,
amelyeknek van valamilyen érzékelhető hatása a hidrodi-
namikai képre:

— valamely fúrásban vízmintavételhez vagy interferen-
ciás kútvizsgálathoz alkalmazott tartós víztermelés hatását
észleltük más fúrás(ok)ban, 

— egy-egy fúráson belül a potenciálmenetben ugrás mu-
tatkozott. 

A víztermelésre adott válaszok és potenciál-eloszlások
háromféle kombinációja lehetséges, a telephelyen mind-
három előfordul: 

— Mind a válaszokból, mind a potenciál-eloszlásból
azonos helyen jelölhető ki a B jelű töréses öv (6. ábra). Ezt a
típust elsőrendűnek tekintjük.

— Csak a válaszokból jelölhető ki az A és C jelű töréses
öv (6. ábra). Az A jelű az Üh–2 fúrás szelvényében poten-
ciálugrásként nem jelentkezik. Ezt a típust másodrendűnek
tekintjük.

— Csak a potenciál-eloszlásból jelölhető ki kilenc
egyéb töréses öv, helyzetük igen nagy mértékben hipote-
tikus. Ezt a típust harmadrendűnek tekintjük.

Negyedidőszaki töréseknek semmi jelét nem láttuk sem
kibúvásokban, sem geofizikai szelvényekben. Megállapí-
tottuk, hogy a telephelyen és szorosabb környezetében nem
ismerünk az utolsó 800 000 évben kiújult törést, s a negyed-
időszaki képződmények zavartalanul, igen lapos dőléssel
települnek. Így 100 000 évnél fiatalabb elmozdulás a telep-
helyen kizárható.

A tektonikai kép különleges eleme a Mecsekalja-öv,
amely a Mecsek D-i lábánál követhető. ÉK-en az öv
ÉK–DNy-i csapású, s a domborzatban a hegyvidék és a la-
pály vagy alacsony dombvidék, illetve a földtani képben a
mezozoos és a kristályos képződmények határaként jelent-
kezik. Az öv szélessége mindössze 700–1500 m, hossza vi-
szont legalább 60 km, tehát feltételezhető, hogy az egész öv
tektonikus eredetű, anyaga az elmozdulások nyomán került
mai helyzetébe, s lényegileg gigantikus vetőkitöltésként
fogható fel.

A Mecsekalja-öv Pusztakisfalu és Bátaapáti között az
Ófalui Formáció metamorf kőzeteiből áll. Negyedidőszaki
felújulására nem mutat semmiféle adat. Az 1997 óta a Me-
csekalja-öv kibúvási szakaszán lefolytatott geodéziai moni-
torozás során elmozdulásra mutató jelenséget nem észlel-
tünk, de a mérések pontossága hosszú távú következtetésre
egyelőre nem alkalmas. 

Vízföldtan

A telephelyen és környékén a talajvízszint 20–70 m
mélységben, jórészt a mállott gránitban van. A beszivárgott
víz nagy része oldalirányban szállítódik el, s az üde gránit-
ba a beszivárgott víz 4-5%-a jut, ami 1,0–1,2 mm/év érték-
nek adódik. A dombtetők alatt a mállott gránit porozitása és
szivárgási tényezője felfelé fokozatosan növekszik, emiatt a
dombtetők alatt a talajvíz szintje a beszivárgás változására
kevéssé érzékeny; a talajvízszint éves ingadozása 1-2 m. 

A dombtetők alól oldalirányban távozó víz a szom-
szédos völgyekben kerül újra felszínközelbe. Az üde
gránitból a völgyek alatti mállott zónába feláramló vizek
a mállott zóna ottani vízforgalmának csak kis hányadát
adják: a vízháztartási számítások szerint 3,3–4,3%-át, a
vízgeokémiai paraméterekből számítva pedig legfeljebb
5-6%-át. 
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A mállott gránit alatti üde gránittest hasadékos víztartó
képződmény: a vízáramlás főleg egyes hasadékok mentén
történik, amelyek vízvezető képessége több nagyságrenddel
jobb, mint a kisebb repedésekkel jellemezhető kőzetmát-
rixé. Az interferenciás vizsgálatok és a legjobb vízadó ké-
pességű elemek egyedi kútvizsgálata szerint az üveghutai
gránit repedésrendszere hierarchikus szerveződésűnek tű-
nik, amelyben a több száz méter kiterjedésű fő vízvezető
elemekhez kiterjedt háttér repedéshálózat kapcsolódik.

A pakkeres kútvizsgálatok szerint a repedezett gránit
szivárgási tényezője 10–6 és 10–12 m/s között változik, lognor-
mál eloszlású, 3×10–9 m/s átlagos értékkel és 17-szeres
(log17 = 1,23) szórással. A telephelyi mélyfúrások átlagos
vízvezető képessége között 5-10-szeres különbségek adód-
tak. 

A telephelyi mélyfúrásokban a potenciálszintek a mély-
séggel általában csökkennek, ami lefelé irányuló áramlást
jelez, de a térbeli potenciálkép meglehetősen változatos. A
telephelyi mélyfúrások potenciálszintjei két, viszonylag jól
elkülönülő csoportot alkotnak. A terület D-i részén, az Üh–2
és Üh–22 fúrás közötti torlasztó zónától — a B jelű el-
sőrendű töréses övtől (6. ábra) — D-re található fúrások
potenciálszintje 200 m Bf szinten 210–220 m Bf, 0 m Bf sz-
inten 205–210 m Bf. Az említett zónától É-ra lévő fúrások
potenciálszintje 190–200 m Bf között változik. Az Üh–2
fúrás potenciálszintjei — bár jól illeszkednek a telephely É-i
részére jellemző értékekhez, — az áramlási rendszer adott
pontján anomálisan alacsonyak. Környezetéhez képest
magas potenciálú viszont az Üh–23 fúrás felső szakasza.

A fúrások döntő részére a több tíz métertől száz-
százötven méterig terjedő hosszúságú, közel állandó poten-
ciálú szakaszok a jellemzők, amelyeket 5-20 m-es poten-
ciállépcsők választanak el. Ezeket a potenciállépcsőket tor-
lasztó-szigetelő zónák okozzák, amelyek a potenciállépcsők
körzetében kimutatott, erősen bontott, agyagosodott töréses
övek, s amelyek az üde gránit áramlási rendszerét többé-
kevésbé elkülönülő alegységekre tagolják. A modellezés
szerint a torlasztó zónák legalább néhány száz méter kiter-
jedésűek, szivárgási tényezőjük nem haladja meg a
10–10–10–11 m/s-ot. Torlasztó-szigetelő zónák gyakrabban
fordulnak elő a telephely D-i részén, különösen az Üh–4,
Üh–5, Üh–26 fúrásokban. Az É-i részen, az Üh–27 és
Üh–37 fúrások potenciálszelvényében nincs olyan ugrás,
amely torlasztó-szigetelő zónára utalna.

A beáramlások nem kötődnek a törések valamely külön-
leges csoportjához: ugyanúgy elsősorban DK-i dőlésű
60–80°-os és ÉNy-i dőlésű 70–80°-os repedésekhez kap-
csolódnak, mint amilyen a törések döntő többsége. 

A fő vízvezető elemek transzmisszivitása 8×10–6 és
2×10–5 m2/s között alakul, ami két és fél nagyságrenddel
múlja felül a repedezett gránit átlagos vízvezető képességét.
Az Üh–27 fúrás –104 és –135, valamint az Üh–29 fúrás –71
és –104 m Bf közötti, itteni viszonylatban kiemelkedően jó
vízvezető képességű szakasza trachiandezit-telérek körüli,
egymással összeköttetésben álló repedések alkotta zónához
kapcsolódik. 

A vízföldtani adatok kalibrációja után advektív transz-
portmodellezéssel határoztuk meg a telephely területéről, 0
m Bf szintről indított vízrészecskék felszínre érkezési idejét
és helyét. A tároló térségéből indított áramvonalak a Hutai-
völgynek a Hosszú-völgy torkolatától Bátaapátiig, illetve a
Mórágyi-víz völgyének a Henrik-forrástól Mórágyig tartó
szakaszán érik el a felszínt. A felszínre érkezési idő a köze-
lebbi megcsapolási pontok esetében 800-tól 5000 évig ter-
jed. A távolabbi megcsapolási területekig 20 000–50 000 év
alatt érnek el a vízrészecskék.

A telephely közvetlen környezetére elérésiidő-térképet
szerkesztettünk (11. ábra). Tízezer évet meghaladó fel-
színre érkezési idők adódtak a terület ÉK-i, középső és DK-i
részén. Közülük csak az utóbbi van fúrásokkal megkutat-
va. Viszonylag rövid, 600 évnél rövidebb elérési időt ered-
ményeztek az Üh–2 és Üh–36 fúrásokon keresztül ÉK, az
Éva-völgye, valamint az Üh–28 fúrástól NyDNy felé tartó,
a Mészkemence-völggyel kapcsolatot teremtő, jó víz-
vezető képességű elemek. A telephely fúrásokkal még
nem vizsgált részein a térképet jelentősen módosíthatják
az eddig megismertekhez hasonló, viszonylag rövid
elérési idejű áramlási pályákat eredményező, jó vízvezető
szerkezetek vagy újabb torlasztó-szigetelő zónák.

Összesítés

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földtani, tektonikai,
geodinamikai és vízföldtani képét kielégítő részletességgel
tanulmányoztuk ahhoz, hogy alkalmassága megítélhető és
továbbkutatási (BALLA 2004), valamint tároló-koncepciója
(BÉRCI et al. 2004) kidolgozható legyen.

Köszönetnyilvánítás

A szerző hálás köszönetét fejezi ki annak a 200-nál is
több mérnöknek és kutatónak, valamint 160-nál is több, a
kutatást segítő résztvevőnek, akik lehetővé tették a
Bátaapáti (Üveghutai)-telephely sikeres felszíni kutatását. 
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