
Bevezetés

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék elhe-
lyezésével kapcsolatos kutatások központi kérdése a vízá-
ramlás és oldattranszport megbízható mennyiségi is-
merete. A bátaapáti (üveghutai) területen végzett rend-
szeres vízminta-vételezés lehetővé tette a vizek kémiai és
izotóp-összetételének térbeli leírását. Miután a területen
végzett hidrogeológiai vizsgálatok alapján a vízáramlás
irányát és a felszín alatti vizek vízháztartási viszonyait ele-
gendő pontossággal ismerjük, lehetővé vált, hogy a vízben
lévő oldott anyagok térbeli alakulása mellett ezek időbeli
alakulását is értelmezni tudjuk. A korjelző izotópok pedig
azt is lehetővé teszik, hogy a Bátaapáti (Üveghutai)-telep-
hely térségében megbecsüljük a fontosabb transzport-
paraméterek (effektív porozitás, diszperzivitás és adszorp-
ció) értékeit, és ezen keresztül megfelelő képet adhassunk

a vízben lévő többi alkotó áramlás menti evolúciójának
értelmezéséhez. 

A Bátaapáti körzetében folyó, kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladék elhelyezését szolgáló kutatások során a
2002–2003-ban és korábban mélyített fúrások kútvizs-
gálatához kapcsolódóan vett vízminták vizsgálati eredmé-
nyeit együttesen tekintjük át. A kutatási terület hidrogeo-
lógiai viszonyaival e kötetben további tanulmányok (BALLA,
MOLNÁR 2004; ROTÁR-SZALKAI et al. 2004a, b; BALLA et al.
2004) foglalkoznak, e helyütt csak annyira érintjük azokat,
amennyire e téma tárgyalásához szükséges.

A felszín alatti hulladéktároló elhelyezésénél már a ku-
tatási stratégia kidolgozásának korai szakaszában alapvető
kritérium volt, hogy a tárolóteret beszivárgási területen kell
elhelyezni, hogy a kiszabaduló szennyezőanyagok a re-
gionális hidrodinamikai áramlási tér leáramlási zónájába
kerüljenek, így csak hosszú út megtétele és hosszú idő eltelte
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Összefoglalás

A radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyet a Mórágyi-rög gyengén vízvezető gránittestjében kialakult
természetes felszínalatti vízáramlási rendszer leszivárgási övezetében jelöltük ki. Az elhelyezési koncepció lényege, hogy ha a hulladékot az áram-
lási rendszer beszivárgási területén helyezzük el (ahol a szivárgásnak még van lefelé irányuló komponense), akkor az  innen oldatba jutó esetleges
szennyezés lebomlásához elegendően hosszú idő áll-e majd rendelkezésre a felszínre vagy a bioszférába jutásig. A hosszú áramlási idő és útvonal
nagyobb keveredési, hígulási, kicsapódási és megkötődési lehetőséget biztosít a tárolóból esetlegesen az áramlási rendszerbe jutó oldott anyagok
számára. A kutatás során vizsgáltuk a főkomponenseket, nyomelemeket, kolloidokat, stabil- és radioaktív izotópokat. A jelen tanulmány a vízkorok
alakulását ismerteti, és egy É–D-i szelvény mentén potenciál- és vízgeokémiai szelvényekkel szemlélteti a 14C, δ18O, δD és az ioncsere változását. 

A víz-geokémiai adatok alapján megállapítható, hogy az áramlási rendszer jellege a kutatási területen változik. A déli területre lassabb áramlás
jellemző, mint az északira. Délen a pleisztocén–holocén határát jelző ~ –11,0 δ18O 180–140 m Bf szint körül található, az északi zónában ugyanez a
határ már 100 méterrel nagyobb mélységben figyelhető meg, ami azt jelzi, hogy ebben a térségben gyorsabb a víz áramlása, mint a déliben.
Hulladékelhelyezés céljára az északi terület vízföldtani szempontból kevésbé kedvező. Összességében a víz-geokémiai kép azt jelzi, hogy lassú
áramlás és egyensúlyi állapot jellemző mindkét térrészen.



után kerülhessenek — megkötődés, lebomlás és felhígulás
után — felszínközelbe vagy felszínre.

Ennek megfelelően történt a fúrások telepítése. A beszi-
várgási területen, dombtetőn mélyült az Üh–2, –3, –4, –5,
–22, –23, –25, –26, –27, –28, –26, –36, –37 jelű, 300–500
méter mélységű fúrás (GYALOG, SZEGŐ 2004). Az itteni talaj-
vizek megismerésére külön sekélyebb, 50–100 méteres fúrá-
sok készültek: az Üh–25A, –26A, –28A és –36A, valamint a
korábbi Üh–6 és –8 jelű (1. ábra).

Az említett fúrások közül az Üh–4 és Üh–36, Üh–36A
fúrások ugyan nem dombtetőre, hanem domboldalra esnek,
azonban az áramlási viszonyok szempontjából ezek is a
beszivárgási zónához tartoznak.

A völgyekben telepített számos fúrás közül e dolgozatban
csak a feláramló idős vizeket feltáró Üh–29 és Üh–30 — 300
m —, valamint a Mó–6 — 50 m mélységű — fúrásokkal
foglalkozunk.

A dombtetői fúrások 40–60 m fedőüledék (paleotalaj-
szintekkel tagolt lösz, a talpán vörösagyaggal) alatt max. 50
m vastagságban mállott gránitot (különböző gránit- és mon-
zonit–diorit változatokat), majd folyamatos átmenettel üde,
vagy hidrotermálisan kisebb-nagyobb mértékben elváltozott
gránitot harántoltak. A völgyekben mélyített fúrásokban
1–15 m lejtő- vagy alluviális üledék alatt a gránit felső, mál-
lottabb, általában néhány méteres szakasza következik.

A talajvízszint a dombtetői fúrásokban a mállott gránit-
ban — az egyetlen Üh–5 kivételével, ahol a fedőüledékben — ,
a völgyi fúrásokban pedig az allúviumban vanl.

Vízminták

Az eredeti vízminőség megismerése érdekében a talaj-
vizeket feltáró fúrások légöblítéses, szárazon készültek. A
mélyebb fúrások vízöblítésses technológiával mélyültek, az
öblítővíz a nyomjelzőn (uranin) kívül adalékot nem tartalma-
zott, és mindig ugyanabból a bátaszéki vízműkútból (K4)
származott (GYALOG, SZEGŐ 2004).

A vízmintavételi technológia

A vízmintavételi technológia a vízminőség-vizsgálatok
eredményeit jelentősen befolyásolja. A vízmintavétel talaj-
vizek esetében merítéssel, kanállal vagy ritkábban szivattyú-
val történt, a tisztító kitermelést követően újratöltődő 2-5 m-
es vízoszlopból.

A mélységi vizekből a mintavétel pakkerekkel határolt
10–40 m hosszú szakaszokból, Moyno-szivattyúval, a két
ferde fúrásból (Üh–25 és Üh–36) gázlifttel (nitrogén), a
kőzettérbe a fúrási tevékenység során benyomult ny-
omjelzett öblítővíz eltávolítása után történt. Az öblí-
tővízben a nyomjelző anyag mennyisége ~1 g/m3 volt.
Mintavételre a tisztító szivattyúzás nyomán akkor került
sor, amikor a termelt vízben a jelzőanyag koncentrációja 30
(esetenként 50) mg/m3, vagyis az eredeti érték 3%-a (es-
etenként 5%-a) alá csökkent. A tisztító szivattyúzás az át-
lagosan n×10–9 m/s szivárgási tényezőjű kőzettér jobban

vezető zónáiból, nagy (50-130 m-es) leszívás mellett, 1-12
l/min vízhozamnál 3-7 napig tartott.

A vízminták helyzete

Vízmintavételre ott került sor, ahol a kútvizsgálati gyors-
tesztek jobb vízadó képességű szakaszokat jeleztek (BALLA,
MOLNÁR 2004). A pakkerekkel lehatárolt szakaszhoz a ter-
melés hatására létrejövő — a töredezett tározónak megfelelően
szabálytalan alakú, felfelé nagyobb esésű — depressziós tér
tartozott. Az interferenciás kútvizsgálatok keretében végzett
szivattyúzás (Üh–22, Üh–5, Üh–27) esetében a „normál”
vízmintavételnél kitermelt víz sokszorosát emelték ki. Az
ilyen, hosszan tartó termeltetés végén vett vízminták vizsgálati
eredményei azt mutatták, hogy a keveredéssel létrejött új víz
minősége nem az adott mélységre jellemző, hanem az 50-100
méterrel magasabban elhelyezkedő vizekének felel meg. A
vízmintavétel során, ha kisebb mértékben is, de hasonló
helyzettel kell számolnunk: a gyűjtött minták a depresszióval
érintett kőzettér hidrogeológiai jellemzőinek eloszlásától és a
termelés nagyságától függően a kissé magasabban elhelyez-
kedő vizek tulajdonságait mutathatják. Ennek a magasság-
különbségnek a bizonytalansága miatt a feldolgozásokban a
vizsgálati eredményeket a mintázott szakasz közepére vonat-
koztattuk.

A vízminták a repedezett kőzettestben lévő reális áramlási
rendszer egy-egy pontjáról kerülnek ki. A gyűjtött víz már az
előbbiekben ismertetett vízkeveredést megelőzően, a ter-
mészetes viszonyok között lejátszódó diszperzió hatására fi-
atalabb és az idősebb víz keverékéből áll, illetve a diffúzió
hatására kissé módosult, ami a vízben oldott anyagok koncent-
rációjában tükröződik. Ennek a vízkeveredésnek a mértéke
helyről-helyre változik, és az áramlási útvonal hosszával
együtt növekszik.

Leáramlási övezetben, azaz a telephelyen is, a potenci-
áleloszlás azt jelzi, hogy az áramlásoknak a horizontális
összetevője sokhelyütt meghaladja a függőleges komponens
nagyságát, ennek megfelelően az egyazon fúrás különböző
mélységeiből vett minták vize eltérő áramlási pályákat kép-
visel. A víz összetevőinek genetikai értelmezéséhez tehát az
egyes komponensek és a lehetséges áramlási pályák térbeli
ismerete szükséges. Értékelésünkhöz éppen ezért jellemző
víz-geokémiai szelvényeket alakítottunk ki, majd a kapott
képet vetettük össze a 3D áramlási modellezés tapaszta-
lataival. Bizonyos alkotók esetében (14C és 18O) elvégeztük
ezek transzportmodellezését is, és segítségükkel becsültük
az adott térbeli és időbeli körülményekre vonatkozó transz-
portparamétereket is.

A vízminták vizsgálata

A vízmintákból a hagyományos alapelemzés mellett
nyomelemeket határoztunk meg, továbbá izotóp- (T, T–3He,
D, 18O, 13C, 14C, 15N, 34S, 222Rn), szervesanyag- és bakterioló-
giai vizsgálatokat végeztünk.

A főbb vizsgálati eredményeket HORVÁTH et al. (2003c)
munkájában találjuk.
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A kémiai vizsgálatok a Magyar Állami Földtani Intézet
Anyagvizsgálati Laboratóriumában készültek. 

Az izotópvizsgálatokat az alábbi laboratóriumokban
végezték:

— az összes tríciumelemzést és a 14C-vizsgálatok kisebb
részét a Vituki Rt. Vízkémiai Osztályának Izotóphidrológiai
Laboratóriumában; 

— az összes T–3He meghatározást, valamint a 13C- és 14C-
mérések túlnyomó többségét az MTA Atomki Környezet-
analitikai Laboratóriumában;

— a D- és 18O-elemzéseket, valamint a 13C-meghatározá-
sok kisebb részét az MTA Földtudományi Központ Geoké-
miai Kutatólaboratóriumában.

A felszín alatti vizek
áttekintő víz-geokémiai jellemzése

A víz-geokémiai adatok értelmezése során az alábbi
kérdésekre térünk ki: 

— a felszín alatti vizek áttekintő víz-geokémiai jellem-
zése, 

— modellezett víz–kőzet kölcsönhatások a beszivárgás
során, 

— redukciós folyamatok a mélységi vizekben. 

A felszín alatti vizek 
áttekintő víz-geokémiai jellemzése

A víz-geokémiai adatok statisztikai feldolgozását
HORVÁTH et al. (2003b) mutatta be. A felszín alatti vizek
jellemző oldottsó-tartalma az 1000 mg/l-t nem haladja meg.
A fő kationok és anionok koncentrációja változékony. A víz
összetételét négy kation (Na+, K+, Ca++, Mg++) és három
anion (Cl–, HCO3

–, SO4
2–) mennyiségének változása hatá-

rozza meg. Ugyanakkor az összetétel a mélységgel csak
kevéssé változik. E változás lényege az, hogy a beszivárgó
vizek Ca-Mg-hidrogénkarbonátos összetétele az áramlás
során fokozatosan cserélődik le Na-K-hidrogénkarbo-
nátossal. A kapcsolat nem lineáris (R2=0,27) és nem is loga-
ritmikus (R2=0,41), de az utóbbihoz hasonló képet mutat.

A Ca+Mg csökkenését és a Na+K növekedését két külön-
böző folyamat — az elsőt valószínűleg karbonátkiválás, a
másodikat ioncsere — okozza (HORVÁTH et al. 2003b).
Mindkét folyamat a talajvizek felől a mélységi vizek felé,
vagyis az áramlással — az idő előrehaladtával — erősödik. A
Ca+Mg mennyiségi csökkenését átlagosan 75%-ban ion-
csere és mintegy 25%-ban kicsapódás okozza, helyről-
helyre változó mértékben. A kicsapódás 0,5–1,5 mmol/l
(50–150 mg/l) karbonát kiválását jelenti. A kiváló karbonát
túlnyomó része kalcit, amit az is mutat, hogy a Ca+Mg meny-
nyiségének csökkenésével együtt nő a Mg hányada (9. ábra).
A Mg mennyisége a mélyebb zónákban meredeken csökken,
ami Na–Mg ioncsere következménye. 

A feláramlási zónákban mélységi víz hozzákeveredését
várhatjuk az itteni talajvízhez. Azonban sem forrásokban, sem
egyéb, talajvizet megcsapoló helyeken nem kaptunk mélységi

víz hozzákeveredésére mutató adatot. A sekélyfúrások közül is
csak a 30–50 méteres mélységben szűrőzött Üh–18, Üh–32A,
Üh–32C, Üh–32D fúrások vízösszetétele mutat keveredésre.
Ezt a képet támasztják alá a talajvizekben mért δ18O–δD-
értékek is (HORVÁTH et al. 2004). Mélységi vizet tárt fel az 50
m-es Mó–6 fúrás. A közvetlenül mellette lévő, 15 m-es Mó–6A
fúrás vize kevert jellegű volt, a keveredési arány (a hígulás)
HORVÁTH(2002) számításából 5-6%-nak adódott.

A feláramlási zónák mélyebb szintjeiben vízkeveredésre
visszavezethető változás a vegyi összetételben is érzékelhető
(3. ábra). 

Modellezett víz–kőzet kölcsönhatások 
a beszivárgás során

A dombtetői fúrások talajvizeinek tulajdonságai a
telítetlen zónában lejátszódó víz–kőzet kölcsönhatások ered-
ményét tükrözik. A leáramlási zónában észlelt vízminőségi
adatok modellezéséhez a NetPath és a PHREEQC programot
(HORVÁTH, SZŐCS 2003) használtuk. 

A beszivárgó csapadék oldottanyag-tartalmára a lehul-
lott hóból vett minták elemzése szolgáltatott adatokat. 

A beszivárgásta párolgási faktor alapján becsültük. A ter-
mészetes hátteret a dombtetői talajvizek mediánjai jellem-
zik, az ezek alapján számított bepárlódási faktor NetPath
modellezéssel 18,7, PHREEQC programmal 18,6–14,2. Az
első 5,4, a második 5,4–7% csapadékbeszivárgást jelent. A
kapott beszivárgás alacsony, de az alapvízhozamok alapján is
4-6%-nak adódott (ROTÁR-SZALKAI et al. 2004a).
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1. táblázat. NetPath és PHREEQC modellezés eredményei a
dombtetői talajvizek mediánjai alapján

Reakció típusa: + = csak oldódik, – = csak keletkezik, „nincs jel” = oldódás is
és keletkezés is megengedett. Negatív szám = keletkezik; pozitivív szám =
oldódik.



A víz–kőzet kölcsönhatásokat illetően a két program szin-
tén hasonló eredményeket adott.

A karbonátkiválást igazolta, hogy a talajvíz telítettségi
indexe kalcitra és dolomitra nemcsak a dombtetőkön, hanem
a terület egészén túltelítettséget mutat. Ásványtani vizsgála-
tokkal tisztáztuk, hogy a szupergén eredetű karbonátok gya-
korlatilag tisztán kalcitból állnak (KOVÁCS-PÁLFFY, FÖLDVÁRI

2004), ezért kalcitkiválással számoló modellt használtunk
(1. táblázat). 

A NetPath-modellekben a kalcit „leköti” a CO2 és a Ca2+

egy részét, de emellett is beoldódik CO2, és keletkezik Ca-
montmorillonit. N2 gáz keletkezése azt mutatja, hogy a
csapadékbeszivárgás kis mértékű denitrifikációval jár, és a
N2 gáz formájában szabadul fel. A párolgási faktor 12,77 és
31,44 közé esik. Ilyen magas érték mellett gipsz is kelet-
kezhet, amit a fúrásokból származó löszminták röntgendif-
frakciós elemzései is alátámasztanak (FÖLDVÁRI 2003).

Redukciós folyamatok 
a mélységi vizekben

A redukciós folyamatok természetes velejárói a beszivár-
gásnak, amelynek elején a csapadékvizek oxigénben dúsak,
de a mélyebb helyzetű talajvizek és a mélységi vizek reduktív
kémhatásúak. A nitrátredukción túlmenő redukciós folya-
matokra első ízben kénhidrogén jelenléte mutatott az Üh–2
fúrás –38,2 és –83,5 m Bf között vett mintájában. Ezzel a re-
dukcióhoz kezdettől fogva a szabad gázfázis kérdése kap-
csolódott, amely radioaktív hulladékok elhelyezése szem-
pontjából kiemelt fontosságú.

Szulfidiont négy esetben (Üh–22: –191,8 és –219,6;
Üh–28: 120,52 és 111,57; Üh–29: –71,73 és –139,81; Üh–30:
–39,94 és –74,53 m Bf között) mutattunk ki, a kimutatási
határt alig meghaladó (max. 0,1 mg/l) mennyiségben. A kén-
hidrogén nyilvánvalóan szulfátredukció terméke. A felszín
alatti vizek szulfáttartalmának forrása részben a csapadék,
részben a löszből kimutatott <1% gipsz (FÖLDVÁRI 2003), de
nem zárhatjuk ki a gránit mállási kérgében oxidálódott
szulfidásványokat sem. A szulfátredukció eredményeként a
felszín alatti vizek szulfáttartalma a mélység felé csökken. 

A szulfátredukció bakteriális eredetére a maradék szul-
fátban lévő nehéz kénizotóp mennyiségének növekedése mu-
tathat (NEWMAN et al. 1991). A szulfáttartalom és a δ34S-
értékek kapcsolata (4. ábra) bakteriális eredetre mutat, azon-
ban nem bizonyult szorosnak, mert ingadozhatnak a kiin-
dulási mennyiségek, továbbá változhat a különböző kénfor-
rások megoszlása a vizsgált anyagban és a redukció intenzi-
tása az áramlási útvonalon.

A szulfátredukció bakteriális eredetét bakterológiai vizs-
gálatokkal közvetlenül is igazoltuk: sikerült szulfátredukáló
baktériumokat kimutatnunk (BALLA et al. 1999). A szulfátre-
dukció kulcseleme ebben a rendszerben a baktériumok élet-
működéséhez szükséges szerves anyagok jelenléte, illetve
mennyisége (HOFMEISTER 1998). A beszivárgási területen az
áramlási pályák olyan kőzetkörnyezetben haladnak, ahol
nincs szerves anyag, vagy csak oldhatatlan formában talál-
ható. Az oldható szerves anyag egyedüli forrása a talaj. A

mélységi vizekben azonban nagyérzékenységű szerves-
anyag-vizsgálatokkal (BÁLINT et al. 1999) is csak ipari erede-
tű szerves vegyületeket tudtunk kimutatni. Ez arról tanús-
kodik, hogy a talajból a vízbe oldódó szerves anyag gyakor-
latilag már a háromfázisú zónában elhasználódik.

A szulfátokból keletkező kénhidrogén mellett — amely a
mindenütt jelenlévő ferrovassal piritet képez, s amelynek fel-
halmozódására nem számíthatunk — a Bátaapáti (Üveg-
hutai)-telephely mélységi vizeinek alkotói közül elvileg gáz
halmazállapotú termék keletkezhet nitrátból és bikarbonátból
is. Nitrátból denitrifikálódás során jöhet létre N2; ez a folyamat
a leszivárgási terület talajvizeiben viszonylag gyorsan végbe-
megy, a gáz halmazállapotú nitrogén vízben oldódik. Bikar-
bonátból, illetve a vízben igen kis mennyiségű oldott szerves
szénből metántermelő baktériumok jelentéktelen mennyiségű
metánt produkálnak; a mellékkőzet szerves anyagot nem tar-
talmaz, tehát másodlagos szénforrás nincs.

A szabad gázfázis kialakulásának a feltételei tehát nin-
csenek meg, emellett a tárolási feltételek is hiányoznak.

A vízkorok meghatározása

A vizek viszonylagos vagy „abszolút” korának megál-
lapítására minden olyan jelenség alkalmas, amely az áram-
lási útvonal hosszával (és ezen keresztül az eltelt idővel)
arányos változást mutat a víz minőségében.

Az áramlási útvonalak mentén a vízben oldott kompo-
nensek közül a Ca2+, a HCO3

–, SO4
2– és az összes oldott anyag

mennyisége, valamint — ezzel együtt — a fajlagos vezető-
képesség csökken, a Na+ mennyisége növekszik. Az izotópok
közül az oxigén- és hidrogénizotópok mennyisége is szabá-
lyos változást mutat. A 14C radioaktív szénizotóp mennyisége
az idő haladtával exponenciálisan csökken. A további
alkotók köztük a nyomelemek egy része (Sr, Li, Ba) is elfo-
gadható korrelációs kapcsolatot mutat az áramlási útvonal
hosszával. Nincs olyan változás, amely tökéletesen leírná a
Bátaapáti (Üveghutai)-telephely felszín alatti áramlási rend-
szerének korviszonyait. A vízkorviszonyok szemléltetésére
az alábbi három folyamatot választottuk:

— a 14C radioaktív bomlását;
— a D- és 18O-izotóp arányának változását;
— a kationcsere jelenségét.

A 14C-adatok értékelése

A kizárólag légköri eredetű, 5730 év felezési idejű 14C ra-
dioaktív izotóp a levegő széndioxidjában jelenik meg. A 14C-
aktivitásnak elfogadott viszonyítási alapja egy 1950-ben kelet-
kezett faévgyűrű mért aktivitása, ezt tekintik 100%-nak, ami-
nek 1 gramm szénben percenként 13,56 14C-bomlás felel meg.

Ahhoz, hogy a felszín alatti vizek szervetlen karbonát-
jában mért 14C%-értékekből éveket kapjunk, sok eljárás szü-
letett (KALIN 1999). A háromfázisú zónában vizsgálták a
leszivárgás során lejátszódó kémiai reakciók hatását a 14C
mennyiségére és a 12C → 13C izotópcserére (ez utóbbi a 12C →
14C izotópcsere folyamatainak meghatározásához szük-
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séges). A δ13C standard-ja a kréta korú Belemnitella ameri-
cana rostrumból (Dél-Karolina, Pee Dee Formation) mért
izotóparány [PDB = Pee Dee Belemnites, VPDB: V = Vienna
(Bécs) a korrigáló szervezet székhelyére utal], a δ18O-nak is
van PDB-ből mért standardja. A kétféle oxigénstandard át-
számítása a δ18OVSMOW = δ18OVPDB + 30,92 képlettel történik.

A legfontosabb kérdés a kezdeti 14C%-érték meghatáro-
zása. A kétfázisú, vízzel telített zónában nincsenek olyan
ásványok, amelyek számba vehető mennyiségű 14C-t tartal-
maznának, minden folyamat, amelyben a C valamilyen for-
mában részt vesz, a radioaktív bomláson felül csökkenti (izo-
tópcserével, szorpcióval, kiválással és újraoldódással) a
vízben lévő 14C mennyiségét, azaz idősebb kort eredményez.
A legegyszerűbb eljárás az, hogy becsüljük az ismert és is-
meretlen 14C-csökkentő folyamatok összegezett hatását,
helytől függően a kezdeti (A0) 

14C-koncentrációt 60–85%-
ban határozzuk meg, és az áramlási képhez illesztve a legjob-
ban harmonizáló korokat adó értéket fogadjuk el. Ilyen
módon — 70%-os kezdeti 14C-értéket alkalmazva — számí-
tottuk a vízkorértékeket. Könnyen átlátható, hogy ez a ké-
nyelmes eljárás a fiatal korokat fiatalítja, az idősebbeket
idősíti. Egy, az izotópcserét figyelembe vevő eljárást (INGER-
SON, PEARSON 1964) is alkalmaztunk, amely megkívánja az
áramlási tér karbonátásványainak és a vízben oldott karboná-
tok δ13C értékének ismeretét. A kezdeti 14C-koncentrációt
nem számítottuk, hanem a hidrogénbomba-robbantások
előtt keletkezett (tríciummentes) talajvizek maximumát be-
csültük. Hasonlóképpen határoztuk meg a kezdeti δ13C
értékét is. Eltekintettünk a dombtetői beszivárgás — trícium-
szelvények alapján 200–300 év közé tehető — leszivárgási
idejétől. A kőzet karbonátjainak δ13C-értékeire az üveghutai
mérések alapján a mediánt (–4,2‰) fogadtuk el. Az előbbiek
szerint módosított modellben A0 = 70%, δ13C = –14,5‰, a
karbonátásványokban δ13C = –4,2‰. Az ezekkel a
paraméterekkel számolt értékeket az alábbi képlettel
határoztuk meg:

ahol 
δ13Cm — a vízben oldott szénvegyületek mért értéke, 
δ13Ck — a kőzet karbonátjainak mért értéke (–4,2‰),
δ13Ca — kiindulási érték (–14,5‰),
14Ca — kiindulási érték (70%),
14Cm — mért érték.
A kapott eredményeket használtuk a továbbiakban.
A 5. ábrán látható eloszlás legalább három független kar-

bonát-keletkezési fázist jelez. A számításhoz használt me-
dián (–4,2‰) csak durva közelítés. A kőzetben lévő karbo-
nátásványok izotópösszetételének jelentős változékonysága
bizonytalanná teszi a kor korrekciójának megbízhatóságát
(ha a karbonátok δ13C‰-értéke rendre +1, –4,2, –10, a számí-
tott kor 15 064, 14 043, 8227 év lesz). A kezdeti 14C-koncent-
ráció megválasztása a következő változásokat jelenti: ha az
A0 85, 70, 60% értéket vesz fel, a kor években 15 648, 14 043,
12 768 lesz. 

Homogén kőzettestben a 14C és δ13C változása elvileg
párhuzamos egymással. A 6. ábrán látható igen gyenge kap-
csolat jelzi, hogy a különböző áramlási pályák mentén a
kőzetben lévő karbonátok δ13C-értéke a mediántól lényege-
sen eltérő lehet. Ezt erősíti meg, hogy 10%-nál kisebb 14C-
értékeknél a δ13C‰-adatok 2,5 egységre húzódnak szét. Né-
mileg különbözik az izotópcsere mértéke a víztartó kőzettani
összetétele szerint (ZUBER et al. 2004). A karbonátos ásvá-
nyok mennyisége a Mórágyi Gránit Formáció tömegének
maximum 1-2%-a lehet, ennek ellenére a δ13C-adatok határo-
zottan jelzik az izotópcsere jelentőségét. Ez azt érzékelteti,
hogy a vízforgalomban a karbonátos érkitöltésű repedés-
hálózatnak jelentősebb szerepe lehet.

Bármely módszerrel számítjuk is a 14C-korokat, azok ab-
szolút értéke változhat, de a 4. ábrán látható lefutásuk csak kis
mértékben ingadozhat. A két „–” kort adó mintára nem igaz
az A0 = 70% feltétel, mindkét esetben a tríciumtartalom jelzi,
hogy a vízhez hidrogénbomba-robbantások utáni, magas
14C-tartalmú, CO2-ban dús vízkomponens keveredett.

A D- és 18O-mérések
értékelése

Valamely elem izotóparányának mérési eredményeit az
egyszerűbb összehasonlíthatóság, könnyebb kezelhetőség
érdekében egy nemzetközileg elfogadott minta, a standard-
minta izotóp-megoszlási értékére normalizáljuk, ami a stan-
dardtól való eltérés mértékét mutatja meg (jele δ):

δ18O = [{(18Om/16Om)/(18Os/
16Os)}–1]×1000 (‰) ,

ahol 

m — minta, 

s — standard.

Az oxigén és a hidrogén standardja az óceánvíz átlagos
izotóparánya, jele SMOW (Standard Mean Ocean Water), a
javított változata V–SMOW (V = Vienna [Bécs] a korrigáló
szervezet székhelyére utal).

A csapadékban lévő D- (D = 2H) és 18O-izotópok arányá-
nak változása az éghajlat változását követi, ugyanazon a föld-
rajzi helyen a legfontosabb meghatározó tényező az átlagos
évi középhőmérséklet. A csapadék eredetű felszín alatti
vizek jellemzője, hogy izotóp-összetételük megfelel a külön-
böző éghajlati övezetekben észlelhetőnek — melynek
egyenlete (GMWL = Global Meteoric Water Line) δD = 8
δ18O + 10‰— (YURTSEVER 1975; YURTSEVER, GAT 1981). Az
éves átlaghőmérséklet mellett a lehulló és beszivárgó
csapadék izotópösszetételét az úgynevezett topográfiai hatás
is befolyásolja: a δ18O értéke 100 méterenként 0,4–0,6‰-kel
csökken (valójában ez is hőmérsékleti hatás). A δ18O értéke
általában –10‰-nél nagyobb a völgyi sekélyfúrások, és
ennél kisebb a dombtetői mélyfúrások talajvizében. 

A vizsgált csapadékvízminták 18O- és D-arányai gyakor-
latilag egybeesnek a GMWL-lel, tehát az üveghutai felszín
alatti vizek csapadékvíz eredete igazoltnak tekinthető.

A földi éghajlat változását az utolsó 30 000 évben a késő-
pleisztocén würm eljegesedési (glaciális), valamint a holo-
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cén felmelegedési (valószínűleg interglaciális) szakasza jel-
lemzi. Az éghajlatváltozás hatása a stabil izotópok segít-
ségével követhető nyomon. Az É-i féltekén a Grönlandot
burkoló jégtakarót harántoló fúrás jégmagjain szinte éves fel-
bontásban vizsgálták a csapadék O- és H-izotóp változását
(9. ábra).

Az együttes ábrázolás lehetővé teszi, hogy az üveghutai
mintákon mért 14C%-értékeket közvetlenül vessük össze a
példának tekintett grönlandi GISP2 izotópadatokkal. A 6.
ábrán figyelembe vett eredeti GISP2 koradatok az újabb ku-
tatások szerint kb. 3000 évvel fiatalabbak (a korábban megál-
lapított 40 000 évnél valójában 37 000 év van), de azért jól
szolgálják az áttekintést. A 70%-nál magasabb 14C-értékek az
ábrán nem ábrázolhatók. Mindhárom, a 6. ábrán feltüntetett
minta olyan vízkeveredésre utal, amelynél fiatal, magas 14C-
tartalmú komponens keveredik az idősebb vízhez. Az ábra
alapján megállapíthatjuk, hogy –11 δ18O‰ -nél húzható meg
az uralkodóan pleisztocén (glaciális) és a holocén időből
származó vizek korhatára. Az izotóp-összetétel jelentősége
bizonytalanná válik, ha a minta anyagához igen fiatal vizek is
keverednek.

A GISP2 oxigénizotóp-adatok mutatta klímaváltozás az
É-i féltekén, ha nem is ugyanolyan részletes időfelbontásban,
a kontinentális szelvényekben és az óceáni mélyfúrásokban
egyaránt tükröződnek (STOCKER et al. 2003; SHACKLETON et
al. 2004)

Kationcsere-folyamatok

A vízgeokémiában közismert jelenség, hogy az áramlási
pálya mentén a kalciumionok mennyisége csökken, a nátri-
umionoké pedig növekszik (10. ábra). Ennek az ioncsere-
folyamatnak az intenzitását a kőzetben jelenlévő agyag-
ásványok mennyisége és minősége, valamint az áramlási
pálya hossza határozza meg. Az agyagásványok közül a
szmektit típusúak nátriumionja cserélődik kalciumionra. Az
áramlási sebesség és az útvonal hossza alapján az ioncsere
mértéke az áramlási idővel arányos lesz (APPELO, POSTMA

1993), ha elegendő mennyiségű agyagásvány viszonylag ho-
mogén eloszlásban van a kőzetben. A Mórágyi Gránit For-
máció kőzeteiben és repedéskitöltéseiben ez a feltétel teljesül
(KOVÁCS-PÁLFFY et al. 2000).

Következtetések

A vizsgálatok gyakorlati célt szolgálnak. A víz-geokémiai
vizsgálatok, sajátos módszeregyüttesükkel kapott ered-
ményeik révén — közvetett úton — segítik a kis-és közepes ak-
tivitású hulladékok tárolójának hidrogeológia megítélését.

A tér és időbeli folyamatokat a regionális áramlási irány-
nyal párhuzamos víz-geokémiai szelvények tükrözik a leg-
jobban. Mindezt egy jellemző, észak–déli irányú, nagyjából
az észak felé irányuló regionális áramlással párhuzamos víz-
geokémiai szelvényben (11–14. ábra) mutatjuk be.

A szelvényeken a dombok alatti beszivárgási részeken a
talajvízdomborzattal nagyjából párhuzamos zónásság lát-

ható, amely lefelé és oldalra irányuló vízáramlások következ-
ménye. A völgytalpközeli megcsapolási területek alatti
zónásság egy sekélyebb, nagyjából oldalirányú és egy mé-
lyebb, már felfelé irányuló komponenst is tartalmazó, de még
mindig oldalirányú vízmozgást jelöl (14. ábra).

A szelvényeken első pillantásra feltűnik, hogy az Üh–22 és
Üh–25 fúrások között olyan összetett töréses öv módosítja az
áramlást, amelytől északra változik a víz-geokémiai zónásság
jellege. Az északi oldalon a fiatal vizek mélyebbre hatolnak,
megnövekszik a talajvízből leszivárgó vizek hányada. Termé-
szetesen ez azt is jelenti, hogy a megcsapolás is erősebb az
északi területen. A töréses öv a kb. észak felé irányuló áramlási
rendszerben torlódást okoz, és a víz egy részét oldalirányba és
lefelé téríti el. A víz-geokémiai képben a zónák lefutása lassú
áramlás során kialakult egyensúlyi állapotot mutat. 

A déli rész utánpótlási területeinek vastag háromfázisú
zónáján átjutott vizek tríciumot nem tartalmaznak, ezért biz-
tosan idősebbek ötven évnél, sőt a háromfázisú zónában fel-
vett tríciumprofilok alapján becsülhető leszivárgási sebesség
alapján koruk eléri a több száz évet is (ROTÁR-SZALKAI et al.
2004a). Az Üh–26-tól az Üh–22 fúrásig tartó déli részen a ta-
lajvíz alatti üde gránitban a további lefelé szivárgás igen
lassú, a 150-100 m Bf szint alatt már 10 000 évnél idősebb
vizet jelző –11, 5 δ18O-értékek találhatók. Ezt megerősítik a
14C 8-10% aktivitásnál kisebb értékei is. A talajvízben lévő 
4-7 Ca/Na arány a 150-100 m Bf mélységbe jutott vizekben
ioncsere-folyamatok következtében már 2 alá csökken.

Az áramlási rendszer északi oldalát tanulmányozva a
következőket állapíthatjuk meg. Az északabbi — Üh–23 és
az Üh–37 fúrások közötti — beszivárgási területen az elő-
zőekben ismertetett alkotók eloszlása a déli részhez hason-
lóan alakul, csak éppen jóval nagyobb mélységben éri el
ugyanazokat az értékeket. A Ca/Na=2 értékek a tenger szint-
jén, a –11,5 δ18O-értékek nagyjából a – 50 m Bf szinten talál-
hatók, míg a 10%-nál kisebb 14C-aktivitások a –100 m Bf szint
alatti régióban várhatók. Az északi részen tehát a víz-geo-
kémiai mutatók sokkal intenzívebb vízmozgást jeleznek,
azaz az északi rész ebből a szempontból hulladék-elhelye-
zésre kedvezőtlenebb, amit még az is tovább ront, hogy e
területek közelebb vannak a főbb és mélyebb megcsapolási
zónákhoz, a völgyekhez. 

A víz-geokémiai szelvény legészakibb részén a völgytalpi,
feláramlási zónát feltáró Üh–29 fúrás vizei eltérnek a szelvény
többi részén bemutatottaktól, helyzeténél fogva nemcsak az
É–D-i áramlási rendszer, hanem az oldalirányú áramlások által
szállított vizek keverékét tárja fel. 0–50 m Bf között éles vál-
tozás van a vízminőségben, 50 m Bf fölött a magas 14C- és tríci-
umtartalma egyaránt recens vízre utal. Ez a víz tehát nem a
dombok mély talajvizű részein, hanem a magasabb völgytal-
pak körzetében juthatott a felszín alá, löszmentes, gránitos jel-
legű beszivárgási területen. Erre a szakaszra tehát leáramlás
jellemző. Alatta a víz-geokémiai jellegek feláramlást mutat-
nak, összhangban azzal, hogy a kút alsó, –150 m Bf alatti sza-
kaszából kifolyó vizet kapunk (BALLA, MOLNÁR 2004). A kor-
adatok és az áramlási sebességek alapján a feláramló vizek
utánpótlási térsége csak valahol a közelben, minden bizonnyal
az északi területrészen lehet.
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A szelvénytől keletre, az Üh–30 fúrásban hasonló jelen-
séget figyelhetünk meg, az éles váltás kissé magasabban,
50–80 m Bf között van.

A fúrásokból mindenütt 14C-módszerrel meghatározható
korú, azaz 40 000 évnél fiatalabb vizet mutattunk ki. A fiatal
vizek lejutási mélysége a tároló szempontjából még a legked-
vezőtlenebb esetben is a kis áramlási sebességeket igazolja.

Megvizsgáltuk azt a lehetőséget is, hogy a jeges időszak-
ban a maitól némileg eltérő vízminőségű talajvizek jöttek
létre, ez a helyzet nem eredményezne érdemi változásokat a
fentiekhez képest.

A víz-geokémiai adatok tér- és időbeli feldolgozása
alapján — a területen végzett többi geológiai, hidrogeoló-
giai és geofizikai kutatási módszertől függetlenül —
kialakított kép jól jellemzi a felszín alatti vízmozgások főbb
irányait, az alkotók evolúcióját és a lehetséges vízkeveredés
helyét. A vízgeokémia egyrészt önmagában is választ ad a
hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos kérdések jó részére,
másrészt kalibrációs alapot is nyújt a kvantitatívabb
értékeléseket, előrejelzéseket adó áramlási és transzport-
modellezés számára. 
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