
Bevezetés 

A vízföldtani kutatások célja a telephely földtani alkal-
masságának megítéléséhez szükséges adatok és értékelések
biztosítása, feladata a vízföldtani kép pontosításához szük-
séges vizsgálatok elvégzése, s ennek nyomán a radioaktív
izotópok felszínre jutási idejének és koncentrációjuk
hígulási mértékének meghatározása. 

A felszín alatti vízáramlás bonyolult, többtényezős tér-
beli folyamat. A vízföldtani viszonyok jellemzésének cél-
szerű eszköze a transzportmodellezés és az azt megalapozó

áramlási modellezés. Az áramlási modellt úgy alakítottuk
ki, hogy külön tudjuk vizsgálni a telephelyet, illetve tágabb
környezetét. A környezet jellemzésére kialakított vízföld-
tani modell területét úgy jelöltük ki, hogy a kijelölt terület az
áramlási rendszer teljes egészét magába foglalja (1. ábra). A
vizsgált terület határát K-en, D-en és Ny-on a Hutai-patak és
a Mórágyi-víz együttes vízválasztói, É-on a Lajvér-patak
vonala adja (1. ábra).

Az áramlási modell kialakításához szükség volt a telep-
helyre és környezetére vonatkozó vízföldtani információ
összegyűjtésére, a térség elméleti vízföldtani képének ki-
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Összefoglalás

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen nagy volumenű, sokrétű vízföldtani kutatást folytattunk le. Mindennek eredményeképpen tisztáztuk a
vízháztartás főbb vonásait. Kitűnt, hogy a leendő létesítményt magában foglaló gránittestbe a beszivárgott víz 5-6%-a és a lehullott csapadék 0,2%-a
jut. Ennek a biztonság szempontjából két fontos következménye van: a beszivárgó víz nagy része oldalirányban mozog, s ez gátolja a csapadékvíz
lejutását a tárolóba; emellett ez a nagymennyiségű, felszínközelben maradt víz felhígítja a tároló felől érkező, esetlegesen radioaktív szennyezést
hordozó vizet. A rendszer kevéssé érzékeny a csapadék és a beszivárgás ingadozásaira, vagyis stabilitása igen nagy.

A tárolót befogadó gránittest hasadékos víztartó képződmény, kis, átlagosan 3×10–9 m/s szivárgási tényezővel. Az áramlás amúgy is kis
sebességét rossz vízvezető képességű torlasztó-szigetelő zónák csökkentik tovább. 

A potenciáltér elemzésével kimutattuk, hogy a telephely két fő egységre tagolható, amelyeket egy közel K–Ny-i csapású, meredek dőlésű töré-
ses övhöz kapcsolódóan a fő torlasztó-szigetelő zóna választ el egymástól. Valószínűnek látszik, hogy a fontosabb vízföldtani elemek nagyrészt ha-
sonló lefutásúak, és ugyanígy meredek dőlésűek, azonban a fúrási háló nem elég sűrű ahhoz, hogy az egyes elemek helyzetét és települését
konkretizáljuk. Mindkét egység felépítése heterogén, s ennek alapján tovább tagolható. 

Az interferenciás kútvizsgálattal, továbbá a fúrási és kútvizsgálati tevékenység alatt üzemelő monitoringgal kimutatott vízáramlási kapcsola-
tok jól illeszkednek a potenciáltérbe.

Áramlási modellezéssel megállapítottuk, hogy az esetleges radioaktív szennyezést szállító mélységi vizek nagyrészt több ezer vagy több tízezer
év alatt érnek felszínközelbe, s csak ÉK és NyDNy felé figyelhetők meg viszonylag rövid (600 évnél kevesebb) idejű áramlási pályák.
Transzportmodellezéssel arra a következtetésre jutottunk, hogy 20 éves felezési idejű radioelemek már a forrás (a tároló) közeléből sem jutnak ki, s
szinte helyben elbomlanak. 

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely vízáramlási rendszere tehát kielégíti a földtani alkalmasság követelményeit. 



dolgozására. Ezért meg kellett határoznunk a felszín alatti
vizek utánpótlási és természetes megcsapolási viszonyait, a
felszín alatti térrész áramlást meghatározó jellemzőit — a
képződmények áteresztőképességének paramétereit, illetve
a nyomásviszonyokat —, valamint az áramlást jellemző
vízminőségi viszonyokat.

A modellezési paraméterek meghatározásához több al-
kalommal terepbejárást végeztünk. A terepi észlelések

(TÓTH et al. 2003a; ROTÁR-SZALKAI et al. 2004b) ered-
ményeként rendelkezésünkre álltak olyan alapvető mérési
adatok, mint a vízkilépési helyek, illetve vízkilépések időbeli
változásának pontos meghatározása. A földtani kutató-

árkokban (GYALOG et al. 2004b) közvetlen vizsgáltuk a
gránitban jelentkező törések, töréses övek és a vízkilépési
helyek kapcsolatát. Részletes felmérések készültek a víz-

folyások alapvízhozamára. A kutatás során létesített 13 db
állandósított vízhozammérő hely (ROTÁR-SZALKAI et al.
2004b) méréseiből a vízjárás változására, valamint a felszíni
lefolyásra vonatkozóan kaptunk adatokat. Vízmintákat

gyűjtöttünk, és elemeztük a felszíni vizek kémia jellegének
térbeli és időbeli változását, amely szintén alapvető infor-
mációt szolgáltatott az áramlási rendszer megismeréséhez
(HORVÁTH et al. 2003c).

A felszíni kutatás során a telephelyen és környezetében
mélyült sekély- és mélyfúrásokból (GYALOG, SZEGŐ 2004)
megismertük a felszín alatti áramlási teret kitöltő képződ-
ményeket. Felhasználtuk a földtani megfigyelések (GYALOG

et al. 2004a) és mélyfúrás-geofizikai mérések (SZONGOTH et
al. 2004) eredményeit, emellett az egyes képződmények
szivárgási paramétereinek megismerésére kútvizsgálatokat,
a mélyfúrásokban pakkeres kútvizsgálatokat, a kutak között
interferenciavizsgálatot végeztünk (BALLA, MOLNÁR 2004).

A fúrásokban megmértük a talajvízszintet, és pakkeres
kútvizsgálatokkal meghatároztuk a különböző mélységek-
ben uralkodó nyomásviszonyokat.

A beszivárgási paraméterek és a háromfázisú zóna meg-
ismerésére ásott kutakat létesítettünk (GYALOG et al.
2004b), amelyekben részletesen vizsgáltuk a kőzet vízföld-
tani paramétereit (laboratóriumi körülmények között), il-
letve a beszivárgás folyamatát vízkémiai jellemzők alapján.

A fúrásokból kialakított észlelőkutak vízjárásának
értékelésével további információt szereztünk a felszín alatti
vízháztartásról (ROTÁR-SZALKAI et al. 2004b).

A felszín alatti vizekben végbemenő transzportfolyama-
tok tanulmányozására a telephelyhez legközelebbi völgyek-
ben létesített kútcsoportokban anyagáramlás-vizsgálatokat

végeztünk (BALLA, MOLNÁR 2004). Külön tanulmányokat
folytattunk a transzportfolyamatokat befolyásoló megkötő-
dés, keveredés, illetve diszperzió jellemzésére (BALLA et al.
2002). 

A vízföldtani áramlási modellek kialakítását már a
terepi megfigyelésekkel egy időben megkezdtük (TÓTH et
al. 2003b). Modellezést használtunk az egyes paraméterek,
transzportjellemzők pontosításához is.

A felszín alatti vizek áramlási viszonyainak tisztá-
zásában döntő fontosságú, hogy helyes képünk legyen a
terület vízháztartásáról, amelyet az utánpótlási és meg-

csapolási viszonyok jelentősen befolyásolnak. E viszonyok
és a vízháztartás elemzésével határoztuk meg az egyik leg-
fontosabb kiindulási paramétert, a beszivárgást (ROTÁR-
SZALKAI et al. 2004a). 

A beszivárgó víz egy bizonyos mélységtől kezdve kitölti
a kőzetek teljes üregtérfogatát, talajvizet alkot. A talaj-
víztükör fölötti részt, ahol az üregek egy részét gáz (elsősor-
ban levegő vagy annak származékai) foglalja el, telítetlen

zónának nevezzük, szemben a talajvíztükörtől lefelé elhe-
lyezkedő telített zónával. E zónák és a határukat képező talaj-
víztükör helyzetét a beszivárgási viszonyok mellett a föld-
tani képződmények tulajdonságai határozzák meg. 

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely beszivárgási terüle-
tein a talajvíztükör (2. ábra) többnyire a mállott gránit
(ZILAHI-SEBESS et al. 2000) felső részén helyezkedik el, s
csak néhol kerül feljebb, a negyedidőszaki üledékösszlet
(MARSI et al. 2004) legalsó szintjeibe. A telítetlen zóna tehát
itt negyedidőszaki üledékeket fog át.

A talajvíz mélyebb szintjeit hasadékvizeknek nevezzük,
ezek töltik ki a mállott gránit mélyebb szintjeit és az üde gránitot. 

A mállott gránitban lévő talajvíz maga is hasadékvíz, s a
kettő közötti határ nem vonható meg objektív módon. A talaj-
víztükör közelében lévő felszín alatti víz elsősorban oldal-
irányban, a szomszédos lejtők felé mozog, s mozgása csak
néhány tucat m-rel mélyebben irányul főleg lefelé. A további-
akban ezt a főleg oldalirányban mozgó részt nevezzük talaj-
víznek, a lefelé mozgót pedig hasadékvíznek. A kettő határa
értelemszerűen nem éles, hanem átmeneti jellegű. 

A vízháztartás

A véméndi és a bátaapáti meteorológiai állomás adatai
szerint az éves csapadékösszeg sokéves átlaga 658 mm
(ROTÁR-SZALKAI et al. 2004a). A lehullott csapadék mintegy
92%-a elpárolog a felszínről és a talajzónából, illetve a
növényzet elpárologtatja (ROTÁR-SZALKAI et al. 2004a). Az
ásott kutak tríciumprofiljának elemzése, a felszíni vízfolyá-
sok alapvízhozamának mérése és a csapadék bepárlódására
alapozott számítás alapján az effektív beszivárgás sokéves
átlagos értéke 24,4 mm/év (ROTÁR-SZALKAI et al. 2004a). A
vízháztartás-vizsgálatok szerint a csapadék kb. ugyanekko-
ra hányada felszíni lefolyással távozik a vízgyűjtőterületről.

A dombtetők alatt 20–70 m között változó vastagságban
telítetlen képződmények (l. följebb) találhatók, amelyekben
a leszivárgás sebessége 100-200 mm/év (HORVÁTH et al.
2003a). A lapos völgytalpakon a talajvízszint 0,5-2,0 m mé-
lyen húzódik; itt a beszivárgás és a párolgás a talajvízszint
dinamikus változása következtében hosszabb távon egyen-
súlyban van (HORVÁTH et al. 2003a).

A dombtetőkön talajba jutó víz a telítetlen zónában
lefelé szivárogva éri el a gránit mállási kérgét, amely a
terület döntő részén talajvíztartó képződmény. A mállott
gránit szivárgási tényezője 2-3 nagyságrenddel múlja felül a
mélyebben települő üde gránit vízvezető képességét
(TAKÁCS et al. 2002), ezért a beszivárgott víz 95-96%-a a
mállott gránitban oldalirányban áramlik (ROTÁR-SZALKAI et
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al. 2004a), és a meredek völgyek felső szakaszán kisebb for-
rásokban, szivárgásokban lép felszínre. Az üde gránitba a
beszivárgott víz 4-5%-a jut, ami 1,0-1,2 mm/év értéknek
adódik. Ez a lehullott csapadék 0,2%-a (ROTÁR-SZALKAI et
al. 2004a).

A dombtetők alatt a mállott gránit porozitása és szivárgási
tényezője felfelé fokozatosan növekszik (KOVÁCS-PÁLFFY et
al. 2003), emiatt a dombtetők alatt a talajvíz szintje a
beszivárgás változására kevéssé érzékeny; a talajvízszint éves
ingadozása 1-2 m (ROTÁRNÉ SZALKAI et al. 2002). Ugyanilyen
okból a mállott gránitból fakadó kisebb források kilépési
helye és hozama rendkívül stabil. A telephely környezetében
a felszín alatti vízáramlási rendszer fő megcsapolói a Hutai-
patak, a Lajvér-patak és a Mórágyi-víz.

A meredek völgyekben a kisvízi hozamok a hossz-
szelvény mentén nem gyarapodnak, sőt, sok esetben csökke-
nő hozam figyelhető meg; az alsó szakaszon a patak gyakran
elnyelődik. Mindez a völgytalpak mentén jelentős felszín
alatti vízáramlásra utal. A lapos völgyekben 4,2–13,0 m
vastag, uralkodóan agyagos–kőzetlisztes, rossz vízvezető
képességű völgykitöltés található. A hozammérések szerint
a pélites völgykitöltés alatt a mállott gránit vízszállítása je-
lentős. A vízháztartási számítások (ROTÁR-SZALKAI et al.
2004a) szerint az üde gránitból a völgyek alatti mállott zóná-
ba feláramló vizek a mállott zóna ottani vízforgalmának
3,3–4,3%-át adják, vagyis a feláramló vizek hígulása 25-30-
szoros. Ez az érték jól egyezik a Mó–6 kútpárnál a víz-
geokémiai paraméterek alapján végzett keveredési számítás
eredményével, amely szerint a völgytalpi mállott zónában a
mélységi eredetű idős víz aránya legfeljebb 5-6%-ra becsül-
hető (BALLA et al. 2002).

A mállott gránit vízföldtani jellemzése

A telephelyi dombtetők alatt a gránitkőzetek felső kb. 50
m-e mállott. A mállási kéreg vastagsága a domboldalak alatt
valószínűleg csökken, de konkrét értéke ismeretlen. A na-
gyobb völgyek talpa gyakorlatilag abba a szintbe esik, ame-
lyen a dombtetők alatt már kevéssé mállott kőzetek vannak.
A völgykitöltő alluviális–proluviális üledékek alatt azonban
igen erősen mállott granitoid kőzeteket harántoltunk több-
nyire 5-15 m vastagságban, talpukon éles határral kevéssé
mállott vagy éppen üde granitoid kőzetek jelennek meg. A
mállási kéreg kifejlődése tehát a dombtetők és a völgyek
alatt nem egyforma: a dombtetők alatt a mállás lefelé
fokozatosan gyengül, majd megszűnik, míg a völgytalpak
alatt mállási csatorna körvonalazódik (BALLA et al. 2003b).

A dombtetők alatt a talajvíz általában a mállási kéreg
felső, legerősebben mállott szakaszának alsó részén foglalt
helyet. A vízföldtani modellekben 30 m-es vastagságú, az
alatta lévőnél jóval nagyobb vízvezető képességű réteget
vettünk fel, s az ezzel számított talajvíz-domborzati kép
hűen tükrözi a valóságot. 

A mállási kéreg vízvezetése tehát térben változik, s
ennek kézenfekvő magyarázata a következő. A dombtetők
alól — ahol a talajvízdombhátak, vagyis az áramlás kezdetei

vannak — az itteni víz a mállási kéreg alsó, rossz vízvezető
szakaszában áramlik. A völgyek irányában a vízhozam
gyarapodik, és a víz egyre inkább igénybe veszi a mállási
kéreg magasabb és jobb vízvezető részeit is. A völgytalpak
alatt az ott lévő mállási csatorna bonyolítja a vízforgalmat,
itt várható a legmagasabb átlagos szivárgási tényező.

A modellezéshez olyan eljárásra volt szükségünk, amely
mindezeket a jelenségeket figyelembe veszi. Ilyen eljárást
GERHARDT, LAZORCHICK (1988) mutatott be a Lower Sus-
quehanna folyó (USA) vízgyűjtőjére, ahol a kalibrálással
kapott relatív szivárgási tényező dombtetőkre 0,2, domb-
oldalakra 1,0 és völgyekre 1,5 értékűnek adódott. A
Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyre és környezetére —
ugyancsak kalibrálás után — dombtetőkre 1,5×10–7, domb-
oldalakra 2,5×10–7 és völgyekre 1×10–6 m/s szivárgási
tényezőt kaptunk (ez utóbbira ennél magasabb, pl. 1×10–5

m/s érték is elfogadható, mivel a modell erre már nem
érzékeny), amely 0,6; 1,0 és ≥4,0 relatív értéksorként az
előzővel elég jól egyezik. Az eltérés úgy is felfogható, hogy
a domboldalak alatti szivárgási tényező a Bátaapáti (Üveg-
hutai)-telephelyen és környezetében a másik kettőhöz
(0,2:1,5 ~ 0,6:≥4,0) viszonyítva kb. háromszor nagyobb,
mint a Lower Susquehanna folyó vízgyűjtőjében. 

A modellezéssel a talajvíztükör helyzetére kapott
értékek a dombtetőkön lévő kutakban mért adatokkal nagy-
részt jó egyezést mutattak, ami megerősítette, hogy a kalib-
rált szivárgási tényezők helyesek. Jelentős eltérés egy
területen — az Üh–2, az Üh–25A és az Üh–36A kútban —
mutatkozott, itt a mért érték a számítottnál 15-25 méterrel
alacsonyabb. A számított értékek csökkentése érdekében a
talajvíztartó alegység vízvezető képességét a környezeténél
jobbnak tételeztük fel: a domboldalak alatt 2,4×10–6 m/s-
nek, ami mindenképpen anomális érték. Az anomália kiala-
kításában itt feltételezhetően szerepet játszik az is, hogy a
mélyfúrásokban itt megismert rossz vízvezető képességű
torlasztó-szigetelő zóna (BALLA, MOLNÁR 2004) a mállási
kéregben is kifejti talajvízduzzasztó hatását.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a talajvíznek a
dombtetők és domboldalak alatti mállási kéregben leját-
szódó oldalirányú áramlása olyan elterelő hatást hoz létre,
amely a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földtani gátjának
jelentős komponense (vö. BALLA 2004).

Az üde gránit vízföldtani jellemzése

Üde gránitnak a gránittest mállási kérge alatti képződ-
ményt nevezzük. Az „üde” kifejezés itt csupán a mállott
gránittól való megkülönböztetést szolgálja: az üde gránit
erősen zúzott, repedezett, hidrotermálisan bontott, agyag-
ásványosodott zónákat is tartalmazhat. 

Az üde gránit hasadékos víztartó képződmény: a
vízáramlás főleg egyes nyitott repedések, hasadékok men-
tén történik, amelyek vízvezető képessége több nagyság-
renddel jobb, mint a kisebb repedésekkel jellemezhető
kőzetmátrixé. Az alapkőzet és a repedések vízvezető ké-
pessége közti különbséget jól tükrözi, hogy az egyedi
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kútvizsgálatok pakkeres szakaszainak transzmisszivitása
több mint hat nagyságrendet változik (BALLA, MOLNÁR

2004). Kis léptékben, rövid ideig tartó folyamatokban az
üde gránit vízvezetése a repedések méretétől, nyitottságától,
gyakoriságától, más repedésekkel való kapcsolatától, azaz a
repedésrendszer konnektivitásától függ.

Az interferenciás vizsgálatok és a legjobb vízadó
képességű szerkezetek egyedi kútvizsgálata szerint az üveg-
hutai gránit repedésrendszere hierarchikus szerveződé-
sűnek tűnik, amelyben a több száz méter kiterjedésű fő
vízvezető elemekhez kiterjedt háttér-repedéshálózat kap-
csolódik (BRADLEY et al. 2000).  

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 (BALLA, MOLNÁR

2004). A telephelyi mélyfúrások átlagos vízvezető ké-
pessége között 5-10-szeres különbségek adódtak (BALLA,
MOLNÁR 2004). Egyes mélyfúrások szelvénye igen külön-
böző vízvezető képességű szakaszokra tagolódik. A
vízvezető képesség mélység szerinti eloszlása a fúrásokkal
feltárt 200-400 m-es mélységintervallumban nem mutat
semmiféle trendet; jó vízvezető képességű szakaszok na-
gyobb mélységben is előfordulnak. 

Az üveghutai gránittest jellemző és viszonylag gyakori
elemei lehetnek azok a szerkezetek, amelyek a fúrásokban
észlelt 5-20 m-es potenciállépcsőket okozzák (BALLA,
MOLNÁR 2004). E torlasztó-szigetelő zónák nagy valószínű-
séggel a potenciállépcsők körzetében kimutatott, erősen
bontott, agyagosodott töréses övek. 

A modellezés szerint a torlasztó zónák legalább néhány
száz méter kiterjedésűek, szivárgási tényezőjük nem haladja
meg a 10–10–10–11 m/s-ot (TÓTH et al. 2003b). Torlasztó-
szigetelő zónák gyakrabban fordulnak elő a telephely D-i
részén, különösen az Üh–4, Üh–5 és Üh–26 fúrásokban. Az
É-i részen, az Üh–27 és Üh–37 fúrások potenciálszelvé-
nyében nincs olyan ugrás, amely torlasztó-szigetelő zónára
utalna.

Az alacsony vízvezető képességű torlasztó zónák többé-
kevésbé elkülönülő egységekre tagolják az üde gránit áram-
lási rendszerét, gátolják a hidraulikai kapcsolatokat és
csökkentik az áramlási sebességet (TÓTH et al. 2003b).
Egyes szigetelő zónák mögött áramlási „holtterek” alakul-
tak ki, igen lassú vízmozgással. 

A torlasztó-szigetelő zónák szélein gyakran csak az
egyik vagy mindkét oldalon jó vízvezető képességű
repedésrendszer húzódik. Az áramlásmérések szerint
beáramlások a szigetelő elemektől távolabb is előfordulnak,
de a legjelentősebb vízbelépések a torlasztó zónákhoz
közel, azoktól legfeljebb 10-20 m távolságra találhatók. A
mélyfúrásokban a beáramlások elsősorban DK-i dőlésű,
60–80°-os és ÉNy-i dőlésű, 70–80°-os repedésekhez
kapcsolódnak, kisebb számban megjelennek É-i dőlésű,
70–80° meredekségű vízvezető törések is (SZONGOTH et al.
2004). Ezek az irányok a sekélyfúrásokban is dominálnak. 

A fő vízvezető elemek transzmisszivitása 8×10–6 és
2×10–5 m2/s között alakul (BALLA, MOLNÁR 2004), ami két
és fél nagyságrenddel múlja felül a repedezett gránit átlagos

vízvezető képességét (BALLA, MOLNÁR 2004). Az egyedi
kútvizsgálatok hatósugara és az interferenciás hatások tá-
volsága alapján a fő vízvezető elemek síkszerűek, kiterje-
désük elérheti a több száz métert. Az Üh–27 fúrás 380–411 m
és az Üh–29 fúrás 232–265 m közötti, itteni viszonylatban
kiemelkedően jó vízvezető képességű szakasza trachian-
dezit-telérek körüli, egymással összeköttetésben álló
repedések alkotta zónához kapcsolódik. 

A telephely léptékében tehát az üde gránit vízvezető
képessége még mindig meglehetősen változékony. A háttér
repedéshálózatnál 1-2 nagyságrenddel jobb vízvezető
képességű fő vízvezető szerkezetek, illetve 1-2 nagyság-
renddel rosszabb vízvezető képességű torlasztó-szigetelő
zónák jelentősen befolyásolják az áramlási rendszert. A
telephely vízföldtani modellezése csak e szerkezetek fi-
gyelembevételével lehetséges.

Nagy léptékben, hosszú távú folyamatokban vizsgálva
azonban az üde gránit jóval kevésbé mutatkozik heterogén-
nek. A telephely környéki vízföldtani modellben az üde
gránitot homogén, izotróp képződményként kezelve, 1×10–9

m/s szivárgási tényezőt feltételezve, megfelelő módon sike-
rült reprodukálni a telephely távolabbi környezetének
potenciálviszonyait, vízforgalmát és a vízkorokat (HORVÁTH

et al. 2003a; MEZŐ, MOLNÁR 2003). A víz-geokémiai modell-
ben (HORVÁTH et al. 2003b) is sikerült az áramlási pálya men-
tén fokozatosan változó vízkémiai paramétereket egységes
rendszerbe illeszteni. A térben több kilométert átölelő, több
száz vagy több ezer év időtartamú folyamatok szempontjából
tehát az üde gránit homogén rendszerként viselkedik.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a hasadékvizek
áramlása igen lassú, így az üde gránitba helyezett tárolóból
esetlegesen kiszabaduló radioaktív szennyeződés felszínre
jutását erősen késlelteti, s ezzel a Bátaapáti (Üveghutai)-
telephely földtani gátjának jelentős komponensét képezi
(vö. BALLA 2004).

A felszín alatti vizek potenciáltere

A telephelyen a talajvízszint D-ről É felé 230 m-ről 190 m
Bf szintig csökken. A telephely a Bátaapáti és Véménd között
K–Ny-i irányban húzódó fő talajvízdombhátat a Bátaapáti és
Mórágy közötti lapos talajvízdombbal összekapcsoló, S alak-
ban hajló talajvízgerinc tengelyében helyezkedik el.

A telephelyi mélyfúrásokban a potenciálszintek a mély-
séggel általában csökkennek, ami lefelé irányuló áramlást
jelez, de a térbeli potenciálkép meglehetősen változatos. A
fúrások döntő részére a több tíz métertől száz-százötven mé-
terig terjedő hosszúságú, közel állandó potenciálú szaka-
szok a jellemzők, amelyeket — a torlasztó-szigetelő zónák-
hoz kötődő — 5-20 m-es potenciállépcsők választanak el
(BALLA, MOLNÁR 2004). 

A telephely környéki mélyfúrásokban (Üh–29 és
Üh–30) már felfelé irányuló áramlási komponensek is meg-
jelennek (BALLA, MOLNÁR 2004).

Az üde gránit vízvezető képességének eloszlását, valamint
a benne lévő torlasztó-szigetelő zónákat és fő vízvezető szer-
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kezeteket, továbbá a potenciálszintek alakulását BALLA,
MOLNÁR (2004) jellemzi. Itt az alapadatokból különböző
módszerekkel képzett potenciáltereket jellemezzük. 

A potenciálterek előállítási módszere 

és általános jellege

Térbeli interpolációs eljárásokkal négy adatrendszert ál-
lítottunk elő (ÁCS et al. 2003): a homogén FeFlow modell
potenciálterét, interpolált potenciálteret, különbségteret és
gradiensteret.

A homogén FeFlow modell vízföldtani szempontból telje-
sen homogén gránittal számol, azaz a gránittesten belül sem
jó vízvezető, sem rossz vízvezető zónákat nem vesz figyelem-
be. A modellben kapott értékeket csakis a vizsgált terület
domborzata, valamint a területen elhelyezkedő felszíni víz-
folyások, mint megcsapolási pontok határozzák meg. Ebben a
modellben kizárólag regionális hatások jelentkeznek.

Az interpolált potenciáltér szerkesztéséhez már fel-
használtuk a fúrási potenciáladatokat is. Az interpolálásba a
felszíni vízfolyások vízszintadatait is beépítettük, amelyek
azonban a homogén FeFlow modell bemeneti adatai között
is szerepeltek. A vizsgált térrész peremeire a homogén
FeFlow modellben számított adatokat vettük fel. A poten-
ciálteret mindezen adatok közötti térbeli interpolálással állí-
tottuk elő. A homogén FeFlow modellel szemben ez a po-
tenciáltér a regionális hatásokon túl lokális hatásokat is
tükröz. Az interpolálással kapott 3D potenciáltérben a jobb
vízvezető képességgel rendelkező blokkok ritkább, a rossz
vízvezető képességgel rendelkező blokkok viszont sűrűbb
potenciálközökkel jelennek meg.

A különbségteret a két előző potenciáltér adataiból szá-
moltuk. Ez a regionális hatások kiszűrésével azokat a
helyeket emeli ki, ahol a térbeli potenciáltér jelentős helyi
anomáliákat mutat.

A gradienstér a térbeli interpolációval számított poten-
ciáltér izovonalainak sűrűsödését, illetve ritkulását emeli ki.
A torlasztó-szigetelő elemek maximumként, a jó vízvezető
zónák viszont minimumként jelentkeznek. Így a gradienstér
jeleníti meg a legtisztábban a lokális hatásokat előidéző
vízföldtani elemeket.

Az alábbiakban a négyféle tér elemzésével kimutatható
jelenségeket összegezzük.

A potenciálterekből körvonalazható főbb 

vízföldtani elemek

A regionális jellegeket tükröző homogén FeFlow mo-
dellben a domborzati hatások elsősorban a +200 m Bf szin-
ten jelentkeznek. A felszíni hatások a mélységgel csillapod-
nak, és a –50 m Bf szinten a homogén modell potenciáltere
már meglehetősen egyenletes. A felszín alatti vizek fő áram-
lási iránya északi. A vizsgált terület D-i szegélyén az áram-
lás még meredeken lefelé irányul, az É-i peremen viszont
már közel vízszintes. A talajvízdombháton mélyült telep-
helyi fúrások körzetéből a talajvíz nemcsak É felé, hanem
oldalirányba, a völgyek felé is áramlik.

A lokális elemek közül legmarkánsabban a telephely
legnagyobb jelentőségű, KÉK–NyDNy csapású töréses
övéhez (BALLA 2003; MAROS et al. 2004) köthető f ő  t o r -
l a s z t ó - s z i g e t e l ő  z ó n a (BALLA, MOLNÁR 2004) je-
lentkezik potenciálsűrűsödésként az interpolált poten-
ciáltérben (0 m Bf, 3. ábra), valamint nyomásmaximum és
nyomásminimum határaként a különbségtérben (0 m Bf).
Igen nagy maximumként mutatkozik a gradienstérben, ahol
a –50 m Bf szinten és feljebb az összes többi szinten gyakor-
latilag változatlan formában és helyen jelentkezik (4. ábra,
a), ami e torlasztó elem jelentős függőleges kiterjedésére és
igen meredek településére mutat. Ez a zóna a telephelyet két
részre — északi és déli részre — osztja. 

Az é s z a k i  r é s z e n  az Üh–2 fúrás környezetében igen
jelentős potenciálminimum figyelhető meg, amelyet a gra-
dienstérben É-ról — a +50 m Bf szinten és feljebb — egy
ÉK–DNy-i csapású torlasztó-szigetelő zóna határol. Ez a
zóna az előzővel együtt egy KÉK felé nyíló ékbe fogja a po-
tenciálminimumot, amely a különbségtér É–D-i szelvé-
nyében is jól elkülönül. 

Ezen a második töréses övön túl az Üh–23 fúrás viszony-
lag magasabb potenciálértékeivel erőteljesen kiemelkedik a
környezetéből a különbségtérben (+50 m Bf), és környe-
zetében nagy, foltszerű maximum látható a gradienstérben
(0 m Bf). Ez a maximum a szomszédos szinteken már nem
rajzolódik ki. 

Ez alá húzódik be az Üh–2 fúrás potenciálminimuma,
amely a mélységben az Üh–27, majd az Üh–37 fúrás felé
folytatódik. A különbségtér K–Ny-i szelvényében az Üh–23
fúrás felső részére jellemző, a regionális térhez viszonyítva
magasabb potenciálú rész a különbségtér É–D-i szelvé-
nyében 0 m Bf körül hirtelen zárul le a mélység felé. A felső,
magasabb potenciálú rész összeköthető az Üh–27 ugyan-
csak magas potenciálú szakaszával. Ezen a szinten a két
fúrás közötti kis nyomásgradiens jó vízvezetésre mutat. 

A d é l i  r é s z e n  a potenciálok markánsan magasab-
bak, mint a vizsgált terület átlagos potenciálja, ami arra
vezethető vissza, hogy a fő torlasztó-szigetelő zóna mintegy
„felduzzasztja” a tőle délre elhelyezkedő térrészek felszín
alatti vizeit. A +50 m Bf szinttől szelvényben felfelé a re-
gionális térhez viszonyítva magasabb potenciálú részek
egyre jobban kiterjednek D és DNy felé, s a +150 és +200 m
Bf szinten a legjelentősebb potenciálmaximumok az Üh–5
és Üh–28 fúrás környékén rajzolódnak ki. 

Az Üh–22 fúrás alsó részére (a 0 m Bf szintig) viszony-
lag magas potenciálszintek jellemzők, a pozitív anomália
azonban a +50 m Bf szinten eltűnik. Az Üh–22, valamint az
Üh–3 + Üh–4 fúrás között közel K–Ny-i csapásban keskeny,
alacsony gradiensű, azaz vízvezető öv húzódik. 

Az Üh–28 fúrás felső részére a regionális térhez viszo-
nyítva magasabb potenciál jellemző, s ez a különbségtér
K–Ny-i szelvényében a mélység felé hirtelen zárul. A gradi-
enstérben a fúrástól Ny-ra, közel É–D-i csapású és K-i
dőlésű torlasztó-szigetelő zóna figyelhető meg a +50 m Bf
szinten és felette. 

Az Üh–5 fúrás felső részén észlelhető a különbségtér
É–D-i szelvényének legnagyobb potenciálmaximuma,
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amely a mélység felé hirtelen zárul. A gradienstérben a
fúrástól É-ra húzódó, közel K–Ny-i csapású, D felé dőlő, a
fúrást az 50-100 m Bf szinttájon harántoló torlasztó-
szigetelő elem ismerhető fel. 

Az Üh–5 és Üh–26 fúrás között kis potenciálgradiens
mutatkozik a 0 m Bf szinten, ami jó vízvezetést jelezhet. 

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy mit állapíthatunk
meg a körvonalazott vízföldtani elemek településéről és
geometriájáról. 

A körvonalazott vízföldtani elemek 

települése és geometriája

Vízföldtani elemeket a lokális hatásokat tükröző inter-
polált potenciáltérben, valamint az abból képzett különb-
ség- és gradienstérben mutattunk ki. Ezek a terek
közvetlenül mérési adatokra a fúrások tengelye és a fel-
színi vízfolyások nyomvonala mentén támaszkodnak. A
felszíni vízfolyások adatai azonban beépültek a regionális
térbe is, ezért lokális többletinformációt nem szolgáltat-
nak. Így a lokális többletinformáció kizárólag fúrási ada-
tokból ered. 

A potenciáltérnek és deriváltjainak képe tehát nagyban
függ a fúrások elrendeződésétől. A rajzolat megbízhatóbb ott,
ahol a fúrások viszonylag közel vannak egymáshoz, és
térképen szóródnak (Üh–2, Üh–25, Üh–22, Üh–3 és Üh–4),
kevésbé megbízható mindazon fúrások környezetében, ame-
lyek csak vonal mentén helyezkednek el (Üh–23, Üh–27 és
Üh–37; Üh–3 és Üh–28; Üh–5 és Üh–26). A szerkesztési
módból (l. följebb) következően a fúrási vonalaktól távolodva
a kép egyre inkább belesimul a regionális képbe, azaz
fokozatosan eltűnik benne a lokális elemek hatása. 

További problémát jelent az interpolálás menete,
amely azt eredményezi, hogy a 3D potenciálterek füg-
gőleges — két esetben meredek (60° alatt dőlő) — vonalak
(fúrástengelyek) mentén mérési adatsorokra, vízszintes és
dőlt irányokban viszont interpolálási eredményekre épül-
nek. Annak ismeretében, hogy a fúrásokban megismert
földtani-szerkezeti elemek döntően meredek településűek,
azt várhatnánk, hogy a valóságos potenciálterek vál-
tozékonysága vízszintes és ahhoz közeli irányokban sokkal
nagyobb, mint függőleges vagy meredek vonalak mentén.
Ezt magukban a potenciálterekben is jól látjuk ott, ahol a
fúrások elég közel vannak egymáshoz, nevezetesen az
Üh–2 fúrás körzetében. Az innen kifelé eső területeken
azonban, ahol a fúrások egymástól való távolsága
összemérhető a fúrásokban feltárt telített zóna vastagságá-
val, a potenciálterek képe ezzel ellentétes jelleget mutat,
így a lokális elemek már a fúrások közé zárt szakaszokon is
veszítenek megbízhatóságukból. 

A potenciálterekben körvonalazott vízföldtani elemek
települését és geometriáját azonban kétségkívül a vázolt
körülmények ismeretében kell megítélnünk. 

A fő torlasztó-szigetelő zóna szelvénybeli meredek
települése és kb. KÉK–NyDNy-i csapása a fúrások adott
elrendeződésénél megnyugtatóan körvonalazódik. Csapás
menti kiterjedése az interpolált potenciáltérben korláto-

zottnak tűnik, azonban nem világos, mennyire független ez
a jelenség a fúrások elrendeződésétől.

A potenciálvonalak sűrűsödése az Üh–23 fúrás
szelvényében, valamint a regionális térhez viszonyítva ma-
gasabb potenciálú részek hirtelen lezárulása a mélység felé
a különbségtér szelvényeiben az Üh–27, Üh–28 és Üh–5
fúrásnál azt a benyomást kelti, hogy mindez viszonylag
lapos dőlésű szerkezeteknek a potenciáltérre gyakorolt
hatását tükrözi. Annak következtében azonban, hogy min-
dezen esetekben nincsenek fúrások a szelvényvonalon
kívül, könnyen előfordulhat, hogy a hirtelen változást
olyan, meredek dőlésű elem okozza, amelyet ezen az egy
ponton harántoltunk, de a hozzá tartozó anomália alakját
és laterális kiterjedését az interpolálás menete (távoli, re-
gionális adatok hatása) eltorzítja. Magában a potenciáltér-
ben mind az Üh–28, mind az Üh–5 fúrásnál olyan, mere-
dek dőlésű torlasztó-szigetelő zónát lehet feltételezni (l.
följebb), amely a kérdéses hatást létrehozhatja. 

Az egyetlen, szelvényben több fúráson át lapos dőlésű-
nek látszó anomália (Üh–2, Üh–23, Üh–27 és Üh–37) az
adott elrendeződésben úgy is értelmezhető, hogy olyan elem
(vagy elemek) hatását tükrözi, amely (vagy amelyek) közel
párhuzamos(ak) a fúrások vonalával, és oldalról fut(nak) be
az e vonal mentén szerkesztett szelvénybe. 

Az Üh–27 és Üh–37 fúrás körzetében a potenciálterek
vízszintes metszetei alapján úgy tűnik, hogy a két fúrást
ÉÉNy–DDK-i csapású vízvezető zóna köti össze. A föld-
tani-szerkezeti adatok alapján a meredek dőlést kellene
előnyben részesítenünk, azonban gyanakvásra ad okot az a
körülmény, hogy a szerkezeti szempontból véletlensze-
rűen telepített két fúrás egyazon anomália tengelyébe esik.
Emellett az ugyanezen körzet jellegeinek más szempont-
ból történő értelmezése (l. följebb) lapos dőlésű vízföld-
tani elemet körvonalazna. 

A gradienstér függőleges metszetei (4. ábra) közül az
É–D-iben közel függőleges, a K–Ny-iakban közel vízszin-
tes anomáliák mutatkoznak. Ez a kép úgy értelmezhető,
hogy az anomáliákat kiváltó potenciálugrások zömmel
közel K–Ny-i szerkezetekhez kötődnek, amelyeket az
É–D-i szelvény kb. merőlegesen harántol, s amelyek a
K–Ny-i szelvényekbe oldalról, dőlés mentén futnak be. A
vízföldtani elemek zöme tehát a földtani szerkezetekhez
hasonlóan meredek dőlésű és közel K–Ny-i csapású, bár a
konkrét elemek települését illetően a fúrásoknak ebből a
szempontból többnyire kedvezőtlen elrendeződéséből
következően többnyire csak munkahipotéziseket lehet
felállítani. 

A felszín alatti vizek közvetlen kapcsolatai

A felszín alatti vizek közvetlen kapcsolatait aktív és
passzív mérések alapján, a potenciáltér elemzésével kimuta-
tott vízföldtani elemekkel kapcsolatot keresve mutatjuk be.
Aktív mérések alatt az interferenciás kútvizsgálatokat
értjük. Passzív méréseknek tekintjük az Üh–2, Üh–3, Üh–4,
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Üh–5, Üh–22 és Üh–23 fúrásba beépített monitoringrend-
szer működését, amelynek során regisztráltuk a 2002. évi
fúrások mélyítésének és kútvizsgálatának hatását. 

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely szűkebb környeze-
tében a feltételezett hidraulikai kapcsolatokat az Amtec En-
gineering Inc. által kifejlesztett TecPlot 10 szoftverrel térben
jelenítettük meg (BENEDEK et al. 2003). A vizsgált terület-
rész mind az aktív (5. ábra), mind a passzív (6. ábra) adatok-
ból képezett térben három nagyobb egységre bontható. Az
É-i és a középső egység határa a fő torlasztó-szigetelő zóna
(l. följebb). Az É-i egységbe az Üh–27, Üh–37, Üh–23 és
Üh–2 fúrás, a középsőbe az Üh–22 fúrás alsó szakasza,
valamint az Üh–28, Üh–3 és Üh–4 fúrás tartozik. Az Üh–25
és Üh–36 ferdefúrás az északi egységből indult, és a zónát
átütve a középső egységbe jutott át. Mind az É-i, mind a
középső egységen belül a nevezett fúrások közötti lehet-
séges kapcsolatok már a potenciálterek elemzéséből kitűn-
tek (l. följebb). 

Az É-i egység nem tekinthető homogénnek. Az Üh–23 és
az Üh–27 fúrás felső szakasza semmilyen jelre nem reagált, s
a passzív adatokban az Üh–2 fúrás felső része az Üh–25, alsó
része pedig az Üh–27 fúrással mutatott kapcsolatot. 

A középső és D-i egység határát a potenciálterekben
nem sikerült körvonalaznunk. Lehetséges, hogy egy
ugyancsak közel K–Ny-i lefutású, meredek dőlésű tor-
lasztó-szigetelő zónára esik, mint a középső és É-i egység
határa, amely azonban a jóval ritkább fúrási hálón „átesett”.
A D-i egységbe az Üh–26 és Üh–5 fúrás tartozik, amelyek
mélységi vizei a potenciáltérből ítélve kapcsolatban állhat-
nak egymással (l. följebb).

Transzportmodellezés

A fentiekben említett vízföldtani elemeket a telephelyi
modellekben a modellhálóhoz igazított térbeli testek for-
májában jelenítettük meg (HORVÁTH et al. 2003a; MEZŐ, MOL-
NÁR 2003). A modellek kalibrációja során az üde gránit
szivárgási tényezőjét e térbeli testeken belül lokálisan változ-
tattuk oly módon, hogy a mélyfúrások potenciálszelvényére
minél jobban illeszkedő értékeket kapjunk. Az átlagosnál
rosszabb vízvezető képességű torlasztó elemek, illetve az át-
lagosnál jobb vízvezető képességű zónák alkalmazásával a
fúrások potenciálszelvényét megfelelően sikerült leképezni.

A kalibráció eredményeként kapott modellváltozat
segítségével transzportmodell-számításokat végeztünk.
Advektív transzportmodellezéssel határoztuk meg a telep-
hely területéről, 0 m Bf szintről indított vízrészecskék fel-
színre érkezési idejét és helyét (7. ábra). A tároló térsé-
géből indított áramvonalak a Hutai-völgynek a Hosszú-
völgy torkolatától Bátaapátiig, illetve a Mórágyi-víz völ-
gyének a Henrik-forrástól Mórágyig tartó szakaszán érik el
a felszínt. A felszínre érkezési idő a közelebbi meg-
csapolási pontok esetében 800-tól 5000 évig terjed. A
távolabbi megcsapolási területekig 20 000–50 000 év alatt
érnek el a vízrészecskék. Mindez igazolja a telephely
vízföldtani alkalmasságát.

A telephely közvetlen környezetére elérésiidő-térképet
szerkesztettünk (8. ábra). Tízezer évet meghaladó felszínre
érkezési idők adódtak a terület ÉK-i, középső és DK-i
részén. Közülük csak az utóbbi van fúrásokkal megkutatva.
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 vízvezető
képességű elemek. A telephely fúrásokkal még nem vizs-
gált részein a térképet jelentősen módosíthatják az eddig
megismertekhez hasonló, viszonylag rövid elérési idejű
áramlási pályákat eredményező jó vízvezető szerkezetek
vagy az újabb torlasztó–szigetelő zónák.

Az Üh–37 fúrástól Ny-ra, az Üh–23 fúrástól ÉNy-ra és
az Üh–3 fúrástól Ny-ra a 0 m Bf szinten felvett, 100×100 m
kiterjedésű feltételezett tárolóhelyszín esetében advektív-
diszperzív transzportmodellel vizsgáltuk meg, hogyan vál-
tozik a tárolótól induló konzervatív, illetve lebomló szen-
nyezőanyag koncentrációja térben és időben (MEZŐ, MOL-
NÁR 2003). Azt tapasztaltuk, hogy a konzervatív szeny-
nyezőanyag 3000 év alatt a jó vízvezető zónák mentén jelen-
tős távolságra eljut, ugyanakkor jelentős mértékben fel is
hígul. A 20 éves felezési idejű, lebomló szennyeződés ese-
tében azt állapíthatjuk meg, hogy a szennyeződés már a for-
rás közeléből sem képes nagyobb távolságra eljutni, szinte
helyben elbomlik. 600 év elteltével már sehol sem lehetett
kimutatni a számítási hibahatár (kb. 0,001%) nagyságrend-
jénél magasabb koncentrációkat. A felszíni vizekbe egyik
szennyezőforrás esetén sem kerül a kiinduló koncentráció
0,01%-ánál magasabb koncentrációjú szennyeződés. Külö-
nösen erős a hígulás a völgyek alatti feláramlási övben, a
gránit mállott zónájában.

Összefoglalás

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen nagy volumenű, sok-
rétű vízföldtani kutatást folytattunk le. Mindennek ered-
ményeképpen tisztáztuk a vízháztartás főbb vonásait. Kitűnt,
hogy a leendő létesítményt magában foglaló gránittestbe a
beszivárgott víz 5-6%-a és a lehullott csapadék 0,2%-a jut.
Ennek a biztonság szempontjából két fontos következménye
van: a beszivárgó víz nagy része oldalirányban mozog, s ez gá-
tolja a csapadékvíz lejutását a tárolóba; emellett ez a nagymeny-
nyiségű, felszínközelben maradt víz felhígítja a tároló felől
érkező, esetlegesen radioaktív szennyezést hordozó vizet. A
rendszer kevéssé érzékeny a csapadék és a beszivárgás in-
gadozásaira, vagyis stabilitása igen nagy.

A tárolót befogadó gránittest hasadékos víztartó képződ-
mény, kis, átlagosan 3×10–9 m/s szivárgási tényezővel. Az
áramlás amúgy is kis sebességét rossz vízvezető képességű tor-
lasztó–szigetelő zónák csökkentik tovább. 

A potenciáltér elemzésével kimutattuk, hogy a telephely két
fő egységre tagolható, amelyeket egy közel K–Ny-i csapású,
meredek dőlésű töréses övhöz kapcsolódóan a fő torlasztó–
szigetelő zóna választ el egymástól. Valószínűnek látszik, hogy a
fontosabb vízföldtani elemek nagyrészt hasonló lefutásúak, és
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ugyanígy meredek dőlésűek, azonban a fúrási háló nem elég sűrű
ahhoz, hogy az egyes elemek helyzetét és települését konkre-
tizáljuk. Mindkét egység felépítése heterogén, s ennek alapján
tovább tagolható. 

Az interferenciás kútvizsgálattal, továbbá a fúrási és kút-
vizsgálati tevékenység alatt üzemelő monitoringgal kimutatott
vízáramlási kapcsolatok jól illeszkednek a potenciáltérbe.

Áramlási modellezéssel megállapítottuk, hogy az eset-
leges radioaktív szennyezést szállító mélységi vizek nagy-

részt több ezer vagy több tízezer év alatt érnek felszín-
közelbe, s csak ÉK és NyDNy felé figyelhetők meg viszony-
lag rövid (600 évnél kevesebb) idejű áramlási pályák.
Transzportmodellezéssel arra a következtetésre jutottunk,
hogy 20 éves felezési idejű radioelemek már a forrás 
(a tároló) közeléből sem jutnak ki, s szinte helyben elbom-
lanak. 

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely vízáramlási rendszere
tehát kielégíti a földtani alkalmasság követelményeit. 
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