
Bevezetés

A vízföldtani modellezés egy terület földtani-vízföld-
tani kutatása során egy adott megismerési szinthez tartozó
adatok és ismeretek összegző szintézise. Megalkotása fo-
lyamán egységes modellbe integráljuk a terület szűkebb-

tágabb környezetéből származó földtani, vízföldtani, me-
teorológiai, hidrológiai, geokémiai stb. információkat. A ra-
dioaktív hulladék elhelyezését célzó vizsgálati programban
azonban — jóllehet a vízföldtani modellezés a kutatási
eredmények összegzése — mégis egy közbülső termék. El-
sődleges célja, hogy — tároló alkalmasságának megítélése
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Kivonat

A Bátaapáti-telephelyen a kutatások elkezdése óta számos vízföldtani, földtani, geofizikai, geokémiai stb. mérés megfigyelés, mérés,
értelmezés készült. Ez a hatalmas adatrendszer szolgáltatja az alapját minden egyes továbbkutatásnak, előrejelzésnek. A vízföldtani modellek
alapját alkotó elvi modell megalkotása során olyan koncepciót kellett létrehozni, ami összhangban van ezekkel a megfigyelésekkel.

A vizsgált területre alkalmazott elvi modell alapján a kőzettest három nagyobb vízföldtani egységre bontható: 1) mállott gránit; 2) repedezett
gránit; 3) torlasztó-szigetelő szerkezet. A jelenlegi értelmezések alapján a torlasztó-szigetelő szerkezetek a gránitot kisebb-nagyobb kőzetblokkokra
tagolják, amelyeken belül repedezett gránit található. Az egyes kőzetblokkok között a vízföldtani kapcsolat — legalábbis a vizsgálatok léptékében
— erősen korlátozott. Ugyanakkor az egyes blokkokon belül intenzív vízföldtani kapcsolatok alakultak ki, elsősorban nagy kiterjedésű, jó vízvezető
szerkezeteken keresztül. Ennek egyik következménye, hogy a blokkokon belül a hidraulikus gradiens értéke minimális. Az elvi modellt a
munkálatok során független — geomatematikai — eszközökkel is ellenőriztük, hiszen egy rosszul értelmezett elvi modell teljesen rossz irányba
viheti a modellezési eredményeket, következésképpen az előrejelzések megbízhatósága drasztikusan csökken.

Az elvi modell tulajdonságai, valamint az azt felépítő komponensek (pl. torlasztó-szigetelő szerkezetek, törések) kapcsolódása alapján
paramétereztük az egyes vízföldtani modelleket. A modellezés során számos problémát kellet megoldani. Ezek közül igen nagy jelentősége van annak,
hogy a rendelkezésre álló adatok különböző léptékről adtak információt. Mindez azt is jelentette, hogy ezeket az adatokat önmagukban nem lehetett
értelmezni, csak más léptékekkel közösen. Egy ilyen megközelítés vezetett pl. arra a felismerésre, hogy a rendelkezésre álló transzmisszivitási adatok
erőteljesen függnek a vizsgálat léptékétől és valószínűleg létezik egy kapcsolat a vizsgált szerkezet (zóna, törés) transzmisszivitása és mérete között.
Ennek következményeképpen az ekvivalens paraméterek meghatározása (upscaling) kiemelt jelentőségűvé válik.

A vízföldtani modelleket alapvetően két kérdéskör mentén alakítottuk ki: 1) telephely-specifikus feladatok; 2) a tároló műszaki kialakításával
kapcsolatos feladatok. Mindkét esetben két megközelítési módot alkalmaztunk: 1) determinisztikus kontinuum (FeFlow); 2) sztochasztikus
diszkrét törés (FracMan).

A modellezési eredmények mindkét esetben arra engedtek következtetni, hogy az alkalmazott vízföldtani elvi modell igen jól alkalmazható,
és a terepi mért és a modellezés által szolgáltatott eredmények jó összhangban vannak. Ugyanakkor a vizsgálatok azt is világossá tették, hogy a
területen található torlasztó-szigetelő szerkezetek geometriai (pl. kiterjedés, térbeli kapcsolódás, magzóna-kárzóna kapcsolata stb.) és vízföldtani
(szivárgási tényező) jellegzetességeiről nagyon korlátozottak az ismereteink. A létrehozott modellek a terület hidraulikai tulajdonságait
megfelelően leképezik, azonban a vizsgált képződmény transzportviselkedéséről kevés adat áll a rendelkezésre, amit a jövőben pótolni érdemes.



céljából készülő biztonsági értékelés egyik, talán legfon-
tosabb elemét — a telephely geoszféramodelljét, azaz a
földtani-vízföldtani képet meghatározza, valamint megadja
a geoszféramodell paramétereinek a biztonsági értékelés
számára szükséges értékeit.

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) kutatása
és létesítése során folyamatosan újabb és újabb földtani-víz-
földtani ismeret, információ birtokába jutunk. Ezen isme-
retek, adatok árnyalják, kisebb-nagyobb mértékben meg-
változtatják a korábbi információk alapján kialakított föld-
tani-vízföldtani képet, illetve annak bizonyos részleteit. Az új
információk, adatok beépítésével időközönként szükség van
a modellek pontosítására, akkor is, ha a földtani kép érdem-
ben nem változik, és a képződő új adatok alátámasztják a
munkahipotézisül szolgáló geoszféramodellt.

A 2003. szeptember 1-jén zárult felszíni földtani kutatás
keretében végzett vízföldtani modellezés elsősorban az ere-
deti, zavartalan állapotot jellemző felszín alatti vízáramlási
rendszer leképezésére és a telephely földtani alkalmassá-
gának igazolására irányult. Ezekről a modellezési munkák-
ról kutatási részjelentésekben (HORVÁTH et al. 2004,
BENEDEK et al. 2003a, MEZŐ, MOLNÁR 2003a) és a felszíni
földtani kutatás zárójelentésében (BALLA et al. 2003) szá-
moltunk be. A telephely alkalmasságának igazolását követő-
en a vízföldtani modellezési munkák fő feladata a biztonsági
értékeléshez szükséges bemeneti adatok meghatározása,
azaz a felszín alatti áramlási rendszer, illetve a műszaki
létesítmények egymásra hatásának vizsgálata lett. 

A felszíni kutatás befejeződésével a különböző földtani
és vízföldtani vizsgálatok súlypontja a felszín alá (lejtős-
aknák, illetve azok szűkebb környezete) helyeződött át. A
felszín alatti kutatás keretében számos olyan új megfigyelés
és vizsgálati eredmény született (pl. sugaras EDZ-szelvé-
nyek mérési eredményei, a monitoringrendszer adatai stb.,
BALLA et al. 2007), amely jelentősen hozzájárult a korábban
kialakított vízföldtani kép pontosításához. Mindezek alap-
ján szükségessé vált a korábban kialakított vízföldtani
modellek módosítása, aktualizálása, az újabb eredmények-
hez történő hozzáigazítása. 

Az NRHT telephelye esetében a két majdani szállító-
vágatnak szánt lejtősakna kihajtása során vált lehetővé egy
sor új információ megszerzése. E két szubhorizontális
harántolás eredménye pl. az információ a vízszintes irányú
heterogenitásról, újabb kőzetváltozatok föltárása, speciális
vízföldtani szereppel bíró zónák, szerkezetek kimutatása,
geometrizálása, dokumentálása, mintázása. A közvetlen
harántolások eredményein túl a felszín alatti térkiképzéshez
kötődő vízkiemelés hatásainak észlelése közvetett módon
vezetett a terület feltételezett vízföldtani blokkos szerkeze-
tének megismeréséhez, a telephely földtani-vízföldtani
felépítésének pontosabb megértéséhez.

A vízföldtani modellezés folyamata és szerepe

A Bátaapáti-telephelyen (1. ábra) elvégzett földtani,
tektonikai, vízföldtani és geofizikai vizsgálatok eredményei

alapján korábban integrált vízföldtani modelleket alakí-
tottunk ki (TÓTH et al. 2003, MEZŐ, MOLNÁR 2003). A
vízföldtani modellek segítségével — a rendelkezésre álló
ismeretekből és alapadatokból kiindulva — a jövőben bekö-
vetkező események szimulálhatóak. Ezenkívül a vízföldtani
modellek eredményei a biztonsági elemzéshez és a műszaki
tervezéshez is nélkülözhetetlenek.

A repedezett kőzetekben végbemenő vízáramlás és
szennyezőanyag-transzport leírását a feladat típusától, illet-
ve a vizsgált térrész méretétől függő hidrogeológiai
modellekkel végzik. Nagy térrészre kiterjedő áramlási rend-
szer megfelelően jellemezhető ekvivalenskontinuummo-
dellel, kis térrészek vizsgálatára viszont rendszerint a hidro-
geológiai törésmodell a megfelelőbb. Az, hogy az áramlási
rendszer kontinuummodellel vagy inkább törésmodellel
közelíthető, függ a vizsgált probléma léptékétől és idő-
tartamától is.

A felszín alatti vízáramlás bonyolult, soktényezős folya-
matai miatt a modellezéshez eltérő számítógépes programo-
kat alkalmaztunk, illetve alkalmazunk. Mivel a modellezés
során felmerülő feladatok megoldására és a problémák vizs-
gálatára az egyes programok eltérő mértékben alkalmasak,
ezért a modellezéshez többféle, a nemzetközi gyakorlatban
kipróbált és elfogadott szoftvert használunk. A bátaapáti
kutatás keretében alapvetően két szoftverrel végeztük el a
modellezési feladatokat (FeFlow és FracMan), azonban
speciális esetekben más szoftvereket is használtunk (pl.
reaktív transzport számításoknál CrounchFlow, BENEDEK et
al. 2008b).

Ugyanakkor a korábbi évek tapasztalatai alapján mindig
problémát okozott, hogy az egyes, eltérő környezetben és
léptékben kifejlesztett modellek és az azok alapján levon-
ható következtetések, újabb ismeretek hogyan kapcsolód-
nak egymáshoz, milyen formában egészítik ki egymást,
illetve a felhasznált eredmények miképpen hasznosulnak az
egész telephely megítélése szempontjából. Annak érdeké-
ben, hogy a bátaapáti kutatáshoz kapcsolódó vízföldtani
modellezés eltérő elemei, részegységei, jelentései közötti
kapcsolat minél átláthatóbbá váljék mind a szakértők, mind
az olvasók számára, elkészítettük a vízföldtani modellezés
struktúráját, folyamatát leíró diagramot (2. ábra). 

Mint minden modellezési munka, a vízföldtani model-
lezés is a rendelkezésre álló ismeretek, információk, értel-
mezések feldolgozásával kezdődik (2. ábra). A vízföldtani
modellezés alapvetően négy adatforrást használ fel:

— geofizika (szeizmika, beáramlásmérések, lyukfal-
televíziós feldolgozások, radar stb.);

— földtan (kőzettani, földtani térképezés stb.);
— vízföldtan (egykutas és többkutas mérések, nyomás-

profilok, interferenciatesztek, vízháztartás, hozammérések,
víz-geokémiai elemzések stb.);

— tektonika (törések iránya, dőlése, nagyléptékű szer-
kezetek stb.).

A területről rendelkezésre álló adatok, ismeretek, értel-
mezések alapján áll össze az az elvi modell (koncepció, l.
később), ami a teljes rendszer működését, viselkedését
hivatott leírni. Gyakorlatilag az elvi modell a teljes folyamat
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lelke, hiszen ez fogja meghatározni a modellezési folya-
matot, a modellezés során alkalmazott eljárásokat. MEYER

et al. (2004) az elvi modellre a következő definíciót adta: „az
elvi modell egy hipotézis, illetve értelmezés a modelle-
zendő rendszer viselkedéséről, valamint a rendszert felépítő
komponensek kapcsolódásáról”. Fontos kihangsúlyozni,
hogy nem megfelelő elvi modell esetén — ugyanazon
kiindulási adatokat figyelembe véve — teljesen félrevezető
eredményekhez juthatunk. Ezt a felismerést kihasználva a
nemzetközi irodalomban egyre nagyobb hangsúlyt kap az a
tény, hogy a modellezési munkák során nemcsak a rendel-
kezésre álló paraméterek, mérések, adatok stb. bizonytalan-
ságát kell figyelembe venni, hanem azt a bizonytalanságot
is, ami az értelmezések, munkahipotézisek („emberi ténye-
ző”) megalkotása során keletkezik (MEYER et al. 2004). 

A megfelelő elvi modell kialakítása után kezdődik el a
vízföldtani modellezés (2. ábra). Érdemes megemlíteni
azonban, hogy a vízföldtani modellezés nemcsak követ-
kezménye az elvi modellnek, hanem erőteljesen befolyá-
solja azt, illetve eszközt szolgáltat arra, hogy egy adott
elképzelést ellenőrizni tudjunk elméleti úton. 

A bátaapáti (üveghutai) munkálatok keretében a víz-
földtani modellezés munkái három nagy csoportra
oszthatóak (2. ábra):

— matematikai feldolgozás;
— ekvivalenskontinuum-modellezés;
— DFN (Discrete Fracture Network)-modellezés.
Ezen csoportok közül a matematikai feldolgozás

gyakorlatilag a másik két csoportot szolgálja ki (2. ábra). Fő
feladata az alábbiak szerint írható le:

— az elvi modell alátámasztása, illetve megcáfolása az
elvi modell alapjául szolgáló eljárásoktól függetlenül;

— paraméterek térbeli kiterjesztése, térbeli kapcsola-
tok, térbeli modellek kialakítása.

Fontos hangsúlyozni, hogy a bátaapáti kutatás keretében
egy alapvetően új megközelítést alkalmaztunk a terület
vízföldtani elvi modelljének vizsgálatára: nem egymástól
eltérő, alternatív elvi modelleket alakítottunk ki, hanem egy
adott — és a későbbiekben bemutatandó — elvi modellt
vizsgáltunk meg különböző matematikai módszerekkel. 

Az ekvivalenskontinuum-modelleket négy különböző
léptékben készítettük el (2. ábra):

— telephelykörnyéki modell, illetve a modell érzékeny-
ség vizsgálata;

— kamramezőmodell;
— kamramodell;
— konténermodell.
Lényeges, hogy ezek a modellek nem függetlenek egy-

mástól, hanem egymással szoros kapcsolatot alkotó egysé-
get képeznek, közöttük a kapcsolat folytonos és kétirányú.
Egyrészt peremfeltételeket szolgáltatnak a nagyobb felbon-
tású modelleknek, másrészt ekvivalens paramétereket
adnak át a kisebb felbontású modellek számára. A model-
lezés ilyen jellegű struktúrálására azért van szükség, mert
pl. egy telephelykörnyéki modell (részletességénél fogva)
nem képes egy konténer szintű feladatot megoldani. Ez a
probléma fordított irányban is igaz. Fontos megemlíteni,

hogy e modellek eredményei, illetve tapasztalatai erősen
visszahatnak az elvi modellre is.

A DFN-modellezés az aktuális elvi modell alapján két
részegységre bontható:

— blokkon belüli heterogenitások vizsgálata;
— torlasztó-szigetelő zónák vizsgálata.
E modellek feladata egyrészt az, hogy valamilyen

skálázási eljárást alkalmazva bemenő paramétereket szol-
gáltassanak az ekvivalenskontinuum-modelleknek. Más-
részt ezen ismeretek, eredmények alapján létrehozzanak egy
kamra és egy telephelyi léptékű vízföldtani modellt is.
Csakúgy, mint az ekvivalenskontinuum-modellek esetében,
az így szerzett ismeretek jelentősen befolyásolhatják az elvi
modell felépítését is.

A fentebb ismertetett modellezési folyamat célja minden
esetben az, hogy a biztonsági értékelés számára megfelelő
és használható ismereteket és adatokat szolgáltasson. Ez
nemcsak azt jelentheti, hogy konkrét számítási eredmé-
nyeket (pl. hígulás, elérési idő stb.) adjon, hanem adott eset-
ben a biztonsági értékelést megalapozó modellek felépí-
tését, koncepcióját is alaposan befolyásolja. A 2. ábrán
látható folyamatsort is e szemlélet, valamint a biztonsági
értékelés konkrét kérdéseit szem előtt tartva alakítottuk ki.

A 2. ábrán bemutatott munkafolyamat eredményeit az
Üzembehelyezést megelőző biztonsági értékelés keretein
belül elvégzett vízföldtani modellezési munkák tartalmaz-
zák (MEZŐ, BENEDEK 2007; BENEDEK et al. 2007, 2008a–c).
A jelen munka keretében csakis a telephelykörnyéki
FeFlow- és a telephelyi léptékű FracMan-modellt mutatjuk
be, illetve hasonlítjuk össze.

Felhasznált adatok

A vízföldtani modellezési munkálatok során többféle
kérdésre kellett választ, illetve becslést adni, amihez eltérő
adatrendszereket lehetett felhasználni. A modellezés céljait,
valamint a modellekkel kapcsolatban feltett kérdéseket
alapvetően két nagyobb csoportba lehetett sorolni:

— telephely-specifikus feladatok (pl. telephelykörnyéki
modellek, törések jellemzőinek becslése, árampályák becs-
lése, stb.);

— a tároló műszaki kialakításával kapcsolatos feladatok
(az EBS — Engineering Barrier System — elemeinek
vizsgálata, kamra-kamramező léptékű modellek stb.).

Az első feladatcsoport teljesítése során felhasználtuk a
Golder Associates (Magyarország) Kft. által az egyes
mélyfúrásokban, valamint az EDZ (Excavation Damaged
Zone = üregképzés által károsított zóna) körszelvényekben
elvégzett kúthidraulikai mérések és számítások (transz-
misszivitás) eredményeit (MOLNÁR et al. 2003a–h, ÁCS et al.
2003a–d, MOLNÁR et al. 2006b), a Geo-Log Kft. által az
egyes fúrásokban elvégzett akusztikus lyukfal-televíziós
(BHTV) méréseket (SZONGOTH, GALSA 2003). Szintén
felhasználtuk az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet által a
Bátaapáti-telephelyen elvégzett lyukradarméréseket (PRÓ-
NAY 2003). A mélyfúrásokból származó vízminták össze-
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tételének meghatározását, illetve vízgeokémiai kiértéke-
lését HORVÁTH et al. (2004) és SZŐCS et al. (2006) végezte el.
A fúrások közötti területek értelmezéséhez felhasználtuk a
Golder által végzett interferenciás vizsgálatok eredményeit
(BRADLEY et al. 2000, ÁCS et al. 2003b–d, BENEDEK et al.
2003b, MOLNÁR et al. 2006a). A felszíni szeizmikus ref-
lexiós mérések eredményeit PRÓNAY et al. (2003) foglalta
össze. A felszín alatti kutatás mérési és kutatási eredmé-
nyeit, valamint a megfigyelések értelmezését MOLNOS et al.
(2006) és BALLA et al. (2007) ismertette.

A második feladatcsoport teljesítése során nagyon kevés
helyszínspecifikus adat állt rendelkezésre, hiszen a vizsgált
műszaki elemek kialakítására a modellezés elvégzése után
kerül sor. Mindez azt is jelenti, hogy a vízföldtani model-
lezésnek elsősorban a műszaki elemek kialakításának opti-
malizálásához kellett bizonyos támpontokat nyújtania.
Következésképpen az ilyen jellegű feladatok elvégzése során
mindig arra törekedtünk, hogy a lehetséges paraméter
intervallumokon belül (pl. szivárgási tényező) minden lehet-
séges verziót elkészítsünk (BENEDEK, DANKÓ 2009). Az ebbe
a csoportba sorolható modellezési munkák többsége ún.
„általános” (generic) modell volt, amelyeknek az elsődleges
célja a rendszer hidraulikai viselkedésének megértése volt,
következésképpen rengeteg egyszerűsítést tartalmaztak. 

Elvi modell

A vízföldtani modelleket felépítő vízföldtani („hidro-
sztratigráfiai”) egységek olyan alegységei a vizsgált kőzet-
testnek, amelyeken belül a vízföldtani paraméterek többé-
kevésbé hasonlóak, azaz vízföldtani szempontból egysége-
sen kezelhetőek. Fontos megemlíteni, hogy a vízföldtani
egységek nem mindig azonosíthatóak valamilyen geológiai
egységgel: egy vízföldtani egység több geológiai egységet
foglalhat magába, illetve fordítva, egy geológiai egységen
belül több vízföldtani egység is elkülöníthető. Természe-
tesen a vízföldtani egységek minél pontosabb lehatárolása,
illetve azoknak a tulajdonságoknak a megválasztása, ame-
lyek alapvetően meghatározzák az áramlási rendszert — a
kettő együtt alkotja az elvi modellt — a modell megbízha-
tóságát alapjaiban befolyásolják. Az alkalmazott elvi
modellt BENEDEK et al. (2009) munkája alapján foglaljuk
össze.

A mélyfúrásokban elvégzett interferenciás kútvizsgá-
latok (BRADLEY et al. 2000, ÁCS et al. 2003 a–c), valamint a
területen kiépített monitoringrendszer adatai (BENEDEK et
al. 2003b) alapján arra lehetett következtetni, hogy a
vizsgált terület vízföldtani szempontból nem egységes,
hanem több kisebb-nagyobb, elkülönülő vízföldtani blokk-
ra, egységre tagolódik (BALLA et al. 2003 és 3. ábra). Az
egyes blokkokon belül több száz méter távolságra kiterjedő,
viszonylag közvetlen vízföldtani kapcsolat figyelhető meg,
a blokkok közötti hidraulikus kapcsolatok viszont erősen
korlátozottak (BENEDEK et al. 2003b). A területről rendelke-
zésre álló adatok alapján a terület áramlási rendszere két
különböző léptékben blokkosodik:

— kis léptékű (1–5 m) potenciálingadozások, amelyek a
bemutatandó vízföldtani blokkokon belül jelennek meg
(BENEDEK, MEZŐ 2005);

— nagyobb (5–25 m-es) potenciálugrások, amelyek az
egymással vízföldtani kapcsolatban nem lévő vízföldtani
blokkok között figyelhető meg (l. később).

Az egyes vízföldtani blokkok három forrásból kaphatják
utánpótlásukat (3. ábra):

— csapadék;
— minimális mennyiségű átszivárgás a torlasztó ele-

meken keresztül;
— a torlasztó elemek felett történő „átbukás”, amennyi-

ben a nagynyomású blokk megtelik vízzel.
Ugyanakkor az egyes blokkokból a víz az alábbi módo-

kon távozhat: 
— minimális mennyiségű átszivárgás a torlasztó eleme-

ken keresztül;
— a torlasztó elemek felett történő „átbukás”, amennyi-

ben a vízföldtani blokk megtelik vízzel; mindez azt is jelen-
ti, hogy a torlasztó elemek teteje, illetve annak tengerszint
feletti magassága alapjaiban meghatározza, hogy meddig
töltődhet fel egy vízföldtani blokk;

— felszíni megcsapolás.
Az egymással vízföldtani kapcsolatban nem lévő tér-

részek (vízföldtani blokkok) között a fúrások minden eset-
ben feltártak olyan erőteljesen tektonizált zónákat (BALLA et
al. 2003), amelyek mentén a kőzetanyag erőteljesen felapró-
zódott, majd agyagásványosodott („torlasztó” elemek). E
zónáknak a vastagsága pár métertől akár 20 m-ig is ter-
jedhet, ugyanakkor csapás menti kiterjedésüket egyetlen
egy esetben sem ismerjük pontosan. Csakis a vízföldtani
megfigyelések alapján lehet feltételezni, hogy a legtöbb
zóna több száz, esetenként több km hosszú is lehet. Fontos
megemlíteni, hogy esetenként nem is egy zónáról, hanem
több párhuzamos zónáról van szó (TÓTH et al. 2003). A terü-
let jelenlegi értelmezése alapján e tektonikai zónák több-
nyire oldalirányú elmozdulás hatására jöttek létre (BALLA et
al. 2007). A korábbi vízföldtani modellezések eredményei
alapján (TÓTH et al. 2003) valószínű, hogy a területen
megismert hidraulikus potenciálugrások csak abban az
esetben képezhetőek le megfelelően, ha a zónák szivárgási
tényezőjét legfeljebb 1×10–12 m/s-nak tekintjük. A terepi
mérések alapján az is egy kiemelten fontos megfigyelés
volt, hogy az egyes vízföldtani blokkokon belül a hidrau-
likuspotenciál-szint megközelítően azonos volt (ÁCS et al.
2003a–c).

A rendelkezésre álló ismeretek alapján a terület déli
részén (az ún. Zoltán-töréstől délre) az elkülönülő víz-
földtani blokkok gyakorisága nagyobb, ugyanakkor ettől
északra egy viszonylag nagy kiterjedésű, egységes blokként
kezelhető területrész helyezkedik el (4. ábra). Az elvégzett
kutatások, illetve azok értelmezése alapján eddig meg-
ismert vagy sejtett vízföldtani (torlasztó vagy jó vízvezető)
elemeket BALLA et al. (2003), BENEDEK et al. (2003c) és
BENEDEK, MEZŐ (2005) ismertette. A vízföldtani meg-
figyelések, vízföldtani jelenségek alapján meghatározott
torlasztó-szigetelő szerkezeteket MEZŐ, BENEDEK (2007) is-
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mertette. A 4. ábra már a 2009 decemberéig beérkezett
adatok figyelembe vételével felülvizsgált elvi vízföldtani
modellt (MEZŐ 2009) tükrözi. A legjelentősebb, főként tor-
lasztó töréses övek nevét MAROS (2008) nyomán feltüntettük
az ábrán. TÓTH et al. (2003) a vízföldtani modellezés
eredményeire támaszkodva megállapította, hogy a hidrau-
likus potenciálban megfigyelt jelentős különbség az egyes
vízföldtani blokkok között csak úgy képzelhető el, ha a
torlasztó elemek közül néhány az ún. mállott gránit zónájá-
ban is jelen van. Ellenkező esetben ugyanis a mállott gránit
zónájából a kisebb nyomású blokkok folyamatos utánpót-
láshoz jutnának, ami hosszabb távon a hidraulikus poten-
ciálok kiegyenlítődéséhez vezetne.

A terepi megfigyelések alapján az egyes vízföldtani
blokkokon belül jobb, illetve rosszabb vízvezető képességű
pásztákat lehet elkülöníteni (MEZŐ 2009, BENEDEK 2009).
A vágathajtás vízföldtani tapasztalatai alapján a vizsgált
gránit nem viselkedik homogén módon, azaz a relatíve jobb
vízvezető képességű területek sávokba rendeződnek, közöt-
tük viszont rossz vízvezető pászták jelennek meg. A felté-
telezett, illetve megismert pászták térbeli elhelyezkedését a
4. ábra mutatja be.

Az elvi modell alapján (3. ábra) a bátaapáti kutatási
területen három vízföldtani egységet lehet elkülöníteni a
telített zónában:

— mállott gránit;
— repedezett gránit;
— torlasztó-szigetelő szerkezetek.

Az elvi modell hatása

A korábbi (2006 előtti) modellek nem számoltak a
terület jelentős blokkosodásával, a K–Ny-i csapású torlasz-
tó elemek hatásával. Ilyen környezetben — az akkori isme-
reteknek megfelelően és annak ellenére, hogy a modell
kalibrációja megfelelő volt, — minden árampálya észak-
északnyugati irányban, Bátaapáti felé futott (MEZŐ,
MOLNÁR 2003a). Mindez azt jelenti, hogy egy megfelelően
kalibrált modell még nem feltétlenül szolgáltat elfogadható,
valósághoz közeli eredményeket. 

Az ismeretek térbeli korlátozottságából eredő bizony-
talanság — jelenlegi ismereteink szerint — jelentős mérték-
ben csökkenthető, ha sikerül a területre egy olyan egységes
elvi modellt, vagyis koncepciót megalkotni, ami nincs
ellentmondásban a területről eddig rendelkezésre álló isme-
retekkel, megfigyelésekkel, egyben jól visszaadja a megis-
mert földtani és vízföldtani jelenségeket. MEZŐ, BENEDEK

(2007) kialakított egy olyan vízföldtani modellt a korábban
ismertetett elvi modell alapján, amely — legalábbis az
alkalmas telephely területére — viszonylag jó közelítéssel
képezi le a primer (beavatkozás nélküli) állapotra jellemző
felszín alatti áramlási viszonyokat. BENEDEK et al. (2008c)
— a vágathajtás során szerzett információk birtokában —
módosította ezt a vízföldtani modellt, egyben megálla-
pította, hogy az akkori ismeretességi szinten nem lehet
egyetlen, ellentmondásmentes vízföldtani modellt felállí-
tani. Négy, lényegesen különböző modellváltozat mind-

egyikével sikerült kielégítően kis hibával modellezni a
nyugalmi (primer) hidraulikus potenciál térbeli eloszlását.
Megállapították, hogy a terület földtani, vízföldtani ismert-
ségének akkori szintjén egyik modellváltozatról sem állít-
ható, hogy a másiknál megbízhatóbb volna, amennyiben a
modellkalibráció során csak a nyugalmi potenciálok egye-
zését vizsgáljuk. A lehetséges modellváltozatok számának
csökkentését csak további (elsősorban időben változó
vízföldtani) információk bevonásával tartották lehetséges-
nek.

Az előző fejezetben ismertetett elvi modell igen jó egye-
zést mutat a legtöbb vízföldtani megfigyeléssel. Ugyan-
akkor érdemes megemlíteni, hogy a torlasztó elemek több-
ségének determinisztikus megadásához nem rendelkezünk
megfelelő információval. Nem ismerjük például a torlasztó
elemek elhelyezkedését, kiterjedését, kapcsolódását, víz-
földtani paramétereit, valamint a torlasztó elemek viszonyát
a jó vízvezető elemekhez. A legtöbb ismeret a terület
fúrásokkal feltárt részéről áll rendelkezésre, amelyet a ko-
rábbi vízföldtani jelentések részletesen bemutattak. Ezeket
az ismereteket, a vágathajtás tapasztalataival kiegészítve,
lehetőség szerint mindig beépítettük a modellekbe. 

A bátaapáti (üveghutai) kutatás keretében — a nemzet-
közi irodalomtól eltérően — nem egymással egyenértékű,
de egymástól jelentősen különböző elvi modelleket hoztunk
létre, hanem az előző fejezetekben ismertetett elképzelést,
munkahipotézist teszteltük különböző matematikai esz-
közökkel. Az elvi modell ilyen — geomatematikai — jelle-
gű vizsgálatát BENEDEK et al. (2008b) ismertette. Hang-
súlyozzuk, hogy a munkálatok keretében csakis az elvi
vízföldtani modellt vizsgáltuk meg.

Az elvi modell vizsgálata során meg lehetett állapítani,
hogy a vizsgált paraméterek közül a potenciálszint az,
amely alapján leginkább elkülönülnek az egyes vízföldtani
blokkok, ugyanakkor a többi vizsgált paraméter esetében
nem lehetett megfigyelni jelentős különbségeket az egyes
blokkok között. Igaz ez a transzmisszivitásra is, azaz nem a
vízvezető képesség blokkokon belüli változékonysága
okozza az áramlási rendszer blokkosodását. Az egyes
vízföldtani blokkok összehasonlításának fontos megálla-
pítása volt az is, hogy térbeli trendeket nem lehetett kimu-
tatni a vizsgált paraméterek alapján.

Vízföldtani modellezés

Adatok léptékfüggése

A vízföldtani elvi modell kialakítása és ellenőrzése után
a területről rendelkezésre álló adatok (paraméterek)
vizsgálatát kellett elvégezni. 

A modellezés során felhasznált, egymástól eltérő, de
egymást jól kiegészítő eljárás (FeFlow, FracMan) megköze-
lítően azonos adatok felhasználását igényli (szivárgási
tényező – transzmisszivitás, porozitás–apertúra stb.). Ugyan-
akkor a nemzetközi tapasztalatok arra engedtek következ-
tetni, hogy egy adott paraméter felhasználhatóságát jelentő-
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sen befolyásolja az a tény, hogy az adott információ milyen
léptékhez köthető. Klasszikus példa erre vonatkozóan az,
hogy egy adott törésrendszer vizsgálata különböző
léptékekben hogyan kapcsolható össze. Töréseket meg lehet
vizsgálni vékonycsiszolatban, feltárásméretben vagy eset-
leg szeizmikus szelvények léptékében. Vékonycsiszolatban
— annak természetéből adódóan — csak az igen apró
töréseket tudjuk meghatározni, ugyanakkor a több méteres
vagy száz méteres szerkezetekről így nem kapunk infor-
mációt. Igaz ez a megfigyelés a másik irányban is, hiszen a
legapróbb töréseket a szem felbontóképességének szintjén
már nem láthatjuk. Ugyanezen „korlátosság” feltárás és
telephelyi léptékben is teljesül. Ugyanakkor az eltérő lép-
tékű adatok összekapcsolása jelentős információt szolgál-
tathat a rendszer egészének viselkedéséről. A jelen munka
keretében két adatrendszer (törések hossza, transzmisszi-
vitás) alapján mutatjuk be a léptékfüggést, de a léptékfüggés
igaz gyakorlatilag az összes megismert paraméter esetében
is (irány, gyakoriság; térbeli elrendeződés stb.).

A töréshosszak vizsgálata során az alábbi adatforrásokat
tekintettük át:

— az A1 és A2 árok földtani-tektonikai dokumentációja
(BALLA et al. 2003, GYALOG et al. 2003);

— az egyes mélyfúrásokban elvégzett radarvizsgálatok
(PRÓNAY 2003);

— a területen elvégzett szeizmikus reflexiós mérések
(PRÓNAY et al. 2003);

— a lejtősaknákban elvégzett dokumentálási adatok
(MOLNOS et al. 2006).

A fenti adatok alapján elkészítettük a törések kiegészítő
kumulatív relatív gyakoriságát (Complementary Cumu-
lative Distribution Function) annak érdekében, hogy a
mérési adatokat összevethessük a más forrásokból rendel-
kezésre álló információkkal (BENEDEK, MEZŐ 2005). Az
egyes eloszlásfüggvényeket minden esetben a feltárás mére-
tével normalizáltuk, azaz a különböző léptékű adatok
összehasonlíthatóvá váltak. Az összehasonlítás eredmé-
nyeit az 5. ábra mutatja be. Az ábrán jól megfigyelhető,
hogy a vágatdokumentáció eredményei igen jó egyezést
mutatnak az A1 és A2 árokból, a radarmérésekből, valamint
a szeizmikus értelmezésekből szerkesztett eloszlásokkal
(egyezés alatt a függvények meredekségének hasonlóságát
értjük). Az 5. ábra alapján úgy tűnik, hogy a különböző
méretű törések egy ilyen normalizálási eljárást követően
összehasonlíthatóvá válnak, és egy jól definiálható egyenes
mentén helyezkednek el. Az ábrán az is világosan meg-
figyelhető, hogy minden egyes adatrendszer esetében van
egy felső és egy alsó görbület, ami a nem megfelelő
mintázással hozható összefüggésbe: 1) a kisebb törések
nem jelennek meg egy adott felbontás mellett, azaz
alulreprezentáltak; 2) a túl nagy törések hosszát pedig nem
lehet valósághűen meghatározni egy adott feltárás
léptékében. A két görbület között egy egyenes szakasz
figyelhető meg, ami alapján becsülhetőek a törések hosszát
leíró statisztikai paraméterek. A modellezések során a
törések hosszát hatványfüggvénnyel közelítettük. A fenti
vizsgálati módszer alapján viszonylag kevés nagy kiterje-

désű törés jelenhet meg a vizsgált kőzettestben, ugyanakkor
a törések méretének csökkenésével egyre nagyobb törés-
gyakorisággal lehet számolni.

A bátaapáti (üveghutai) kutatási területen a gránit víz-
vezető képességét (szivárgási tényező vagy transzmisszi-
vitás) értékeit alapvetően három forrásból ismerjük:

— a felszíni fúrásokban, illetve a vágatokból indított
előfúrásokban és szondafúrásokban elvégzett egyedi hidro-
dinamikai vizsgálatokból (BALLA et al. 2003, 2007);

— a vágatokban, a sugaras EDZ-fúrásokban végzett
hidrodinamikai vizsgálatokból (MOLNÁR et al. 2006b);

— a mélyfúrásokban elvégzett interferenciás hidrodina-
mikai vizsgálatok eredményeiből (BRADLEY et al. 2000, ÁCS

et al. 2003b–d).
Mindhárom típusú vizsgálat kiértékelése a transzmisszi-

vitás értékére ad becslést. A transzmisszivitási adatok vizs-
gálata során alapvetően az alábbi léptékfüggések léphetnek
fel: 1) a vizsgálati szakasz hossza (minél hosszabb a
szakasz, annál nagyobb a transzmisszivitás); 2) a vizsgálat
időtartománya (minél hosszabb a teszt időtartama, annál
valószínűbb, hogy nagy transzmisszivitású törést is „meg-
lát”); 3) a vizsgált térrész nagysága (egykutas tesztek csak
viszonylag kis kőzettestet vizsgálnak a kút környezetében,
ezzel szemben az interferencia tesztek nagy kőzetblokkokat
„világítanak” át).

A 6. ábra mutatja be a három forrásból származó
transzmisszivitási értékek empirikus eloszlásfüggvényeit.
A legérdekesebb képet az EDZ-fúrásokból származó
vezetőképességek eloszlása adja, amely bimodális jellegű.
A nagyobb értékek tartományában (T > 1×10–9 m2/s) az
EDZ-fúrásokból származó értékek empirikus eloszlás-
függvénye jó közelítéssel egybeesik a felszíni fúrásokban
végzett egyedi pakkeres tesztekből származó értékek
eloszlásfüggvényével, amennyiben az értékeket a feltárás
(pakker) hosszával normalizáljuk, azaz a szivárgási tényező
értékét hasonlítjuk össze (MEZŐ, BENEDEK 2007). A kis
értékek (T < 1×10–9 m2/s) tartományában azonban az eltérés
jelentős. Az eltérés magyarázatához tudnunk kell, hogy a
felszíni fúrásokban végzett tesztek esetében a vizsgált
lyukszakasz hossza döntően 10 m volt, míg az EDZ-fúrások
esetében 0,5–1 m. Az EDZ-fúrások adatainak alsó módusza
a kőzetmátrix (ez esetben: a repedések nélküli kristályos
alapkőzet) vízvezető képességére jellemző értéket (T ≈
1×10–12–1×10–9 m2/s) mutat, míg a konnektív töréshálózatot
inkább a T = 1×10–9–1×10–5 m2/s transzmisszivitási tarto-
mány jellemzi. Az interferenciás vizsgálatok viszont kifeje-
zetten csak a nagy kiterjedésű (néhány száz méter hosszú-
ságú) törésekre jellemző transzmisszivitás (T =
1×10–7–1×10–5 m2/s) tartományát „látják”. A léptékfüggés
ilyen jellegű vizsgálata igen jó eszköz volt arra, hogy az
egyes vízföldtani blokkokon belül megjelenő törések
viselkedéséről is elvi modellt lehessen felállítani (BENEDEK

et al. 2009). Eszerint az egyes blokkokon belül a fő
hidraulikai folyamatokat a nagy kiterjedésű és nagy
vezetőképességű törések hálózata határozza meg (inter-
ferenciás tesztek), míg a kőzetmátrix, illetve a rosszabb
vezetőképességű, kisebb kiterjedésű törések a hidraulikai
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folyamatokban kis szerepet játszanak, viszont (előzetes
feltételezésünk szerint) a transzportfolyamatokban annál
nagyobbat. Ezek a nagy kiterjedésű jó vízvezető szerkezetek
mintegy a vázát adják a vizsgált kőzettestnek, és nagy víz-
vezető képességüknek köszönhetően a hidraulikus poten-
ciálszinteket az egyes blokkokon belül kiegyenlítik akár
több száz méteres távolságon belül is, ami jó összhangban
van a terepi megfigyelésekkel.

A fenti két példa csak egy-egy szeletét mutatja be a
vizsgált kőzettestnek, ugyanakkor jól rávilágít arra a
problémára, hogy egy adott mérési módszer, illetve a hozzá
tartozó lépték nem ad minden esetben megfelelő infor-
mációt arra vonatkozóan, hogyan is viselkedik a rendszer.
Ugyanakkor a különböző léptékben rendelkezésre álló ada-
tok vizsgálata azt a kérdést is felveti, hogy az így rendelke-
zésre álló adatok alapján hogyan lehet (adott esetben
egyetlen adattal) paraméterezni a modelleket (upscaling). 

A következő fejezetekben a munkálatok keretében kiala-
kított FeFlow- és FracMan-modellek felépítését mutatjuk
be, illetve hasonlítjuk össze.

Alkalmazott peremfeltételek

Egy hidrogeológiai modellezés lefutását, eredményét
alapvetően befolyásolja, hogy egy adott geometriájú
modellt milyen peremfeltételekkel „ruházunk fel”. Ezek a
peremfeltételek jelentik a modellezett térrész számára a
kapcsolatot a külvilággal, illetve (ha készültek ilyenek) a
nagyobb léptékű modellekkel. Általános (generic) model-
lek felállításakor a peremfeltételek is általánosak, e mo-
dellek célja ugyanis nem a terület leírása, hanem egy adott
rendszerelem hatásának vizsgálata egyszerűsített perem-
feltételek mellett. A telephelyi és telephelykörnyéki
modellezések esetében a modellezett térrész határai konkrét
földrajzi, hidrogeológiai objektumok (völgyek, patakok
stb.) alkották, azaz egyéb vizsgálatokból szerzett informá-
cióinkat kellett peremfeltételként beépíteni a modellekbe.

A vízföldtani modellezés (BENEDEK et al. 2008 a–c, MEZŐ

2009, BENEDEK 2009) során konzervatív módon a model-
lezett terület alsó és oldalsó peremeit általában zárt határként
kezeltük. Ugyanakkor állandó nyomású peremfeltételeket
határoztunk meg a modellezett területen belül, illetve annak
határán futó patakok mentén. A modelleket minden esetben
kiterjesztettük a talajvíz felszínéig, ezért a modellezés során
megadtuk a felső határfelületen beszivárgó víz mennyiségét
(25 mm/év, BALLA et al. 2003). A patakok mentén (allúvium-
ban) nem számoltunk beszivárgással, mivel ezen a területen a
beszivárgás és a párolgás egyensúlyát tételeztük fel. A
FeFlow-modellben ezt a képet annyiban árnyaltuk, hogy a
csomópontok vízforgalmának vizsgálata alapján csak azok-
ban a csomópontokban tartottuk meg a peremfeltételt, ame-
lyek megcsapolták a felszín alatti vízrendszert (a vízforgalom
vizsgálatát és a fokozatos közelítést a FeFlow-szoftver auto-
matikusan elvégzi).

Külön feladatként jelentkezett a modellezési munká-
latok során a vágat-előrehaladás modellezése (BENEDEK et
al. 2008c, MEZŐ 2009). Ekkor felszín alatti peremfeltéte-

leket is beépítettünk a modellbe. A lejtősaknák megcsapoló
hatását időben változó értékű, előírt nyomású peremfelté-
tellel modelleztük. A vágatok egyes pontjaiban a vájvég
bemért magasságának megfelelő potenciálértéket írtunk elő
peremfeltételként. Az egyes csomópontokban előírt perem-
feltételek csak akkor léptek működésbe, amikor a vágat a
valóságban is az adott ponthoz ért. Ehhez a felszín alatti
peremfeltétellel jellemzett csomópontokra időben változó
kényszerfeltételt alkalmaztunk, azaz a számított fakadó
vízhozamra időbeli korlátot írtunk elő. Eszerint az egyes
csomópontokban fakadó vízhozam mindaddig zérus, amíg
a vágat az adott csomópontot el nem éri, onnantól viszont a
korlátozást feloldottuk. A FeFlow-szoftver ezt az eljárást
iterációval oldja meg, azaz az előírt nyomású csomó-
pontokban számított vízhozam értékét összehasonlítja az
előírt hozamkorláttal (ha van ilyen) és — amennyiben
szükséges — módosítja a peremfeltétel típusát. A felszín
alatti peremfeltételekre előírtunk egy másik fajta hozam-
korlátot is, azaz vágatok nyomvonalában lévő pontokra
megtiltottuk a betáplálást.

A modellek geometriája

A munkafolyamat során alkalmazott két szoftver alap-
vetően eltérő modellépítést igényel. A FeFlow egy deter-
minisztikuskontinuum-megközelítésnek tekinthető, amely-
ben az egyes háromdimenziós elemek egymással össze-
érnek térben, majd ezeket az elemeket determinisztikusan
kell paraméterezni. Ezzel szemben a FracMan-megköze-
lítés az ún. diszkrét törések rendszerén alapul, amelyben az
egyes töréseket kétdimenziós elemekkel írjuk le, a törések
pedig csakis a metszésük menetén érintkeznek egymással.
Ezenkívül az egyes törések sztochasztikusan paraméterez-
hetőek. Mindezek a tények egyértelműen jelzik, hogy a két
megközelítés teljesen eltérő geometriai felépítést, valamint
paraméterezést igényel.

Fontos azonban kiemelni, hogy mind a két elgondolás
ugyanabból (a korábban már ismertetett) elvi modellből
indult ki. Ezek alapján az alábbi vízföldtani egységeket
lehetett elkülöníteni: 1) mállott gránit; 2) torlasztó-szigetelő
szerkezetek; 3) repedezett gránit.

A mállott gránit zónáját csak a FeFlow megközelí-
tésében tudtuk figyelembe venni. A mállott zóna 20 m volt.

A torlasztó-szigetelő szerkezeteket a FeFlow-ban a 4.
ábra alapján határoztuk meg. A modellben szereplő szerke-
zeteket minden olyan esetben, ahol a fúrások vagy a lejtős-
aknák ilyet harántoltak, a megfelelő helyen építettük be a
modellbe. Ugyanakkor a harántolásoktól távolodva a szer-
kezetek térbeli pozíciójának megbízhatósága jelentősen
csökken. Ezt felismerve a FracMan-megközelítésben igye-
keztünk meghatározni a torlasztó-szigetelő szerkezetek leg-
fontosabb geometriai paramétereit (irány, hossz, gyakori-
ság, térbeli modell; BENEDEK et al. 2008a). Ugyanakkor a
munkálatok előrehaladtával a töréses modellek által vizs-
gált térrész már csakis egy adott, az I. kamramezőt is
magába foglaló vízföldtani blokkra terjedt ki (BENEDEK

2009). Ebben a modellváltozatban a sztochasztikusan
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kialakított torlasztó elemek a modellezett térrész peremeit
határozták meg, a torlasztó elemek paraméterezésére nem
volt szükség (7. ábra, b).

A vízföldtani blokkokon belüli töredezett kőzettestek
térbeli elhelyezkedését a FeFlow-megközelítésben megha-
tározta a torlasztó-szigetelő szerkezetek elhelyezkedése,
azaz a torlasztó szerkezetek által nem érintett térrészen
mindenhol ilyen egység található a modellekben. A Frac-
Man-megközelítés során a torlasztó-szigetelő szerkezetek
között törésrendszereket hoztunk létre a megfelelő geomet-
riai paraméterek alapján mind a jobb, mind a rosszabb
vízvezető képességű pásztákban. A modellezés során be-
csült legfontosabb statisztikai paramétereket a vízföldtani
blokkokon belül megjelenő törésekre vonatkozóan az 1.
táblázat foglalja össze. 

A modellek hidraulikai paraméterezése

A hidraulikai modellek kialakítása során a geometriai
jellegek ismeretében elsősorban a vízvezetőképességet (szi-
várgási tényező vagy transzmisszivitás), valamint a rend-
szer tározóképességét (fajlagos tározóképesség vagy
tározási tényező) kellett megbecsülni attól függően, hogy az
adott modell FeFlow- vagy FracMan-környezetben épült fel.

A FeFlow-modellekben a torlasztó-szigetelő szerkeze-
tek szivárgási tényezője 1×10–12 m/s volt. Megjegyezzük,
hogy erre az értékre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre
terepi mérési eredmény, ugyanakkor a korábbi modellezési
munkálatok eredményei arra utaltak, hogy egy ilyen érték-
kel számolva a területen megfigyelt jelentős potenciál-
ugrások jól reprodukálhatóak (TÓTH et al. 2003). 

Jelentős kihívás volt a modellezés számára az, hogy a
területen elvégzett nagyszámú kútteszt eredményei alapján
hogyan lehet meghatározni az egyes vízföldtani blokkokon
belül elhelyezkedő kőzettestek ekvivalens szivárgási
tényezőjét. A kutatás korábbi fázisaiban ez az érték ≈1×10–9

m/s volt (TÓTH et al. 2003), ami nagyságrendileg meg-
egyezett a mérési eredmények átlagával (BALLA et al. 2004).
Ugyanakkor a legújabb modellezési munkák (MEZŐ,
BENEDEK 2007, MEZŐ 2009, BENEDEK 2009) eredményei
arra engedtek következtetni, hogy ez az érték valószínűleg
kisebb, mint a valós érték. A korábban bemutatott elvi
modell alapján felépített vízföldtani modell eredményei arra
utaltak, hogy 1×10–9 m/s-es érték esetében az egyes
vízföldtani blokkokon belül is jelentős hidraulikus gradiens
jön létre. Ez az eredmény nincs összhangban a terepi
mérések eredményeivel, hiszen pl. az Üh–2 és Üh–43

fúrásnak szinte teljesen megegyezik a becsült hidraulikus
potenciálszintje, miközben távolságuk ≈500 m. A szerzők
inverz modellezéssel addig változtatták a blokkok szivár-
gási tényezőjét, amíg a mért potenciálok igen jól megegyez-
tek a terepi mérési eredményekkel. A legalacsonyabb
szivárgási tényező 1×10–8 m/s volt, amelynél még nem jött
létre jelentősebb hidraulikus gradiens a blokkokon belül.
Egy másik elméleti probléma a terepi mért értékek átlagával
kapcsolatban az, hogy a különböző léptékekben elvégzett
mérések egyértelműen a vízvezető képesség léptékfüggését
jelezték: minél nagyobb volt a vizsgálat léptéke, annál
nagyobb volt a becsült transzmisszivitás (6. ábra). Ez a
megfigyelés arra utalt, hogy nagy léptékben (blokkok
méretében) a nagy kiterjedésű, jó vízvezető szerkezetek
határozzák meg a rendszer vízföldtani viselkedését, ezzel
szemben a lokális folyamatok (pl. transzport) esetében a
kisebb kiterjedésű és alacsonyabb vezetőképességű szerke-
zeteknek lehet kitüntetett szerepe. BENEDEK (2009) a
vízvezető képesség és lépték kapcsolata alapján töréses
modelleket hozott létre, amelyek alapján elvégezte a felská-
lázást (upscaling). A számítási eredmények alapján a víz-
földtani blokkok ekvivalens szivárgási tényezője 1×10–8 –
1×10–7 m/s lehet a rosszabb vízvezető képességű pásztában,
míg 1×10–7 – 1×10–6 m/s a jobb vízvezető képességű
pásztákban. A FeFlow-modellezés során ezek az értékek
2×10–8 és 2×10–7 m/s voltak. BENEDEK et al. (2008c) a
vágatokba beáramló fakadó vízhozamra történő kalibrálás-
sal szintén 1×10–8 m/s nagyságrendűnek becsülte a gránit
szivárgási tényezőjét. A fajlagos tározás értéke 1×10–5 1/m
volt, amit a modellek kalibrálásával határoztunk meg
(BENEDEK et al. 2007, 2008c).

A töréses modell esetében nem volt szükség arra, hogy a
modellt skálázzuk. A terepi eredmények alapján felismert
vízvezető képesség – lépték kapcsolat alapján az egyedi
szerkezetek, törések transzmisszivitását kellett megbecsül-
ni. Ehhez hatványkapcsolatot (DERSHOWITZ et al. 2003)
írtunk elő, amely alapján a törések méretének segítségével a
transzmisszivitás becsülhető. A modellezés során a
hatványkapcsolat paramétereit addig változtattuk, amíg a
terepi és modellezett transzmisszivitások eloszlásfüggvé-
nye jó egyezést mutatott (6. ábra). A tározási tényező értéke
az egyes törésekre vonatkozóan 1×10–5 volt, amit az észak-
nyugati interferenciás kútvizsgálat modellezése alapján
kaptunk.

A torlasztó-szigetelő szerkezetek transzmisszivitása
1×10–10 m2/s-re volt becsülhető. A modelleket — jelle-
gükből adódóan — úgy alakítottuk ki, hogy a blokkokon
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belül megjelenő törések nem harántolhatták a torlasztó
elemeket, következésképpen két blokk között csakis a
torlasztó-szigetelő szerkezeteken keresztül valósulhatott
meg vízföldtani kapcsolat.

A FeFlow- és FracMan-modell esetében a paraméterek
térbeli kiosztását a 7. ábra mutatja be.

Eredmények, további kutatási lehetőségek

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a modellezés
során nem törekedtünk arra, hogy a terepi megfigyeléseket
minél pontosabban adjuk vissza a kialakított vízföldtani
modellekkel, hiszen ez a modell túlzott mértékű részle-
tességét kívánta volna meg. A modellezés során elsősorban
a telephely felszín alatti vízáramlásának a biztonsági
értékelés szempontjából lényeges folyamatait igyekeztünk
leképezni, megérteni.

A telephelyi és telephelykörnyéki vízföldtani model-
lezés néhány fontos eredménye az alábbiakban foglalható
össze:

— Az alkalmazott elvi modell alapján mind a FeFlow-,
mind a FracMan-modell igen jól vissza tudta adni a báta-
apáti kutatási terület legtöbb vízföldtani jellegzetességét (8.
ábra).

— A kialakított modellek igen jól leképezték a terület
potenciálterében megfigyelt jellegzetességeket, amelyek a
következők: 1) jelentős potenciálugrás a torlasztó elemek
mentén; 2) megközelítőleg azonos potenciálok az egyes
vízföldtani blokkokon belül. Természetesen az egyik mo-
dell eredményei csakis determinisztikusan, a másik modell
eredményei sztochasztikusan jelennek meg. A modellek
által számított gradienstér statisztikailag igen jó egyezést
mutat a terepi megfigyelésekkel.

— Az elvégzett tranziens modellezések (interferen-
ciateszt) eredményei alapján a víztermelés hatására csak azok
a megfigyelős szakaszok válaszoltak, amelyek azonos
vízföldtani blokkban voltak a jeladó szakasszal. A jeladó
szakasz környezetében kialakuló több száz méteres depresz-
szió hatását nem lehetett kimutatni a torlasztókkal elkülö-
nített megfigyelési szakaszokban, válaszjelet a víztermelésre
csak azok a szakaszok mutattak, amelyek nyugalmi poten-
ciálja megegyezett a jeladó szakasz nyugalmi potenciáljával.

— Az elérési útvonalakat, illetve a felszínre érési
helyeket alapvetően meghatározza a torlasztó-szigetelő
szerkezetek térbeli elhelyezkedése. Mindez azt is jelenti,
hogy a torlasztó-szigetelő szerkezetek térbeli elhelyez-
kedésének vizsgálata kiemelt jelentőségű annak meg-
ítélése során, hogy hol lehetnek a potenciális felszínre
érési helyek.

— Az alkalmazott elvi modell nemcsak a permanens
vízföldtani megfigyelések modellezésére alkalmas, hanem
a tranziens folyamatok (interferenciás kútvizsgálatok, lej-
tősaknák depressziós hatása) leképezésére is igen megfele-
lőnek bizonyult (9. ábra). Ugyanakkor ezek a tranziens
modellezési eredmények rávilágítottak arra a problémára is,
hogy a területen lévő torlasztó-szigetelő szerkezetek pontos

elhelyezkedéséről nagyon kevés információ áll a rendel-
kezésünkre, és ennek az információnak a megbízhatósága
meredeken csökken, ahogy távolodunk a feltárásoktól (fúrá-
sok, vágatok stb.).

A fenti eredmények mind-mind a terület hidraulikai
folyamatainak megértésére vonatkoztak. Ugyanakkor az
egész kutatás egyik legsarkalatosabb pontja az, hogy a
tárolórendszerből potenciálisan kikerülő szennyeződések
transzportja hogyan alakul a jövőben. Ehhez nem elégséges
a hidraulikai folyamatok megfelelő értelmezése, illetve
modellezése, hanem célzott, a felszín alatti anyag terje-
désére vonatkozó terepi vizsgálatok és azok megfelelő
értelmezése is szükséges. A bátaapáti kutatások keretében
az elmúlt években számos olyan terepi, illetve laboratóriumi
vizsgálat készült, amelyek célja az volt, hogy információt
szolgáltassanak a vizsgált terület transzportfolyamatairól.
Ezek közül az egyik legfontosabb vizsgálat volt a Bm–3 és
Bm–4 fúrás környezetében elvégzett felszín alatti nyomjel-
zéses anyagáramlás-vizsgálat. Ezen vizsgálat keretében az
egyik fúrásba nyomjelző anyagokat injektáltak, majd a
másik fúrásban mérték a nyomjelző anyagok koncent-
rációját. A vizsgálatokat, ill. azok eredményeit és értel-
mezéseit MOLNÁR et al. (2008) foglalta össze.

Az eredmények kiértékelése során több analitikus és
numerikus megközelítést is alkalmaztunk. Összességében a
különféle kiértékelési módszerek hasonló eredményre
vezetettek: a tisztán advektív-diszperzív anyagtranszport-
hoz képest — még az olyan konzervatív (azaz nem meg-
kötődő és lebomló) nyomjelző anyagok esetében is, mint
amilyen a NaCl és az uranin — az áttörési görbék jelentős
késést mutatnak. Ez a hatás a GoldSim-modell szerint
mátrixdiffúzióval leképezhető, de a FracMan-modell ered-
ménye szerint azt inkább az aktív árampályákhoz kapcso-
lódó, pangó vizű repedésekkel (jelentős térfogatú immobil
zónákkal) lezajló diffúziós anyagforgalom okozza. Ez
utóbbi elképzelést támasztja alá a Bátaapáti-telephely
gránitos befogadó kőzeteinek nagyfokú repedezettsége is.

Hangsúlyozni kell, hogy a nemzetközi irodalomban
időszerű témakör az, hogy a terepen elvégzett nyomjelzéses
mérések hogyan terjeszthetőek ki a biztonsági értékelés
hossz- és időléptékére. Elég csak arra gondolni, hogy a
legtöbb nyomjelzéses anyagáramlás mérés legfeljebb pár 10
m-es léptékben zajlik néhány hétig, ezzel szemben egy adott
terület biztonsági értékelése több km-es és több százezer
évig tartó folyamatokat vizsgál. A kérdés egyelőre nyitott a
bátaapáti kutatási területen, a szerzők megítélése szerint
megoldására csak a rendelkezésre álló, különböző hossz- és
időléptékű transzportadatok integrált értékelésével van
egyáltalán esély (10. ábra). Ezenkívül szükség van olyan
terepi és laboratóriumi nyomjelzéses vizsgálatok elvégzé-
sére, amelyek ugyanazon kőzettestet vizsgálják eltérő
peremfeltételekkel (pl. hidraulikus gradiens) vagy ugyan-
azon metodikával vizsgálnak eltérő sajátosságokkal (pl.
vízvezető képesség) rendelkező kőzettesteket.

A modellezési eredmények alapján további kutatási
területeket lehet körvonalazni az alábbiak szerint:

— A telephelyi FracMan- és a telephelykörnyéki
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FeFlow-modell eredményeit figyelembe véve érdemes
elkészíteni egy félig determinisztikus, félig sztochasztikus
modellt, amely magában foglalná a területen megismert,
illetve sejtett legtöbb szerkezetet (FeFlow-modell), a
kutatások által nem érintett területeket, térrészeket pedig
sztochasztikusan lehetne leképezni (FracMan).

— A terepi megfigyelések, illetve a vízföldtani model-
lezések eredményei arra engednek következtetni, hogy a
területre alkalmazott elvi vízföldtani modell jól működik,
ugyanakkor a lehetséges transzportfolyamatokra, illetve a
transzportfolyamatok elvi modelljére vonatkozóan nagyon
kevés információ áll a rendelkezésünkre. Mindezek alapján
érdemes nagyobb figyelmet szentelni a transzportfolya-
matokra a jövőben, illetve a területen elvégzendő nyom-
jelzéses anyagvizsgálatok eredményeit be kell építeni a
vízföldtani modellekbe. A vizsgálatok alapján olyan transz-
portparaméterekre (apertúra, diszperzitás, mátrixdiffúzió,
mobilis és immobilis zónák aránya stb.) vonatkozóan
kaphatunk becslést, amelyeket eddig csak szakirodalmi
adatok vagy szakértői becslések alapján határoztunk meg.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a vízföldtani
modellek még nincsenek lezárva. A felszín alatt zajló
kivitelezési munkálatok során keletkező újabb adatok,
értelmezések, megfigyelések jelentősen befolyásolhatják
ismereteinket a bátaapáti kutatási terület vízföldtanára
vonatkozóan. Ezeket az eredményeket a jövőben is be kell
építeni a modellekbe, a modellek frissítése a jövőben is
szükséges.

Összefoglalás

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat
befogadó felszín alatti tároló építése és üzemeltetése köz-
ben, illetve lezárása után egyaránt felmerülnek olyan kérdé-
sek, amelyekre csak megbízható vízföldtani modell(ek)
birtokában adhatunk választ. Ilyen kérdések például, hogy
mennyi a vágatokba, illetve kamrákba beáramló vízmennyi-
ség, milyen a tárolórendszer üzemeltetése alatt kialakuló
depressziós tér időbeli alakulása, mennyi idő alatt töltődik
vissza a rendszer a tároló lezárása után, illetve a lezárt
tárolókamrákból potenciálisan kiszabaduló radioaktív
szennyeződés milyen útvonalon, mennyi idő alatt és milyen
aktivitással ér a bioszférába.

Az Üzembehelyezést megelőző biztonsági értékelés
keretén belül számos, különböző megközelítésen alapuló,
eltérő léptékű, eltérő kérdéseket megválaszolni tudó modell
készült (BENEDEK et al. 2007, 2008a–c; MEZŐ 2009;
BENEDEK 2009). A modelleket alapvetően két nagyobb
csoportba lehet sorolni attól függően, hogy azok milyen

kérdésekre igyekeztek választ adni: 1) telephely-specifikus
modellek; 2) a tároló műszaki kialakításával kapcsolatos
modellek. A jelen dolgozat keretében csakis a telephely-
specifikus feladatok elvégzéséhez kialakított modellek
egyes részleteit mutattuk be. 

A vízföldtani modellek felépítése előtt minden esetben
kiemelt jelentősége van annak, hogy a vizsgált terület víz-
földtani viselkedését minél jobban megértsük. Nemzetközi
tapasztalatok alapján az elvi modell bizonytalansága legalább
annyira jelentős lehet, mint a modelleket felépítő paramé-
tereké. A bátaapáti kutatási területen elvégzett mérések,
megfigyelések, értelmezések alapján sikerült létrehozni egy
olyan elvi modellt, ami a jelenlegi ismeretségi szinten meg-
felelően írja le a vizsgált térrész vízföldtanának sajátosságait.
Az elvi modellt a munkálatok keretében független —
geostatisztikai — eljárásokkal is ellenőriztük, ami megerő-
sítette vízföldtani, földtani alapon megalkotott modellt.

Az elvi modell alapján alakítottuk ki a telephelyi és
telephelykörnyéki léptékű modelleket. A modellezés során
két, egymástól jelentősen eltérő, de egymást igen jól kiegé-
szítő eljárást, megközelítést alkalmaztunk: 1) determinisz-
tikuskontinuum-megközelítést (FeFlow); 2) sztochasztikus-
diszkréttörés-megközelítést (FracMan). A dolgozatban is-
mertettük a két megközelítés geometriai és vízföldtani para-
méterezését, illetve azokat a problémaköröket (pl. lép-
tékfüggés, skálázás), amelyeket meg kellett oldanunk annak
érdekében, hogy megbízható eredményeket kapjunk. A két
eltérő megközelítéssel kapott eredmények alátámasztották az
elvi modellt, hiszen nemcsak a permanens, hanem a tranziens
folyamatokat is megfelelően sikerült leképezni. Mindkét
eljárás eredményei arra utaltak, hogy a területen található ún.
torlasztó-szigetelő szerkezeteknek kiemelt jelentősége van a
vizsgált térrész áramlási viszonyaira, ugyanakkor e
szerkezetek geometriai és vízföldtani paraméterezéséhez
igen korlátozott számban áll a rendelkezésünkre információ.

A szerzők megítélése alapján a továbblépés fő irányai az
alábbiak szerint jelölhetők ki: 1) félig determinisztikus,
félig sztochasztikus modell kialakítása; 2) transzportfolya-
matok részletes vizsgálata mind terepi mérésekkel, mind
modellezéssel.
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