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A nagymértékben megindult alföldi hévízfeltárások igen becses adatokat szolgáltat
tak az Alföld mélyén uralkodó hidrogeológiai helyzetre vonatkozóan. A nagyarányú
hévízfeltárás egyben sürgeti a szerzett számos hidrogeológiai mérési adat kiértékelését.
Sürgetővé vált a mélységi vizek utánpótlódási lehetőségének, a statikus és dinamikus
készlet mennyiségének tisztázása.
Az alföldi hévizek túlnyomó része a negyedkori és pliocén rétegekből nyeri vizét,
melyekben a víz áramlása nagy távolságra lehetséges. Ezért — a hidrodinamikai meg
fontolásokon felül — messzemenően figyelembe kell venni a földtani, viszony okát. Attól
még távol vagyunk, hogy egységes képet alakítsunk ki, de az adatgyűjtésen felül
szükséges menetközben is megkísérelni a kiértékelést, hogy a legvalószínűbb lehetőségek
felvázolásával útmutatást kapjunk a legfontosabb kutatási, mérési feladatokhoz.
A gyakorlati kérdések tisztázásához és a kutatási módszerek megválasztásához
egyaránt szükséges, hogy víztípusokat különítsünk el. így vetődött fel a mélységi víz
fogalma is. Bizonyos mélységen alul a víz hőmérséklete, rugalmas összenyomódása és
rendszerint a sótartalom megnövekedése is olyan fajsúlyváltozásokat okoz a vízben, hogy
a víz nyugalmi szint adatait átszámítás nélkül már nem használhatjuk fel a víz áramlási
irányának meghatározásához, illetőleg mozgási lehetőségének tisztázásához. Ez a mélység
kb. 500 m körül van, ahol már regionális vizsgálatnál sem hanyagolhatok el a fenti ténye
zők. Ebben a mélységben az Alföldön már rendszerint 36 °C körüli vagy melegebb víz talál
ható, tehát a hazai osztályozás szerint már termális víz (hévíz). A nagy hőmérséklet, nyomás,
gáztartalom miatt a szivárgási viszonyok sem olyan egyszerűek, mint a felszín közelében.
A mélységi vizek áramlási és utánpótlódási lehetőségeinek bizonyításában a nyomás
viszonyok tisztázása döntő jelentőségű, különösképpen a fiatal medencéink területén.
Ha a mélységi víz nyomása a hidrosztatikus nyomásnál lényegesen nagyobb, akkor fel
tehetően — bizonyos határon felül pedig bizonyíthatóan — geosztatikus nyomás alatt
áll, így nincs meg a lehetősége az utánpótlódásnak. A hidrosztatikai nyomás körüli
értékek döntően az utánpótlódás mellett bizonyítanak megfelelő földtani felépítés eseté
ben. Tájékoztató adatokat szolgáltathat a vegyi jelleg is, de az ország jelenleg legsürgetőbb
problémájú mélységi víz területén, az Alföldön, a nyomásviszonyok tisztázása oldja meg
elsősorban az utánpótlódó összletek lehatárolását.
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1. ábra. Mélységi víz nyomás- és vízszint-értékeivel kapcsolatos paraméterek
egymáshoz való viszonya
H = nyugalmi vízszint tszf. m, z = vízadó szint tszf. helyzete, h = nyugalmi
vízszint vízoszlopa (m), P - tényleges nyomás (att/1 0 ), Pz = tengerszinthez
viszonyított tényleges nyomás, P* = átszámított nyomás (att/10), Pz* =
tengerszintre vonatkoztatott átszámított nyomás, z* = vonatkozási szint
helyzete
Fig. 1. Interconnection o f the parameters o f deep artesian water pressure
head and water level values
H = piezometric level, referring to sea level (m a.s.l.), 2 = Position of the
aquifer referred to sea level, h = length o f water column within the well (m),
P = real pressure in the aquifer (att/1 0 ), Pz = real pressure in relation to sea
level, P* = pressure value converted to meters (att/1 0 ), Pz* = pressure
converted to values corresponding to sea level, z* = Situation o f the
reference level
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Az Alföld gyakorlati szempontból számításba vehető mélységi, termális vizei csak
nem kizárólag a felsőpannon vagy az alsópannon legfelső részében található nagy horizon
tális kiterjedésű homokos, homokköves szintjeiből származnak (Kőrössy L. 1972).
Az egész Alföldre kiterjedő több ezer méter mély pleisztocén—felsőpannon medencében
horizontális és vertikális irányban is adott a felszín alatti víz áramlási lehetősége kőzettani,
földtani felépítés alapján. A mélység felé haladva az első regionálisan is vízzáró összlet az
alsópannon agyagmárga (Kőrössy L. 1972: 3. sz. szint). E földtani felépítés szabja meg
az áramlási viszonyok tisztázásához használható módszereket.
A felszín alatti víz áramlási irányát vízvezető kőzetben legszemléletesebben a
hidroizohipsza térkép adja meg, mely a vízvezető kőzetben észlelt nyomás alatti, vagy
szabad felszínű vízszinteket tünteti fel. A felszín közelében el is fogadható, hogy a
vízszint-különbségeket azonosítsuk a nyomáskülönbséggel. Azonban a felszín alatti víz
nem feltétlenül a magasabb vízszintű helyről áramlik az alacsonyabb vízszintű helyre,
hanem a nagyobb nyomású helyről áramlik a kisebb nyomású hely felé. Ezt a paradoxont,
vagyis hogy esetleg a kisebb nyomású területen magasabb vízszintet tapasztalunk ugyan
abban a vízvezető közegben, azzal magyarázzuk, hogy a víz fajsúlycsökkenése a hőtágulás
vagy gáztartalom hatására áll elő, amint azt már az előzőekben kifejtettük. Ezért a
nagyobb mélységekben (500 m-nél mélyebben) nem hidroizohipsza, hanem nyomástér
képeket kell használnunk az áramlási, utánpótlódási utak tisztázására.
Kis területen belül a mélységi nyomástérkép szerkesztése aránylag egyszerűen meg
oldható, azonban regionális térképek szerkesztése egy-egy nagy medence egészére kiterje
dően, különleges problémákat vet fel. Különösképpen nehéz a helyzet a magyar pliocén—
pleisztocén medencében, ahol nincsenek nagy távolságon keresztül a medenceperemig
követhető vízzáró rétegek közé zárt vízvezető rétegek. Megkíséreltük a mélységi vizek
esetében is a nyomásadatokat földtani szintekre vonatkoztatni, de nem kaptunk egymás
sal összeköthető adatsorokat. A magyar pliocén—pleisztocén medence rendszertelenül
váltakozó vízvezető és vízrekesztő képződményeiben nincs földtanilag adott vezető szint,
így az egyetlen reális megoldás csak az lehet, hogy a nyomásadatokat különböző
mélységű síkokra vonatkoztatjuk. Ezt az utat követtük és a nyomásviszonyokat —500,
—1000 és —1500 m-es tengerszint alatti vonatkozási síkokra kíséreltük meg vetíteni.
Folyadékszintek, illetőleg folyadéknyomások egy vonatkozási szintre való vetítését
a magyar nyelvű szakirodalomban legegyszerűbben Sc s e l k a c s e v —La p u k (1952)
könyve adja meg, ezért az ott található szakkifejezéseket használom némi kiegészítéssel
(1. ábra).
Mélységi víz esetében különbséget kell tennünk a nyugalmi vízszint (piezometrikus
szint), a folyadékoszlop-nyomás, az átszámított nyomás és a tényleges nyomás (telep
nyomás) között. A fogalmakat legjobban megvüágíthatjuk azzal, hogy a közöttük levő
összefüggéseket felírjuk:

ahol:
H = a folyadékoszlop-nyomás tengerszinthez viszonyított magassága, vagyis a piezometrikus magas
ság. Tehát a kútban észlelt nyugalmi vízszint, tengerszinti magasságban kifejezve (tszf. m);
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a tényleges nyomásmérés, illetőleg a vízadó réteg tengerszinthez viszonyított helyzete (tszf. m);
a folyadékoszlop tényleges magassága a kútban, a rétegtől a vízszintig;
tényleges (telep) nyomás a földkéreg (a réteg) egy adott pontjában (a pórusokban, hézagokban
uralkodó nyomás). Pl. mélységi manométeres nyomásméréssel a m egnyitott réteg szintjében
észlelt érték, vagy a nyugalmi vízszint-adatból megfelelő korrekciókkal egységnyi fajsúlyra át
számított vízoszlop-nyomás. A hidrogeológiában gyakran az atmoszféra helyett az att/10
mértékegységet használják, ami normál nyomás mellett megfelel 1 méteres 4 °C vízoszlopnak.
A továbbiakban mi is így használjuk, amikor is mértékegysége egyszerűen — méter.

= a víz fajsúlya, illetőleg annak átlaga a tényleges nyomásmérés feletti folyadékoszlopban
(g/cm*1*3 *5).

Ahhoz, hogy a különböző helyen és szintben mért tényleges nyomásértékekét egy
mással összehasonlíthassuk, azokat egy bizonyos vonatkozási szintre kell vetítenünk. A leg
egyszerűbb, de — amint azt alább látjuk —közelítő megoldás, hogy a méterben kifejezett
nyomásértékeket tengerszint feletti helyzetükben adjuk meg, vagyis a tényleges nyomásér
tékhez (az előjelek figyelembevételével) hozzáadjuk a vízadó réteg tengerszint alatti
(feletti) magasságát. Tehát:
Pz = P + z
ahol:
Pz =

a tengerszintre átszámított nyomás közelítő értéke (m). Tehát az a szint, amit a víz akkor
foglalna el, ha a kútban és a földkéregben is egységnyi fajsúlyú víz lenne.

A mélységi víz nyomásviszonyainak térképi ábrázolására több kísérletet végeztünk.
A tényleges nyomásértékeknek országos térképre való felrakása hidrogeológiailag semmit
sem mutat. A tengerszintre átszámított nyomásértékek országosan már adnak valamilyen
képet, de a különböző mélységben mért adatok oly nagy szórást mutatnak, hogy ebben a
formájában nem volt alkalmas arra, hogy izovonalakat szerkesszünk. Megkíséreltük ezért
—ugyanúgy, mint ahogy azt a hideg rétegvizeknél tettük —hogy földtani koronként szét
választva több térképen ábrázoljuk az adatokat. Ez utóbbi esetben azonban az volt a baj,
hogy az adatok túlnyomó többsége a felsőpannonba esett, melynek finomabb szintezése
a medence egészére vonatkozóan még nem megoldott. Megkíséreltük statisztikus módszer
rel, hogy a felsőpannonon belül szintekre bontsuk a hévizes rétegeket, de ez sem vezetett
kielégítő eredményre, s így nem maradt más hátra, minthogy mesterségesen megválasztott
tengerszint alatti síkokkal válasszuk szét, illetőleg csoportosítsuk a vízadó rétegeket és
ilyen bontásban végezzük el a térképi ábrázolást.

2a-d. ábra. Artézi vizek tengerszintre átszámított nyomása

5—36. Kút hévízkataszteri száma; Q = negyedidőszak, P3 = levantei, P2 = felsőpannon, Pj = alsópannon;
1. manométeres mérés, 2. nyugalmi vízszintmérés nem gázos szintből, 3. gázos 4. hideg artézi vizek
( < 35 °C ) átlaga, 5. helyi erózióbázis
Fig. 2a-d. Hypsometrically converted pressure values o f artesian water

5 -3 6 . Thermal cadaster number of the well; Q = Quaternary, P3 = Upper Pliocene, P2 = Middle
Pliocene, Pi = Lower Pliocene; 1. measurement by manometer, 2. static level measurement in case of
non-gaseous water, 3. in case of gaseous water, 4. mean static level of cold artesian waters ( < 35 °C ),
5. land surface
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Az I. és II. melléklet a hévízkutakban észlelt nyomásviszonyokat ábrázolja tenger
szintre vonatkoztatva, egyaránt feltüntetve a manométeres „telepnyomás” mérési adato
kat és a nyugalmi vízszintből számítottakat. Az I. melléklet a —750 m tsz.-nél sekélyebb
vízadó rétegű, а II. melléklet pedig a —750-től —1250 m tsz.-bői származó mélységi vizek
nyomásviszonyait ábrázolja. A kiértékelés a VITUKI Hévízkatasztere (1965, 1971)
alapján készült. A térkép számadatai az egy községen belül fúrt kutak átlagértékét adják.
A térképekből jól látható, hogy az Alföldön ezekből a szintekből már rendelkezünk
elegendő adattal ahhoz, hogy az izodinam vonalakat 10 m-es közökkel megszerkesszük
egy kis méretarányú térképen.
A —1250 m tengerszintnél mélyebbről származó vizek nyomásviszonyaiban olyan
anomáliákat tapasztaltunk, ami arra utal, hogy a tényleges nyomások ilyen módon való
vetítése a tengerszintre és egyszerű átlagolásuk ezekben a szintekben félrevezető lehet.
A mélységi vizek, folyadéknyomások egy megadott vonatkozási szintre való
vetítése ugyanis megköveteli, hogy a vizsgált réteg alatt vagy felett levő rétegtartalom
tényleges fajsúlyát vegyük figyelembe (1. ábra):
P * = P + Tm ‘ Z
átszámított nyomás valódi értéke vonatkozási síkban, vagyis nemcsak a kútban, hanem az egész
rendszerben (rétegben, telepben) uralkodó folyadékfajsúly figyelembevételével (m);
az észlelés mélysége, vagy a vízadó réteg és a vonatkozási sík közötti függőleges távolság (m);
mélységi tényleges folyadékfajsúly átlagértéke a „z” szakaszon (g/cm3 ).

A távolabbi területek és a felszínnel való összevetés szempontjából célszerű az így
átszámított nyomásokat is a tengerszintre vonatkoztatni, ami csak abból áll, hogy a víz
oszlop méterben kifejezett átszámított nyomásához hozzá kell adni a vonatkozási szint
tengerszint adatát, az előjelek figyelembevételével (1. ábrán: P£).
A —1500 m tsz. alatti mélység körüli és annál mélyebb rétegekből származó vizek
esetében a nyomásoknak vonatkozási szintre történő átszámítása helyett célravezetőbbnek
látszott empirikus utat követni. Első lépésként a nagyobb számú mélységi nyomásadattal
rendelkező községekben a nyomásviszonyokat közvetlenül a mélység függvényében
vizsgáltuk meg. A vizsgálatokat mélységi nyomásdiagramokkal végeztük a „Magyarország
Vízföldtani Atlasza”-ból (S c h m i d t 1961) ismert módon (2 a-d. ábra).
A vizsgált községek az Alföld közepén vannak. Egyrészt azért választottuk elsőnek
ezt a területet, mivel hévíz szempontjából ez a legfontosabb terület, ezenkívül itt rendel
kezünk a legtöbb megbízható adattal.
A grafikonokban a vízszintes tengelyen a tényleges nyomás értékei szerepelnek a
tengerszintre vonatkoztatva (1. ábrán: Pz). Mivel a függőleges tengelyen az értékeket a
vízadó réteg tényleges mélységében raktuk fel, itt nincs szükség átszámításra, vagyis
vonatkozási síkra való vetítésre. Kihúzott vastag vonallal a hideg artézi vizek igen nagy
számú adatából szerkesztett átlagnyomás értékeit adtuk meg. A hévizkutak adatait
egyenként ábrázoltuk. Szerepel az összes adat válogatás nélkül, ami a „Hévízkataszter”ben található, hogy a mérések szórása és a korrekciós számítások megbízhatósága is látható
legyen. A nyomásadatok a mérési módtól függetlenül ugyanazt a vonalat követik. A meg-
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3. ábra. Átlagnyomás görbék a gyulai kutak adatai alapján

a) Tiszta Víz nyugalmi szintje, b) gázos víz nyugalmi szintje,
c) rétegvíz tényleges nyomása, d) elméleti hidrosztatikai nyomás,
e) tényleges hidrosztatikai nyomás
Fig. 3. Average pressure curves plotted on the basis o f data gained

írom the wells at Gyula

a) Static water level in the wells of cíear water, b) static water level
in the wells of gaseous water, c) real pressure of artesian water,
d) theoretical hydrostatic pressure, e) real hydrostatic pressure

bízhatóbbnak tartott manométeres (talpnyomás) mérésadatokkal legtöbb esetben nagyon
jól összeesnek a nyugalmi vízszintből számított nyomásadatok, még gázos kút esetében is.
Egyedül Békéscsabánál találunk néhány erősen kiugró adatot, melynek magyarázatát
egyelőre nem tudjuk.
Ezek a grafikonok meglepő eredményt szolgáltattak, ugyanis az eddigi kiértékelések
szerint, melyek azonban csak a hideg artézivizes rétegekre terjedtek ki, az Alföld
központi részén a tényleges nyomás tengerszintre vonatkoztatott értékeinek a mélység
függvényében való növekedését tapasztalták. Ez azt jelenti, hogy a nyomásgradiens pozitív,
amikor is — amint látható a grafikonok felső részén — az átlaggörbe a függőleges
tengelytől a pozitív irányban tér el. Ez a pozitív irány a mélységben itt —1000 m tsz. alatti
mélység körül negatívba csap át, meglepően alacsony értékeket képviselve. Ezek a
—2000 m körüli nyomásértékek oly kicsik, hogy erre nehéz magyarázatot találni.
E nyomásértékek magyarázata szorosan összefügg hévizeink utánpótlódásának kérdésével.
Mielőtt azonban az utánpótlódási viszonyokat tárgyalnánk, szükséges néhány, a
mélységi nyomásgrafikonokkal kapcsolatos kérdést, fogalmat tisztázni.
A problémákat Gyula város kútjainak nyomásgörbéi alapján ismertetem (3. ábra).
A rajzon szereplő átlagvonalakat a 2d. ábrán megadott tényleges észlelések alapján szer
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késztettem. Az ábrán a következő paraméterek görbéi fordulnak elő (ugyanolyan
ábrázolási módban, mint a 2. ábrán):
a) tiszta víz nyugalmi szintje
b) gázos víz nyugalmi szintje
c) rétegvíz tényleges nyomása
d) elméleti hidrosztatikai nyomás
e) tényleges hidrosztatikai nyomás.
a)
és b) tehát a ténylegesen észlelt vízszintadatok, melyek kb. 500 m mélységig
azonosnak vehetők a tényleges nyomással (c).
c) A réteg tényleges nyomása, mely manométerrel a réteg szintjébe leeresztve
közvetlenül mérhető, vagy a nyugalmi vízszintadatokból a megfelelő korrekciós tényezők
kel számítható. Mint láthatjuk, ez a korrekció —1500 m-ben már tiszta víz esetében kb.
20 m, gázos víznél pedig kb. 35 m.
d) Az elméleti hidrosztatikai nyomást vagy semleges nyomást úgy szokás számítani,
hogy vízoszlopban, azaz méterben kifejezve a méter-mélység mérőszámával veszik azonos
nak, vagy a mélység mérőszámát osztják tízzel, s így megkapják att-ban. Nagyon meg
szokott dolog, hogy a víz nyomásadatait ehhez viszonyítják, vagyis ennek alapján
jelentik ki, hogy a rétegvíz nyomása a hidrosztatikus nyomásnál kisebb, vagy nagyobb-e
és ebből igyekeznek következtetéseket levonni a víz eredete, áramlása, utánpótlódása
szempontjából. A leglényegesebb, amit ezen a 3. ábrán kívánok bemutatni, hogy 500 ln
nél nagyobb mélységben ez az eljárás teljesen elfogadhatatlan, a viszonyítás ily módon
félrevezethető lehet vízföldtani szempontból. Ugyanis a hidrosztatikai nyomáshoz való
viszonyításnak csak az lehet a vízföldtani értelme, hogy azt vizsgáljuk, vajon a felszíni,
vagy felszínközeli vízzel (talajvíz) milyen jellegű kapcsolata van, vagy lehet a mélyebb
vizeknek. Megfelelő vízvezetési lehetőségek esetében ugyanis, ha a rétegvíz nyomása
kisebb a hidrosztatikai nyomásnál, akkor a rétegvíz a felszínről kaphat utánpótlást
(negatív nyomásgrádiens), vagy ha a rétegvíz nyomása nagyobb a hidrosztatikai nyomás
nál, akkor a rétegvíz táplálhatja a felszíni vagy felszínközeli vizeket. Ez az elgondolás
nagyobb mélységben azonban csak akkor fogadható el, ha nemcsak egyszerűen a mélység
mérőszámát vesszük azonosnak a nyomás mérőszámával, hanem azt megszorozzuk a
rétegben levő víz tényleges fajsúlyával, vagyis a rétegben észlelt tényleges nyomást a
tényleges hidrosztatikai nyomással hasonlítjuk össze.
e) A tényleges hidrosztatikai nyomás tehát egy olyan nyomást tüntet fel, ami akkor
állna elő, ha a vizsgált szakasztól a felszínig végig vízvezető porózus képződmények lenné
nek és a víz nyugalomban lenne. Természetesen figyelembe kelWenni a vizsgált területen
uralkodó mélységi hőmérséklet-viszonyokat és sótartalmat, vagyis a pórusvíznek a
mélység függvényében való faj súlyvált ozását. Tehát
Ph = z * 7m
ahol:
Pj! =

tényleges hidrosztatikai nyomás (att/10, m)

z

mélység

=
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a „z” mélység feletti, terepszintig számított vízoszlop átlagos fajsúlya, mely a réteg-hőmér
séklet, a vízoszlop önsúlya okozta rugalmas összenyomódás és a vizek átlagos sótartalma
alapján számítható.

Mint a gyulai példából látható, a tényleges hidrosztatikai nyomás nagy mélységben
lényegesen eltér az elméletitől. Ennek a jelenségnek az elhanyagolása téves következtetések
levonására adhat alkalmat.
A magyarországi fiatal medencék hévíz utánpótlódásának a kérdése döntő a kiter
melhető vízkészlet szempontjából. Amíg nincs eldöntve, hogy van-e utánpótlódásuk,
addig a dinamikus készlet számításnak semmi értelme sincs. Sokan, jórészt óvatosságból,
általában nem számolnak itt az utánpótlódással.
Eddigi tapasztalat szerint a termelt hévíznek csak kisebb hányada származhat
statikus készletből. Ugyanis, ha számításba vesszük a statikus készlet legfőbb genetikai
típusait, úgymint:
a) pórusvíz kiürülése (helyére gáz léphet),
b) rétegtömörülés (kompakció, konszolidáció) által kiszorított víz,
c) kőzet és víz rugalmas tágulása által felszabaduló víz,
megállapíthatjuk, hogy mindegyik eset egyaránt azzal a következménnyel jár, hogy
a kutak nyomásának lényegesen le kellene csökkennie. Ez pedig nem következett be,
amint arra Ко r í m (1972) is utal: Szentes térségében évek óta részletes hévízkút termelési
adatmegfigyelések folynak. 21 db működő hévízkút, 80 km2-nyi területen egyenlőtlenül
elszórva, 1600—2400 m-es mélységből termel. „A telepenergia-készlet az eddigi mintegy
40 millió m3-nyi víz kitermelése után lényegesen nem változott” ( K o r i m 1972). A telep
energia-készlet változatlanságán azt érti, hogy sem a víz nyomása, hozama, sem hőmérsék
lete észrevehetően nem változott. Ez a 40 millió m3 hévíz óriási mennyiség, a kutak
területén (80 km2) elosztva félméteres vízborítást jelentene, vagyis ha a víz rétegtömörü
lésből származna, akkor itt a térszínnek átlagban 50 cm-rel meg kellett volna süllyednie és
ugyanakkor, valamint más genetikájú statikus készlet esetében a kutak nyomásának
lényegesen le kellett volna csökkennie és vegyi összetételüknek megváltoznia. Ez pedig
nem történt meg. Még több hasonló példát lehetne felsorolni. Ezért elsősorban az utánpótlódás útjait, lehetőségeit kell kutatnunk.
Fiatal medencéink hévizeinek utánpótlódását közvetve a csapadékból ugyanazokon
az útvonalakon képzelhetjük el, mint a hideg artézi vizekét:
a) medence-peremről
b) medencén belüli hátságokból
c) eltemetett karsztból
d) törésvonalakon keresztül.
A medence-peremekről és a belső hátságokról való utánpótlódás irányát, útvonalát
az I. és II. mellékleten bemutatott nyomástérképek adják meg.
Az eltemetett karsztból való utánpótlódás az Alföld belsejében eddigi ismereteink
szerint nem várható.
Ez évi munkánk során az Alföld középső részén tapasztalt nyomás-anomáliák
elemzése a törések jelentőségére hívta fel a figyelmet. Az Alföld fiatal töréseinek jelentő-
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ségével a rétegvizek vezetése szem
pontjából többen foglalkoztak. Föld
tani, geomorfológiai, geotermikus ala
pon Sü m e g h y (1944) jelölte ki elő
ször a legfőbb fiatal, tehát még a
pleisztocént is megmozgató fő törési
vonalakat, zónákat (III. melléklet).
S c h e r f (1967) és E r d é l y i (1960)
csak lokálisan foglalkoztak a törések
kel. Sc h e r f E. a Tiszántúl déli részén,
E r d é l y i M. pedig a Hajdúságban vég
4. ábra. Egymást befolyásoló tiszántúli artézi kutak
egymás közötti iránya és távolsága
zett vizsgálataik alapján tételeznek fel
elég sűrű hálózatos törésrendszert és
Fig. 4. Direction and distance between interfering
artesian wells east of the Tisza
igyekeztek is azt alátámasztani földtani
és vízföldtani adatokkal. Vizsgálataik
szerint maximálisan 10—20 km-es közökkel mindenhol találhatunk olyan törésvonalakat,
zónákat, amelyek vertikális irányban vízvezetőként szolgálnak. Természetesen az Alföld fia
tal laza üledékeiben a nyitott hasadé к-jelleg csak a kötöttebb márgásabb képződményekben
képzelhető el, de a homokos rétegekben is elősegítheti a fellazulás a szivárgási tényező verti
kális komponensének megnövekedését. Sőt elképzelhető,hogy' a törészónában vertikális irá
nyú kimosások (vízerek) keletkeznek. A ténylegesen nyitott hasadékokat az egymást nagy
távolságról befolyásoló artézi kutak bizonyítják ( S z e b é n y i 1957). А III. melléklet fel
tünteti mindazokat az eseteket, melyeket irodalomból, vagy irattári anyagból sikerült
fellelnem. A nevezett helyeken a két-két, egymás hozamát befolyásoló artézi kút oly nagy
távolságra van egymástól és a hatás oly nagy mértékű, hogy az ott ismert finomszemcséjű
porózus kőzetekben lejátszódó hidrodinamikai viszonyokkal nem magyarázható. Ilyen ha
tás nagy távolságra csak nyitott hasadékokban képzelhető el, ami egyébként jól ismert jelen
ség a budapesti karsztos hévízkutak esetében. A 4. ábra grafikonjából leolvasható, hogy az
egymást befolyásoló artézi kutak egymástól való távolsága 200-1000 m volt. Feltűnő az
irányok rendezettsége, mely irányok túlnyomórészt egybeesnek S c h e r f E. (1967) által
Tiszagyulaházán a sós talajvizek geokémiai kutatása alapján meghatározott törési irányok
kal (5. ábra). Még feltűnőbb azonban, hogy ezek az
észlelt hasadékok mind ráesnek a S ü m e g h y J.
^
(1944) által az Alföldre megállapított fiatal fő tö
rési zónákra (III. melléklet).
Még egy érdekes megfigyelésre kívánom fel
hívni a figyelmet ezekkel a kutakkal kapcsolatban: a
két-két egymást befolyásoló kút általában hasonló
mélységből kapja vizét. Ez bizonyítja azt, amit már
előbb kifejtettem, hogy a hasadék nyitott állapot
5. ábra. Törésirányok Tiszagyulaházán
ban csak egy-egy kötöttebb rétegben lehet, —a köz
SCHERF E. megállapítása szerint
beeső homokos rétegekben a hatás eloszlik, s így
Fig. 5. Direction of fractures at Tiszamás vízadó szint kútját nem tudja befolyásolni.
gyulaháza according to E. SCHERF
n

Mélységi vizek nyomás- és áramlási viszonyai

209

A nyitott hasadékokat tehát az Alföld fiatal üledékeiben bizonyítottnak kell
elfogadnunk. Hogy ezek a nyitott hasadékok a hévíztartó rétegekig is lehatolnak és a
felszín közeiéig vezetik a vizet, azt a geotermikus anomáliák bizonyítják. Ennek legszebb
példája a Tiszakécske, Lakitelek környékén megismert anomália (III. melléklet). A Tiszakécske—Lakitelek anomáliának még az is nagy fontosságot ad, hogy ott olyan részletes
kutató, ellenőrző vizsgálatok folytak (B é l t e k y 1966), melyek alapján kétségtelenül
megállapítható, hogy a 200 m mélység körül talált 3 8 -4 2 °C-os víz törésvonal mentén
száll fel és ennek mennyisége is számítható az ellenőrző kutatás alapján. Nem karsztos
kőzetekben ez a tiszakécske—lakiteleki anomália a legnagyobb. Ezen kívül fokozatosan
kisebb geotermikus anomália igen sok található az országban. А III. melléklet feltünteti
azokat a geotermikus anomáliákat, melyeknél a számított geotermikus gradiens az alábbi
értékeknél kisebb:
L valóságos geotermikus gradiens esetében, ha kisebb 11 m/°C-nál, tehát abban az
esetben, ha tényleges mélységi hőmérsékletmérés történt;
2. ha a látszólagos geotermikus grádiens kisebb 14 m/°C-nál, tehát abban az
esetben, ha a geotermikus gradienst kifolyó víz hőmérsékletéből számították.
Ehatárértékeket B é l t e k y L. (1966) statisztikája alapján választottam ki. B é l t e k y
gyakorisági eloszlási diagramot készített a Magyarországon számítható geotermikus
gradiens adatokból, külön-külön szerkesztve a valóságos és a látszólagos geotermikus
gradiens adatokból. Az eloszlás szabályos haranggörbét ad, azonban a kis értékeknél van
egy különálló, az általános szórásból kiugró kis csoport. Ezek határa a fenti két határérték.
А III. mellékletből vüágosan látni, hogy a geotermikus anomáliák túlnyomó része a
S ü m e g h y J. által kimutatott fiatal törésvonalakra esik, ezzel bizonyítva azoknak mélysé
gi hévízszállító jellegét.
Ezeknek a törésvonalaknak a mélységi víz-szállítóképessége igen jelentős lehet, pl. a
tiszakécskei anomália fenntartásához, S t e g e n a L. (1971) szerint, 2200 m3/nap felszálló
hévíz szükséges.
Az ilyen nagy természetes hévíz-feltörés nemcsak a vízforgalom fenntartása szem
pontjából fontos tényező, hanem egyben a mélységi víz nyomásviszonyait is befolyásolja.
Éppen üyen törésvonalak, hévíz szállító nyitott hasadékok hatásával magyarázható a
Tiszántúl déli részén a már említett, 1500—2000 m mélység körüli alacsony nyomás, azaz
a +30—+50 méter tengerszintre átszámított vízoszlopnyomás. Ugyanis a nyitott hasadékokban éppúgy, mint a kutakban, a víz hőtágulásának hatására nyomáscsökkenés áll elő.
A Tiszántúl déli részén a —2000 m-ben észlelt +50 m tszf. magasságra átszámított
nyomás 2050 att/10 tényleges nyomásnak felel meg. Vizsgáljuk meg, ha a tiszakécskeihez
hasonló anomália alatt —2000 m-ben ugyanekkora nyomást tételezünk fel, mi lesz a víz
nyomása egy nyitott hasadékban a —200 m-es szinten, vagyis +80 m-es térszín mellett
280 m-es mélységben?
Fel kell tételeznünk, hogy a tiszakécskeihez hasonló hasadékok lehatolnak a fő
hévíztartó szintekig, vagyis példánk esetében —2000 m-ig. Tehát e hasadék alján is kb.
2050 att/10 nyomás (Pm) kell legyen és 120 °C; a hasadék tetején pedig —200 m-en 40 °C.
A vetőben tehát 1800 m vízoszlop van (h), melynek átlagos fajsúlya a fenti nyomás és
hőmérséklet viszonyok mellett (S c s e l k a c s e v —L a p u k 1952):
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tiszta víz esetében
gázos víznél

(/yt) = 0,974
(7 g) = 0,971

A nyitott hasadékban levő vízoszlop nyomása (Pv)
Pv = h • 7
tiszta víz eseteben
gázos víznél

(Pvt) 1753,2 aíí / 1 0
(Pvg) 1747,8 att/10

A nyitott hasadék tetején (—200 m tsz. a.) a tényleges nyomás (Pr) tehát:
Pr = Рщ Pv
ami gázmentes víz esetében
2 0 5 0 - 1753,2 = 296,8 att/10
gázos vízzel számolva
2 0 5 0 - 1747,8 = 302,2 att/10
Tiszakécske környékén 280 m mélységben a tényleges nyomás 280 att/10 körül
van, vagyis ez azt jelenti, hogy az artézi vizek ebből a szintből kb. a térszínig emelkednek.
A vető tetejére számított nyomás (296,8—302,2 att/10) ennél jóval nagyobb, ami azt
jelenti, hogy megvan a lehetősége annak, hogy a Vető mentén a hévíz feláramoljon a
felszínközeli hideg artézi vizes szintekbe és nyomáscsökkenést okozzon a hévíztartóban.
Ez elég nagy távolságra terjedhet ki, hiszen a hideg artézi víz és a termálvíz tényleges
nyomása között elég nagy különbség van:
2 9 6 ,8 - 2 8 0 = 16,8 att/10
3 0 2 ,2 -2 8 0 = 22,2 att/10
Ez azt jelenti, hogy a termális vetők csapoló hatása 50—100 km-es távolságra is ki
terjedhet. Az artézi vízszint térképeink tanúsága szerint az Alföldön kb. ilyen távolság
kell a 2 0 méteres (att/ 1 0 ) nyomásszint eséshez.
Ö s s z e f o g l a l v a az elmondottakat, az alföldi termálvizek alacsony nyomása
bizonyítéka annak, hogy e hévizek hidraulikai-, vagyis áramló vízrendszerbe tartoznak.
Egyes szintek feltűnően alacsony nyomását elsősorban a vetők megcsapoló hatásának
tulajdoníthatjuk. A már említett III. melléklet szerint számos termális vonal és nyitott
hasadék mutatható ki az Alföldön belül is. Az eddigi mérések azt bizonyítják, hogy a
jelenlegi termelés lényegesen nem csökkentette a hévizek nyomását. A fenti megállapítások
alapján jogosan feltételezhetjük, hogy a kitermelt termális (mélységi víz) nagyrésze
után pótlódik.
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PRESSURE HEAD AND FLOW CONDITIONS OF DEEP ARTESIAN
WATERS IN THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN
by

L. SZEBÉNYI
The southeastem, lowland region of Hungary is the basin of the Great Hungárián
Piain extending to the south and east beyond the frontiers and füled up with loose, unconsolidated Pannonian (Pliocene) and Quaternary sediments attaining a maximum of
3500 m thickness. These basin-filling sediments, apart from the lowermost horizons,
include many water-bearing sand and sandstone beds. As the geothermal gradient is
rather low, an average of 20 m/°C, great volume of thermal water could be exposed from
a depth of 800—2000 m.
The Chemical character and pressure conaitions of water indicate that there is a
possibility of recharge of the exploited thermal water. Thus, both the means and size of
the recharge must be determined.
Special maps were compüed for studies concerning the pressure conditions of the
various horizons. It can be observed that the run of isolines on the maps compüed for the
deeper horizons with pressure data converted to meters referring to sea level, is simüar to
those obtained for the near-surface artesian waters (Annexes I and II). Only some recent
data obtained by manometer, in the older wells merely piezometric measurement was
carried out and the results were converted to real pressures, taking into consideration the
thermal extension, elastic compression and salt and gas content of water (Fig. 1),
according to the following relations:
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Pz = P + z = h

e 7

+z

where:
Pz = pressure converted to meters referring to sea level (m a.s.l.)
P = real pressure in the aquifer (att/10)
z = position of the aquifer as referred to sea level (m a.sJ.)
h = length of water column within the well (m); h + z = piezometric level (m a.sJ.)
у = average specific weight o f water in the well (g/cm3)

Fig. 3 shows that at a depth surpassing 500 m there is a signiflcant difference
between piezometric level and real pressure converted to hypsometric values. As the
comparison of the local circumstances is done on the basis of hydrostatical pressure, it
would be purposeful to correct this, with the real specific weight of the subsurface
water.
The water flows from the marginal area to the central part of the Great Plain, thus
here an increase of hypsometrically converted pressure as a function of depth can be expected. Generally, this may be the fact, however, there are also some deviations (Figs 2a,
b, c). Since multi-annual exploitation did not cause any signiflcant change in the water
pressure head, the low pressure, observed in the deep, may be considered as a natural
state. This low pressure can be explained by the presence of open, water-conducting
fracture lines. Because of low topography the open fracture lines within the Great Plain
basin could reduce pressure similarly to a well under exploitation. This can be verified by
calculations.
In spite of the loose Sediments in the Great Plain there are several open fracture
lines, as evidenced by geothermal anomalies and somé cold artesian wells showing an
interference of long distance (Supplement III. and Figs. 4, 5).
I n c o n c l u s i o n , thermal water movement in the Great Hungárián Plain is
influenced not only by waters percolating from the marginal area to the interior of the
basin, but also the open fracture lines play a signiflcant role. Water transfer by fracture
lines has greatly contributed to the development of the natural tapping System.
Supplement I. Pressure in thermal wells О 35 ÖC). (Strata tapped above —750 m; water column of
4 °C, in m a.s.l.). - Compiied by L. SZEBÉNYI and Á. MARCZELL—MOLNÁR, 1972
a) Minimum, average, maximum, b) pressure data calculated on the basis of static water table, c)
gaseous layer, d) pressure of aquifer measured in the depth, e) number of data considered (No)
Supplement II. Pressure in thermal wells (> 3 5 °C). (Strata tapped between -7 5 0 m and —1250 m;
water column of 4 °C, in m a.sJ.). — Compiied by L. SZEBÉNYI and Á. MARCZELL—MOLNÁR,
1972. (For legend, see Supplement I.)
Supplement III. Geothermal anomalies and Quatemary fractured lines. —Compiied by L. SZEBÉNYI,
1972
1. Virtual geothermal gradient (temperature measured in outflowing water) (< 1 1 m/°C; VITUKI),
2. apparent geothermal gradient (temperature measured in the profound) (< 1 4 m/°C; VITUKI),
3. 16 most characteristic geothermal anomalies after SÜMEGHY (1929), 4. artesian wells, interferring
of long distance, 5. thermal anomaly lines (SÜMEGHY 1929), 6. youngest main fractured lines in the
Great Hungárián Plain (SÜMEGHY 1944)

