
igen röviden az ő értelmek szerint (...) Egy kis fizika 
geográfiát, összekötve más geográfiával, igen röviden, 
hogy ezek által a babonás princípiumoknak elejek vé- 
tetődjenek, hogy esmérjék meg, miből lesz az eső, 
menny-kő, és hogy az aeri tűz nem lödére, a holdat nem 
a kutyák eszik meg, és mikor a föld ingás vagyon, nem 
az óriások forgatják" - tudatja az utókorral Benkő Samu 
a XVIII. századból. Kovács Sámuel Virág Benedeket idézi 
"... Mit félsz a rengéstől? Mely szép mód adatik neked a pre- 
dikálásra!...
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BESZÁMOLÓ AZ 1999. OKTÓBERÉBEN A NÉMET 
FÖLDTANI SZOLGÁLATNÁL (BGR) TETT 

TANULMÁNTÉTRÓL
HÁMORNÉ dr. Vidó Mária — geológus és KNEIFEL Ferenc — geológus

1. Bevezetés, általános ismertetés

A  Magyar Geológiai Szolgálat négy munkatársa (Knei- 
fel Ferenc, dr. Hámor Tamás, Józsa Gábor, Mikó Lajos és 
a MÁFI munkatársa Hámorné dr. Vidó Mária) 1999. ok
tóberében egyhetes tanulmányúton vett részt Hanno
verben. A tanulmányút célja a "Bundesanstalt für Ge
owissenschaften und Rohstoffe" (a továbbiakban: BGR, 
Szövetségi Földtudományi és Nyersanyagkutató Inté
zet) környezet-, mérnök- és hidrogeológiai tevékenysé
gének megismerése volt. A tanulmányút a Hámorné 
dr. Vidó Mária magyar-német TÉT "Szénhidrogén szeny- 
nyeződések minőségi meghatározása és lebomlásának 
vizsgálata magyarországi talajokban "c. projektje, az MGSZ 
EU integrációs projektje és a BGR anyagi támogatásával 
jött létre. A szervezési feladatokat Hámorné dr. Vidó 
Mária látta el. Az alábbi ismertető a vendéglátók (BGR, 
és Niedersachsisches Landesamt für Bodenforschung, 
a továbbiakban: NLfB) által bemutatott részlegek tevé
kenységét kívánja bemutatni.

Az öt nap alatt csaknem teljes áttekintést kaptunk a 
földtani környezetvédelmi kérdések és a radioaktív hul
ladék-elhelyezés témakörökről. Bevezetésképpen álta
lános tájékoztatást kaptunk a BGR tevékenységi köré
ről, szervezeti felépítéséről, hazai és nemzetközi kap
csolatáról. Az Intézet létszáma 600 fő körül van, és 98%- 
ban költségvetési támogatásból tartja fenn magát. Fő
ként a Szövetségi Kutatási és Fejlesztési Minisztérium 
és a Gazdasági Minisztérium között oszlik meg a min
tegy 120 M DM/év költségvetési támogatás. A BGR non
profit szervezet, így üzleti tevékenységet nem folytat. 
Ebből következően nem vehetnek részt olyan pályáza
ton, ahol német magáncég jelen van.

Az Intézet tevékenységében igen nagy súlyt képvisel
nek külföldi projektek. Jelenleg 40 projekten dolgoz
nak 35 országban "tudományos - technikai együttmű
ködés" keretében. Ez magában foglalja a szakember- 
képzést, technológiatranszfert, módszerfejlesztést. Az af
rikai országokkal való együttműködés egyre nagyobb 
jelentőségű, (főleg a nyersanyagkutatás terén) de Dél-
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Amerika és Ázsia számos országával is kiterjedt kapcso
lataik vannak.

Belföldi tevékenységükre jellemző, hogy eseti szak- 
véleményeket, tanácsadást kérnek a szövetségi minisz
tériumok az Intézettől, különösen környezeti károso
dás esetén.

A tartományi környezetvédelmi hatóság, ellenőrzi a 
mentesítést a környezeti károk felszámolásánál. A szük
séges geológiai kutatásokat a tartományi földtani szol
gálat (Alsó-szászországban az NLfB.) engedélyezi. A víz
bázis védelem területén is fontos feladatai vannak az 
Intézetnek. Ennek jelentőségét mutatja, hogy pl. AIsó- 
szászország területének 14-15%-a vízbázis védelmi te
rület!

A BGR az Európai Földtani Szolgálatok Szövetségé
nek (EuroGeoSurveys) alapító tagja, ennek ellenére 
viszonylag kevés EU-programban vesz részt. Ennek 
részben személyi, részben anyagi okai vannak. Kevés a 
lekötetlen tudományos kapacitás, és anyagilag sincs 
rákényszerítve az Intézet.

A tudományos programokat egy, a Gazdasági Minisz
térium által felállított 18 tagú tanácsadó testület bírálja 
el, melyben a felsőoktatás, az ipar és a gazdaság földtu
dományi képviselői vesznek részt. Az Intézet minden 
nagyobb szervezeti egységéből egy szakember vesz részt 
a következő évi program kialakításában.

Négy szakmai "főosztály" van a BGR-ben.
1. Gazdasággeológia, nyersanyag-gazdálkodás, nemzet

közi együttműködés.
2. Mérnökgeológia, geotechnika (ide tartozik a radio

aktív hulladék végleges elhelyezése)
3. Geofizika, tengeri és sarkvidéki kutatás.
4. Geokémia, ásványtan, talajtan.

Az ötvennél is több Osztály a Berlinben működőket 
is bennfoglalja. Általánosan megfigyelhető, hogy 15-20 
évvel ezelőtti állapothoz képest a nyersanyagokkal fog
lalkozó témák lassan háttérbe szorulnak a környezet- 
védelmi problémákkal foglalkozó témák mögött. 
Az Intézet stabil helyzete ellenére is lassú változásokon 
megy át. Fokozatos, tervszerű, de igen lassú létszám
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leépítés (évi 1,5%) van folyamatban. Ugyanakkor a fi
nanszírozásban is változások várhatók a jövőben, a ma
gántársaságoktól való függőséget igyekeznek minél 
alacsonyabb szinten tartani.

2. Az egyes szakmai osztályok tevékenysége 

2.1
Elsőként a Szervetlen Geokémiai Osztályt látogattuk 

meg. (4.15 számmal jelölt az Intézet Szervezeti felépí
tésében). A geokémiai kutatás két fő iránya a víz-, il
letve a kőzetelemzés. Bemutatásra került az 1985-ben 
kiadott geokémiai atlasz, amely a nehézfémek elosz
lását vizsgálta a vízfolyásokban, illetve a meder üle
dékekben. Jordániában egy ordoviciumi homokkőben 
található másodlagos rézelőfordulást vizsgáltak abból a 
célból, hogy az elsődleges telepet megtalálják. Bizo
nyos elemek hiánya jelezte az elsődleges előfordulást, 
amelyet két fúrással megkutattak. A gazdaságossági szá
mítások azonban azt mutatták, hogy bányanyitásra nem 
alkalmas a terület. Mélytengeri kutatás irányult a man
gánkoncentráció vizsgálatára különböző mélységek
ben. A mangánkoncentráció-eloszlás jól jelezte a man
gándús oldatok feláramlási helyeit.

Több jól felszerelt laboratóriumot is meglátogattunk. 
A terepi minták általában kibontás nélkül kerülnek be 
az elemző rendszerbe. A nyomelem vizsgálatok részére 
fluor-karbon plasztik edénybe veszik a mintát. A külön
legesen érzékeny ICP-MS vizsgálatokhoz egy elektro
mágneses portalanító kabinon keresztül lehet bejutni a 
vizsgáló helyiségbe.

ICP-vel folyamatosan 61 elemet vizsgálnak a vízmin
tákban. Ólom-izotóp vizsgálatok készülnek a savas 
esőkből és a bányászat által szennyezett területekről. 
Egy NATO támaszponton a felső 20 cm-t, illetve a 60 - 
80 cm közötti homokos, átforgatott talajt vizsgáltak 
nehézfém koncentráció (Cd, W ) szempontjából opti
kai ICP készülékkel. Ez főleg bizonytalan vizsgálati ada
tok esetén alkalmazható jól kontrollként. Ugyanakkor 
nagyobb sókoncentrációkat tudnak mérni (nem kell 
hígítani a mintát, mint az ICP-MS-nél). Ilyen készülék
kel vizsgálták a csapadékvíz leszivárgást sóbányák kör
zetében, ahol a limonit kéregben felhalmozódnak a 
felülről jövő elemek.

A talajokból kioldódó elemeket is vizsgálják, a talajjal 
és vízzel töltött edényeket géppel rázzák. A rendszer 
folyamatosan regisztrálja az egyes elemek kioldását és a 
pH változását.

A labor munkatársai bemutatták közös kutatásaink 
eredményét is. A MÁFI és BGR 1998. évi együttműkö
dése során a Békési terület több tótjában vizsgálták az 
arzén különböző izotópjainak mennyiségét az ivóvi
zekben. Az arzén jelenléte a vizekben problémát okoz. 
Az EU normák szerint 10 pg/1 As tartalom engedhető 
meg az ivóvízben. Az As ( I I I )  (arzenit) és az As (V ) (ar- 
zenát) aránya igen fontos, mert az As (I I I ) sokkal toxi- 
kusabb hatású. Korábban a mintavételeknél az arzén 
két változatát nem tudták stabilizálni. Az együttműkö
dés eredményeként egy újonnan kifejlesztett terepi 
mérési módszerrel az arzenátot ioncserélő oszlopon 
megkötik, az arzenit pedig oldatban marad. Ezután 
laboratóriumban atomabszorpciós spektrométerrel 
határozzák meg mindkét változat mennyiségét. A ki- 
mutathatóság határa 0,5 pg/1.

A légkörből kiülepedő nehézfémek vizsgálatára 
1990/91-ben, majd 1995/96-ban országos bio-monito
ring program indult, melynek lényege, hogy az ország-
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ban előforduló mohafajtákat mintázták meg több mint 
ezer ponton. Számos térképen ábrázolták az egyes ne
hézfémek területi eloszlását (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, 
Ni, Sb, V, Ti stb.). Sok esetben felfedezhetők voltak az 
eloszlási térképen az ipari zónák, az erősen urbanizált 
térségek körzetei. Összehasonlítva a 91-es eredménye
ket a 96-ossal, néhány elem esetében jelentős koncent
ráció csökkenés volt észlelhető. Ebben az égetőművek, 
az erőművek korszerűsítése, az emissziót csökkentő 
technológiák bevezetése az acéliparban, valamint a ke
letnémet barnakőszénről más energiahordozókra tör
tént áttérés együttesen szerepet játszottak. Ugyanak
kor a Cd, Cu, Zn koncentráció mennyisége nem muta
tott csökkenést, sőt egyes részterületeken emelkedett. 
A programban, melyet a környezetvédelmi alapból fi
nanszíroztak, főleg az erdő-felügyelőségek talajtani 
szakemberei vettek részt.

2.2 Víz- és Talajgeokémiai Osztály
A Víz- és Talajgeokémiai Osztályon végzett mérések 

felhasználhatósága a megbízható terepi mintagyűjtés
sel kezdődik. A laboratóriumi vizsgálatok eredményeit 
nagyban befolyásolják a mintavételi körülmények, 
ezért vagy saját munkatársaik végzik azt, vagy megfe
lelő betanítás után végeztetik másokkal. A víz-kőzet 
kölcsönhatás megismerésére háromféle mintából vé
geznek vizsgálatokat, úgymint víz-, talaj- és kőzetmin
tákból. A rutinvizsgálatokon kívül módszerfejlesztési 
feladatokat is ellátnak. A terepi gyors vizsgálati mód
szerek fejlesztése elsőbbséget élvez.

A labor a bór és az ólom izotóp arány meghatározását 
ICP-MS készülékkel végzi a két tartományi geológiai 
szolgálattal közös fejlesztésben. A talaj- és a folyóvizek
ben vizsgálják a B9 és Bn-es izotóp arányát, mellyel az 
antropogén hatások követhetők. Az Pb206 és Pb207 ará
nya jelzi az ipari tevékenység és a közlekedés hatásait.

Barnakőszén bányák környezetföldtana

Barnaszén bányák rekultivációjában az alapproblé
mát az okozza, hogy a jelentős vízszintsüllyesztéssel 
(50-60 m) dolgozó bányaüzemek pirites kőszéntelepe
ket fejtettek. A levegővel érintkező pirites összlet fel
oxidálódik, és savasodás indul el. A víz felengedésekor 
a savas közegben kioldódnak a nehézfémek, és rontják 
a talajvíz minőségét. A probléma nagyságát jelzi, hogy 
több éves tudományos-technikai együttműködés kere
tében vizsgálják a keleti tartományok barnakőszén-te
rületeinek vízkészlet gazdálkodását, melyben részt 
vesznek a tartományi geológiai szolgálatok és környe
zetvédelmihatóságok is. Mintegy 3300 km2 a zavart víz- 
háztartású terület nagysága, ahol legalább 21 milliárd m3 
vízvisszatöltésre lenne szükség, ami teljesen új hidroló
giai és hidrogeokémiai helyzetet eredményez. A BGR 
munkatársai a korábbi években hat lignitbányát vizs
gáltak, melyek közül talán a legnagyobb a Bitterfeld 
közelében levő. Itt a bányavizet egy nagy vezetékrend
szeren a közeli vízfolyásba engedték. A telepes összlet, 
a fekü és a fedő egy része tercier (oligocén, alsó mio
cén) korú, a fedőben negyedidőszaki üledékek is vannak.

A vizsgálandó zónát a külfejtés közvetlen közelében 
5 részre osztották:
l /а. A bányagödör rézsű 1 - 6 m vastagságú része aktív 

oxidációs zóna.
1/b. A vízmentesítő kutakig terjedő vízmentesített szakasz.
2. A lignites összlet víz alatt van, a fedő már vízte

lenített (a kutaktól számított 500 m-es sáv).
3. A fekü tercier összlet már víz alatt, a fedő negy

edidőszaki rétegek víztelenítettek (500 - 2000 m-re
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a bányafaltól).
4. Érintetlen zóna.

A felsorolt részterületek különbözőképpen voltak 
oxigénnek kitéve. A vizsgálatok mintavétellel kezdőd
tek. A környező terülten állapotfelmérő fúrások is mé
lyültek. A mintákat fagyasztva szállították a laboratóri
umba, hogy a pirít további bomlását megakadályozzák. 
A 2 mm-nél kisebb frakcióra tört anyagból a nyomele
meket röntgen fluoreszcens módszerrel mutatják ki. 
Meghatározták a szerves és szervetlen széntartalmat, 
valamint a piritkén és a teljes kén mennyiségét is. 
A mintákat rétegcsoportonként vizsgálták. A fő vízadó 
réteg a csillámos homok, amelyet az l /а. 1/b. és 2. 
zónában több vizsgálatnak is alávetettek. Ebben a zóná
ban az oxidáció mértéke fokozatosan csökken a bánya
faltól távolodva. A pH érték ugyanebben az irányban 
növekszik, a vezetőképesség pedig csökken. A piritkén 
mennyiségének ezen a szakaszon elméletileg növeked
nie kellene, azonban a 2. zónában valószínűleg a kőzet 
eredeti pirittartalmánál fogva a koncentráció alacso
nyabb volt, mint várták. A pH és a vezetőképesség jól 
korrelálható. A vizsgálatok megállapították, hogy ha a 
vízkiemelés megszűnik, a savasodás elkerülhetetlen. 
A mentesítés módja ebben az esetben a hígítás, ezért a 
bányatóba egy másik - jó minőségű vizet tartalmazó - 
tóból 2 m 3/sec vizet emelnek át.

A várhatóan 2002-ig tartó kiegyenlítődési folyamat
ról egy prognózis térkép készült. Eszerint a talajvíz
áramlás döntően a tó irányába történik. Egy helyen 
azonban a feltöltődés során megváltozik az áramlási 
irány, ezért itt 5 éven belül gond lehet a minőséggel. 
A legkritikusabb helyen 50-100 év múlva is figyelni kell 
a vízminőséget, mert a nehézfém szennyezés lakott 
területek ivóvízét veszélyeztetheti.

Hannover építésföldtana

Hannover 2000-ben EXPO-t rendez, ezért a városban 
évek óta igen sok építkezés, útépítés indult meg. 
Az építtetőknek fontos a talajvízszint helyzetének, 
áramlási irányának, a vízminőségnek, valamint a geo- 
technikai adottságoknak az ismerete. Az NLfB kiadá
sában elkészült Hannover város geológiai térképsoro
zata 1:25 000 méretarányban. Ez három térképen mu
tatja be a geológiai ismeretanyagot, melyek a követ
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kezők: 'A' szilárd aljzat térkép, 'B' felszínalatti víz tér
kép, 'C geotechnika térkép. A térképek szerkesztésé
hez több, mint 3000 db fúrás adatait, valamint a 70-es 
években épített metró jelentős számú feltárását hasz
nálták fel. A BGR hidro- és talajgeokémiai laboratóriu
mai jelentős részt vállaltak a felszínalatti vizek térképé
nek kidolgozásában, mely három témát dolgoz fel:
1. Hidrogeológiai tagolás szempontjai:

Laza üledékes kőzetek elterjedése, vastagsága és víz- 
adó-képessége. A szilárd kőzetek elterjedése (hasadék- 
víz-tárolók) és vízadó-képessége.
2. Hidrokémiai tagolás egységei:

Négy csoportra bonthatók a kalcium hidrogénkar
bonátos, gyengén alkalikus vizektől a kalcium szulfátos 
gyengén savanyú vizekig.
3• Talajvízfelszín helyzete szerint.

Tengerszint feletti helyzet, áramlási irány, felszín 
alatti vízválasztó.

A szilárd kőzetek elterjedését bemutató térképen az 
alsó- és felső-kréta, nagyrészt agyagmárgából és már- 
gából, kisebb részt mészkőből álló képződmények lát
hatók az áttolódási vonalakkal, vetőkkel, valamint az 
alaphegység tengerszint feletti magasságával.

A harmadik térképváltozat a geotechnikai adottságo
kat mutatja be. Tartalmazza a laza üledékes kőzetek 
vastagságát, külszíni bányagödröket, feltöltéseket, a só 

dómok feletti besüllyedéseket és a talajvíz 
agresszivitást. A három talajvíz minőségi ka
tegória jellemzésére a pH, az ammóniumion-, 
Mg, S04- és C 02-tartalom szolgál. Az erősen 
agresszív talajvíz 4,5 - 5,5 pH-val jellemezhető, 
NH4:30-ó0 mg/1 Mg: 1000-3000 mg/1, S04: 
600-3000 mg/1 és C 02:40-100 mg/1 tartalom 
mellett. A térképsorozathoz szöveges mag
yarázó, fúráspont térkép és a kémiai elem
zések táblázata tartozik.

Radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezése

A téma súlypontja a 2.C osztályhoz ren
delt, de számos más szakterülethez is kap
csolódik, úgymint hidrogeológia, paleonto
lógia, geofizika, szedimentológia, ásványtan, 
izotópgeokémia. A BGR-ben hosszú idő óta 
meghatározó súlyú a radioaktív hulladékok 
végleges elhelyezésére irányuló mélyszinti 
és felszínközeli kutatás. A helyszínen is be
mutatott gorlebeni telephely kutatása 1979 
óta folyik. A só dóm mélyszinti kutatása 
1986-ban kezdődött, amikor a két aknát le

mélyítették. A mélyszinti vizsgálatok programját a BGR 
és a BfS (Sugárvédelmi Hivatal) dolgozta ki. A több ku
tatási területen folyó munkák súlypontja jelenleg az 1. sz. 
terület (só dóm központi nyereg), ahol a Stassfurt- 
összlet fő telepét kutatják. A felszín közeli kutatás kere
tében összesen több mint 300 db fedőkutató fúrás mé
lyült eddig, melyeken kívül 4 db 2000 m-es mélyfúrást is 
létesítettek.

Bányászati módszerekkel 840 m mélységig folyik a 
kutatás, mely még néhány évig tart. Az 1. sz. kutatási 
területen folyó tevékenység 2000-ben befejeződik, az 
alkalmassági vizsgálatok lezárása 2001-ben várható. 
A bányából kitermelt sót egy közeli depóniára szállít
ják, az átszivárgó vizeket fóliával bélelt medencékben 
gyűjtik. Amennyiben a radioaktív hulladékok elhelye
zését megkezdik, innen szállítják vissza az eredeti anya
got a tömedékeléshez. A bányában folyó kutatások mel
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lett az Elbától északra hidrogeológiai kutatások kez
dődnek, szeizmikus vizsgálatokkal kiterjesztett fúrási 
programmal. Ennek célja egy olyan észlelőhálózat kié
pítése, amely a gorlebeni só dóm felett már működik.

Amennyiben a mélyszinti kutatás pozitív eredmény
nyel zárul és az engedélyezési eljárás is lezajlik, a 900- 
1200 m közötti mélységet is igénybe veszik. így a lera
kó 60-70 évig tud üzemelni. A telephely alkalmassá
gával kapcsolatban megállapítható, hogy jelenleg 
nincs olyan adat, amely az alkalmatlanságot bizonyí
taná. Ettől függetlenül számos kérdés foglalkoztatja az 
érintetteket, például:
> Alkalmas-e végleges lerakónak egy könnyen oldódó 
és mechanikailag instabil sókőzet? A vizsgálatok sze
rint igen alacsony áteresztő-képességével és jó hőve
zető képességével, valamint plasztikus alakváltozásával 
hatékony természetes védelmet nyújt a radioaktív 
anyagok terjedésével szemben.
> Veszélyezteti-e a hulladék ionizáló sugárzása a befo
gadó kőzet stabilitását? A vizsgálatok szerint a sugárzás 
okozta kémiai elváltozás 99%-a 30 cm-en belül lezajlik, 
így nincs hatással a biztonságra.
> A só dóm kilúgozódása, a só dómok feletti besza
kadások, vagy a klimatikus változások hatása mind 
olyan kérdések, amelyeket vizsgálni kell, tekintettel a 
tárolás több ezer éves időtartamára.

Az alkalmassági vizsgálatok, majd az engedélyezési 
eljárás során is nagy hangsúlyt kell fektetni a közvé
lemény tájékoztatására. Számos jól szerkesztett, közért
hető kiadvány készül a korrekt tájékoztatás jegyében, 
ennek ellenére számolnak a telephely létesítése ellen 
tiltakozó lakossággal, mozgalmakkal.

23 Felszínalatti vízminőség, felszínalatti 
vízvédelem

Az osztály az Intézet szervezetében 1.26. számmal 
jelölt, és tevékenysége szorosan kapcsolódik a felszín 
alatti vizek dinamikája és modellezése (1.27.) nevű egy
séghez. Ugyanakkor Berlinben működik a hidrogeo
lógiai információs rendszer, amely 1.28. számmal jel
zett. A felszínalatti vízvédelem és vízminőség témában 
a BGR kiterjedt tevékenységet folytat a "harmadik 
világiban, ahol tudományos együttműködés kereté
ben hidrogeológiai, környezetvédelmi és regionális 
tervezési projektekben vesznek részt (Paraguay, Chile, 
Namíbia, Botswana, Jordánia, Mongólia, Kína). Tevé
kenységük több mint felét a gorlebeni kutatásban való 
részvétel teszi ki. Németország 1:1 milliós méretará
nyú hidrogeológiai térképének szerkesztésénél tapasz
talták, hogy a tartományoktól történő adatbeszerzés 
nem mindig zökkenőmentes. Bemutatták az 1:2 milliós 
méretarányú hidrogeológiai atlaszt is.

Érdekes, hogy térinformatikát (GIS) hazai feladatok
ra nem nagyon használják, inkább nemzetközi témák
ban van nagyobb jelentősége. Egy ilyen nemzetközi 
földhő hasznosítási projektet is bemutattak. A "Hot- 
Dry-Rock" elnevezésű EU projekt keretében vizsgálták 
a francia-német határ térségét. A földhő kinyerése azon 
az elven alapul, hogy egy fúrásban a mélybe préselik a 
hideg vizet, amely felveszi a hőt, majd egy másik fúrás
ban a forró vizet a felszínre hozzák. A különben gyenge 
vízvezető-képességű kőzetben a két fúrás között hid
raulikai kapcsolatot kell teremteni. Ebből adódik a fő 
probléma, amennyiben a nagy befektetéssel lemélyült 
fúrások között nem sikerül a megfelelő összeköttetést 
megteremteni. Nagy hőmérsékleti anomália található 
Elzászban, Soultz környékén. A Rajna-árok ezen részén

Fóte lyukfal televíziózás Govlebenben

800 m mélységben 70 C° a hőmérséklet, míg egyéb
ként 40 - 50 C° a jellemző. Ezért itt a Elot-Dry-Rock pro
jekt keretében két fúrás mélyült. Az 1. sz. fúrás 3580 m 
és 2850 m-ig csövezett, míg a 2. sz. fúrás 3876 m és 
3210 m-ig csövezett. Ez utóbbi fúrást 5000 m-ig mé
lyítik! Felületnövelés céljából a kőzettest alsó szaka
szán kialakítottak egy 3 km2 nagyságú repedéses zónát 
a gránitos alaphegységben "hydro-frac" eljárással, ezál
tal megjavultak az áramlási viszonyok. A próbaüzem 
során 240 ezer m3 vizet nyomtak az 1. sz. fúrásba, és 
ugyanezt a mennyiséget ki is nyerték a 2. sz. fúrásból. 
Négy hónapon át 25 1/sec átfolyással üzemelt a rend
szer, és 145 Cu-os hőmérsékletű volt a kiemelt nyomás 
alatti víz. 11 MW/óra energiatermelés volt a próba
üzem alatt. Ha lemélyítik 5000 m-re a termelő fúrást, és 
sikerül 50 1/s áramlást biztosítani, akkor 50 MW/óra 
energiatermelés várható. Ez az első olyan földhő hasz
nosítás, ami iparilag is gazdaságosnak látszik. A terület 
adottsága alapján Németországban az összes energiai
gény 20 %-át lehetne geotermikus energiából fedezni.

2.4 Hidrogeológiai információs rendszer
A Berlinben működő osztály (1.28.) az alábbi rend

szerek fejlesztésén dolgozik: 
о Szakinformációs rendszer 
о Térképezés
о Környezeti vonatkozású projektek 
о Veszélyes és radioaktív anyagok végleges elhe

lyezése
о Fejlesztés, továbbképzés.
A szakinformációs rendszer keretében eddig 86 ezer 

fúrást dolgoztak fel. A térképezés keretében országos 
áttekintő térképek, európai régiók és fejlődő országok 
hidrogeológiai térképeinek szerkesztésében vesznek 
részt. Németország új hidrogeológiai atlasza 2003-ra 
készül el.
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2.6 TávérzékelésNéhány érdekesebb változat a 12 lapból: 
о Hidrometria, mérőhálózatok 
о Vízadóképesség 
о Szennyeződés-érzékenység 
о Telítetlen zóna
о Geológiai eredetű minőségi problémák 
о Antropogén eredetű minőségi problémák 
о Gyógy-, ásvány- és hévizek 
о Mélységi-víz utánpótlás
Készül egy vízföldtani tájegység térkép, amely 1:1 

milliós méretarányú, és az egész országot lefedi. 
Az adatszolgáltatás a tartományoktól jön, részben már 
digitális adathordozón. Az adatszolgáltatás nehézségei
re itt is felhívták a figyelmet. Részt vesznek egy 
UNESCO közreműködéssel készülő európai térképso
rozat szerkesztésében is, amely 1:1,5 milliós méretará
nyú lapokon jelenik meg, melyben a MÁFI Vízföldtani 
Főosztálya is érdekelt.

A környezeti vonatkozású projektek közül kiemel
hető a "katonai objektumok mélységi vizeket veszélyez
tető hatásának becslése" című téma. Egy Magdeburg 
melletti hatalmas gyakorlótér vizsgálatánál először a 
geológiai felvételt kellett elkészíteni, mert korábban 
zárt volt a terület. Az erősen szennyezett területen víz
megfigyelő hálózatot telepítettek. A kutatási területen 
több vízadó összlet található egymás felett, mely közel 
800 ezer ember ivóvízellátását biztosítja. A vízmű ha
tásterülete eredetileg csak kis részben érintette a 
gyakorlóteret, később azonban jelentősen belenyúlt a 
hatásterület a katonai objektumba, ami konfliktus hely
zetet teremtett a vízszolgáltatók és a katonaság között. 
Szerencsére a gyakorlótéren csak izolált szennyező for
rások vannak, és a talajban levő szennyeződés még 
nem érte el a talajvizet. A megfigyelő-hálózat fenntar
tásában az érintett felek megállapodtak.

2.5 M érnökgeo lóg ia

A Berlinben működő 2.7. jelű osztály tevékenységé
nek jelentős részét képezik a radioaktív hulladékok vég
leges elhelyezésével kapcsolatos kutatások. Ennek ke
retében korábban a morslebeni telephely mérnök- 
geológiai kutatásával foglalkoztak. Jelenleg kristályos 
kőzetekben vizsgálják a radioaktív hulladékok elhelye
zésének lehetőségeit. Ezek azért szükségesek, mert a só 
dómokban létrehozott lerakók végleges engedélyezé
se még nem történt meg, így alternatív megoldásokat is 
kell keresni.

A kristályos képződmények megfelelő nagyságú fel
színi vagy felszín közeli elterjedésének vizsgálata során 
összesen 118 előfordulás került regisztrálásra. Előzetes 
szűrés után 28 lelőhely maradt meg, melyeket rangso
roltak. Ezek értékelése három színnel történik: zöld, 
sárga, piros. Ezek közül a zöld színnel jelzettek alkal
masak a továbbkutatásra. Miután a meglevő adatok 
alapján történt az értékelés (helyszíni vizsgálat nem 
volt), a kőzettest homogenitása és egyéb fizikai jel
lemzői a részletes kutatás során ismerhetők meg.

A környezetvédelmi vonatkozású témák közül a fo
lyékony hulladékok mélybe sajtolásának mérnökgeo
lógiai vizsgálata jelent komoly feladatot. A szénhidro
gén-kutatásban dolgozó geológusokkal együttműködve 
főleg a kiürült tároló szerkezetekbe történő ipari, il
letve bányászati eredetű folyékony hulladék-elhelye
zés lehetőségeit vizsgálják. A tapasztalatok alapján, a 
geológiai adottságoktól függetlenül, az ipari szenny
vizek mélységi elhelyezését nehezebben engedélyezik 
a hatóságok, mint a bányászati szennyvizekét.

A berlini irodán tevékenykedő egység első nagy 
munkája a katonai létesítmények feltérképezése volt. 
A lézer-szkennerrel végzett távérzékelés szép példáját 
mutatták be egy Berlintől 100 km-re levő barnakőszén 
és kálisó bányászat által érintett terület vizsgálatával. 
Az 1975-ben besüllyedt terület nagysága eredtilegl 20 m 
átmérőjű és 50 m mély volt. Ez a beszakadás 1998-ra 
már 2 50 m átmérőjű lett. A problémát az okozta, hogy a 
szénbányászat befejezése után a tömedékelést nem vé
gezték el, a kálisó bányászat vágatait viszont vízzel 
árasztották el. A kilúgozódás miatt folyamatosan újabb 
üregek keletkeznek, amelyek felett siillyedékek alakul
nak ki a felszínen.

Több település is található a környezetben, így a 
megfelelő előrejelzés és az állandó megfigyelés igen 
fontos. A léZer-szkenner 5X5 m-es területegységenként 
tapogatja le a felszínt, így a legkisebb változásokat is 
jelzi. A légi fényképeken a törésvonalak és az instabil 
lejtők felismerhetők, az űrfelvételek egyidejű kiértéke
lésével a fellazuló zónák kimutathatók. A barnakőszén 
mélyművelés okozta kezdődő süllyedés a légi fényké
pen még nem látszik, de a lézer-szkenner már kimu
tatja. A két módszer együttes használata tehát megbíz
hatóbb információt ad.

Egy új távérzékeléses módszer is bemutatásra került, 
amely a szénhidrogénnel szennyezett talajok kimuta
tására szolgál. A hiperspektrális szkennerrel végzett 
mérésekhez három mintaterületet választottak ki kalib
rálás céljából. A három részterületet nyílt terepen, a 
BGR udvarán állították fel, és különböző mértékben 
szennyezték el szénhidrogénnel. A laborméréseket ala
pul véve a szénhidrogén-szennyezés hullámhosszát 
megismerve, olyan térképeket lehetett szerkeszteni, 
ahol megjelentek az olajszennyezett foltok. A műszer 
felbontása 2,5x2,5 m. A kísérleti módszert lakott te
lepülés felszíni szennyezettségének megismerésére al
kalmazták. A kutatás során Berlin egy nagyobb város
részéről készült felvétel. A módszer hibája, hogy a szén- 
hidrogén tartalmú műanyagokat, tető és burkolóanya
gokat is kimutatta. Ezeket az objektumokat az értékelés 
során egy kiegészítő programmal ki kellett szűrni. 
Az adatok feldolgozásához egy speciális szoftver áll 
rendelkezésre, amelyet az USA-ban fejlesztettek ki. 
A vizsgálat tapasztalatai alapján a nyári időszak ked
vezőbb a felvétel készítéséhez, mivel a detektor érzékeny
sége annál jobb, minél erősebb a vizsgált felület meg
világítása. A módszer hátránya, hogy behatoló-képes
sége minimális, így csak a felszínen tudja észlelni a 
szennyezést, vékony fedőréteg esetén már nem.

2.7 Talaj- és környezetvédelm i in form á ciós  
rendszer

A talaj-információs rendszert (FISBO) földtani, talaj
tani, morfológiai, hidrogeológiai adatok alapján épí
tették fel. Célja nagy adatállomány kezelése hazai és 
nemzetközi problémák megoldására. Az adatbázis há
rom eleme: laboratórium i eredmények adatbázisa, 
területi adatbázis, módszertani adatbázis.

Egyes tartományokról 1:200 ezres méretarányú át
tekintő talajtani térképek állnak rendelkezésre. Az or
szágos talajtani térkép 1 milliós méretarányú. A térké
pek szerkesztésénél a talajszelvények elsődleges fon
tosságúak. A 200 ezres térképek GIS rendszerben 
készülnek 1997. óta. A főbb jellemzők, amelyek megje
lennek a térképen: talajtani egység száma, talajcsoport, 
szövet, genetika, lejtőkategória, talajvíz adottságok.
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A BGR és az állami geológiai szolgálatok együtt ki
fejlesztettek egy talajrégiókra vonatkozó koncepciót, 
melynek alapján elkészült az Európai Unió és néhány 
Közép-Kelet-európai ország területét magában foglaló 
1:5 milliós méretarányú talajrégió térkép.

3. Alsó-szászországi Geológiai Szolgálat

3-1 Hidrogeológia
A  BGR-rel egy épületben levő NLfB (Alsó-szászországi 
Talajvizsgáló Hivatal) egyben a tartományi geológiai 
szolgálat feladatait is ellátja. A Hidrogeológiai Osztály 
különleges helyzetben van a szolgálaton belül, ameny- 
nyiben közvetlenül a Környezetvédelmi Minisztérium
hoz tartozik. Alsó-szászország igen jelentős tartománya 
Németországnak 40 ezer km2 területtel és mintegy 10 
millió lakossal. A vízvédelem és a hulladék elhelyezés 
tartományi feladat, ezért az NLfB-nél kiemelt jelentő
séggel bír. Az alkalmazott földtani szakterülethez tar
tozik a két hidrogeológiai osztály, ahol 29 fő tevékeny
kedik. Az egyiknek az adatgyűjtés, rendszerezés, térké
pezés a fő feladata, míg a másik tanácsadóként működik 
a tartományi kormány és különböző intézmények felé. 
Az adatszolgáltatás igen fontos eleme a tevékenység
nek, ugyanis nélküle nem végezhető folyamatos szak
mai munka.

A kútfúrásokról kötelező rétegleírást készíteni és az 
adatokat beszolgáltatni már a 30-as évek óta, azonban 
itt sem tartják be a rendeletet, így az adathoz jutás sok 
problémával jár. Ezért az NLfB együttműködési megál
lapodást köt a vízgazdálkodással érintett társaságokkal 
az adatszolgáltatásról. Elkészült egy vízkészlet-gazdál
kodási keretprogram, melynek keretében több ezer 
fúrás mélyült a legfelső vízadóig. Ennek adatbázisát 
használják jelenleg is. Észak-németországi jellegzetes
ség az eljegesedési vonaltól északra a több száz m vas
tag laza üledék, attól délre mezozoós és paleozoós kép
ződmények is előfordulnak a felszínen, illetve felszín 
közelben. A tenger közelében a sósvizek keverednek az 
édesvizekkel. A só dómok közelében is jelentkezik a 
sósvíz probléma. Az ivóvíztermelés 90%-ban laza üledé
kes kőzetekből, 10%-ban felszíni víztárolókból, illetve 
folyó menti kavicsteraszokból történik.

A vízbázisnak 3 védőzónája van: 
о a vízkivétel mellett közvetlenül, 
о az 50 nap elérési idő által meghatározott terület, 
о a beszivárgási terület.
A 2. zónában építés, bányalétesítés, földalatti létesít

mény, hulladéklerakó létesítés tilos.
A 3. zónában is korlátozni kell a mezőgazdaságban 

felhasznált kemikáliákat. A zónát modellezés alapján 
jelölik ki. Alsó-szászországban több ezer hulladéklera
kó működik a vízbázisok védőterületén, ami állandó 
problémát okoz. Az elmúlt években szerkesztettek egy 
1:500 ezres méretarányú térképet, melyen a hulladék- 
lerakók és a vízbázisok védőövezetei egyaránt meg
találhatók. Ezen a térképlapon 1200 lerakó esik védő
területre! A veszélyeztetettséget számmal jelzik, így an
nak súlyossága a térképről közvetlenül leolvasható. 
A német törvény értelmében a földtulajdonos felelős a 
területén történt szennyezések mentesítéséért. A ré
gen eltemetett hulladékok esetében nehéz megtalálni 
a felelőst, aki a kármentesítés költségeit fedezné.

Az új talajvédelmi törvény, amely 1999- március 1-én 
lépett hatályba, új feladatokat jelöl meg a vízbázis véde
lemben érdekeltek részére. A feladatok egy része ma 
még nehezen teljesíthető, így például a kioldódási fo
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lyamatok követése a felszíntől az első vízadóig. A fel
szín tulajdonosát (potenciális szennyező) kötelezi a 
törvény annak kimutatására, hogy milyen szennyezé
sek jutnak le a talajvízbe, amelyek meghaladják az ivó
vízben megengedett mértékeket. A törvény nemcsak a 
termőtalajra vonatkozik, hanem gyakorlatilag az első 
vízadó feletti laza üledékes összletre is.

Jelenleg kidolgozás alatt áll egy EU program, mely víz
gyűjtő szerinti vízgazdálkodási régiókon alapuló rend
szer, és több ország együttműködését teszi szükségessé, 
így pl. összehangolt fogalmi és jelrendszer kidolgozása 
szükséges a Duna és a Rajna vízgyűjtőjén, ahol igen sok 
ország található. Hollandia és Németország már kidolgo
zott egy együttműködési programot ebben a témában.

3-2 Mérnökgeológia
A tartományi földtani szolgálat mérnökgeológiai 

tevékenységéből néhány érdekesebb téma említhető. 
Az alapozás tervezési térkép szerkesztését a helyszínen 
bemutatták. Az l:25000-es lapokra Autocad-40-es prog
ram segítségével szerkesztik rá a különböző szinteket. 
Egy bemutatott változat a kedvezőtlen altalaj adottsá
gok térképe, melyen a só dómok pereme, az egyes 
beszakadások, lápi területek, a tőzeges képződmények 
vastagsága, süllyedésre érzékeny területek, és a feltöl- 
téses területek láthatók. Mérnökgeológiai problémák 
sokasága jelentkezett a gyorsvasút építés hegyi és ten
gerparti szakaszain. Különösen az alagút építés során 
jelentkeztek olyan gondok, amelyek jelentős hatással 
voltak a kivitelezésre, így például a fő vízadó réteg 
harántolása; gipszkarszt jelenléte az alagút szelvény
ben; hasadékvizek megjelenése.

4. Tudományos gyűjtemény Berlinben

A  Berlin-Spandauban levő hatalmas gyűjtemény meg
felelő körülményeket biztosít a tudományos munkát 
végzőknek, hiszen tágas, jól áttekinthető környezetben 
helyezték el. Az ásványtani részleg 240 ezer mintával 
három csoportban mutatja be az anyagot: 

о nyersanyagok, telepek, 
о natúr faragott kövek, 
о rendszeres és regionális ásványtan.
A kőzettani részen 320 ezer minta található a követ

kező csoportosításban: 
о fúrómagok,
о regionális és rendszeres kőzettan, 
о szénkőzettan, 
о hordalék, görgeteg.
További gyűjteményi részek: rétegtan, makropaleon- 

tológia 290 ezer minta; Mikropaleobotanika 230 ezer 
minta; Mikropaleozoológia 400 ezer minta; referencia 
gyűjtemény 35 ezer minta.

A hatalmas gyűjteményi anyag az utóbbi 5 évben 
költözött jelenlegi helyére, melynek tulajdonosa a Szö
vetségi Kutatási és Fejlesztési Minisztérium és kezelője 
a BGR. A kiválóan rendszerezett anyag számítógépi 
nyilvántartás alapján könnyen megtalálható, ami nap
rakészen segíti a kutatómunkát.

A BGR-ben és NLfB-ben bemutatott laborok és alkal
mazott földtani kutatásokban végzett kutatások igen 
hasznos tapasztalatokkal gazdagították a magyar kül
döttséget. A környezetvédelmi kutatásokhoz kapcso
lódó előadások feladatmegfogalmazása és a cselekvési 
tervek ilyen rendszerű végrehajtása megfontolandó 
lehet a jövőben, és adaptálhatónak látszik az MGSZ és 
társintézményeinek megújuló rendszerében.

29


