
Bevezetés

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen a kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok tárolóját (BÉRCI et al. 2004)
a Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiben (KIRÁLY, KOROKNAI

2004), 250-300 m-rel a felszín alatt tervezik kialakítani
(BALLA 2004a). A tároló biztonsági értékelésének (GOLDS-
WORTHY et al. 2004) kulcseleme a földtani gát, amelynek
egyik fontos komponense a felszín alatti vizek áramlási
rendszere (BALLA 2004b). Ennek az áramlási rendszernek a
megismerésében döntő szerepet játszottak a Bátaapáti
(Üveghutai)-telephely fúrásaiban lefolytatott kútvizsgála-

tok: ezek adtak közvetlen mérési információt a kőzetek víz-
vezető képességéről és a hasadékvizek potenciálviszonya-
iról. 

A kútvizsgálatokat a Golder Associates (Magyarország)
Kft. (Golder) végezte nagy tapasztalattal és nagy szak-
értelemmel, külföldi — német, amerikai és kanadai — szak-
emberek bevonásával. 

A kútvizsgálatokkal párhuzamosan, ugyanazzal a tech-
nikai felszereléssel történt a mélységi vizek mintázásának
előkészítése, amelyről tanulmányunk második részében
számolunk be.
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Összefoglalás

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolóját várhatóan a Mórágyi Gránit Formáció
kőzeteiben, 250-300 m-rel a felszín alatt alakítják majd ki. A tároló biztonsági értékelésének kulcseleme a földtani gát, amelynek egyik fontos
komponense a felszín alatti vizek áramlási rendszere. Ennek az áramlási rendszernek a megismerésében döntő szerepet játszottak a Bátaapáti
(Üveghutai)-telephely fúrásaiban lefolytatott kútvizsgálatok: ezek adtak közvetlen mérési információt a kőzetek vízvezető képességéről és a
hasadékvizek potenciálviszonyairól. A kútvizsgálatokat korszerű eszközökkel, mérési és kiértékelési módszerekkel folytattuk le. Az ered-
ményeket a következőkben összesítjük. 

Az üde gránit transzmisszivitása — hat nagyságrendet átfogva — egészében véve lognormális eloszlást mutat. A mélységgel nincs össze-
függésben, kapcsolata a repedezettséggel és a szeizmikus hullámsebességgel igen laza. A fúrásonkénti kép változó, a területi eloszlásban bi-
zonyos törvényszerűség mutatkozik: a telephelyen belül D-en a transzmisszivitás kisebb, É-on nagyobb az átlagnál, a középső részen az értékek
erősen ingadoznak. A háttér-repedezettség mellett jó és rossz vízvezető képességű zónák különböztethetők meg, vastagságukra merőleges kiter-
jedésük néhány száz méteresre becsülhető. 

A potenciálszintek D-en a mélységgel csökkennek, É-on a mélységgel alig változnak. A középső részen — az É-ira jellemző kép hátterén —
erős anomáliák figyelhetők meg. A fúrásokban 5-20 m-es potenciállépcsőket mutattunk ki, amelyek rossz vízvezető képességű zónákra — agya-
gosodott töréses övekre — esnek, így torlasztó-szigetelő zónákat jeleznek. E zónák jelenléte a földtani gát olyan kedvező tulajdonsága, amely
növeli a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely biztonságát.

A fő vízvezető zónákat jellemző konnektivitás alapján a telephely D-i és É-i része jól elkülönül egymástól, s a legnagyobb torlasztó-szigetelő
zónától É-ra egy lefelé ékszerűen kiékelődő középső egység különül el.

A kútvizsgálati adatok beépültek a vízföldtani és tektonikai képbe.



Kútvizsgálat

A kútvizsgálat célja adat- és információszolgáltatás a
telephely és környezetének hidrogeológiai értékeléséhez,
feladata a fúrásokban harántolt képződmények szivárgás-
hidraulikai és transzportparamétereinek meghatározása. Az
alkalmazott kútvizsgálati módszereket három csoportra
bonthatjuk:

— egyedi kútvizsgálat, 
— interferenciás kútvizsgálat, 
— nyomjelzéses anyagáramlás-vizsgálat.
Az alábbiakban e három módszerről adunk rövid is-

mertetést.

Egyedi kútvizsgálat

Az egyedi kútvizsgálat célja az adott fúrásban feltárt
képződmények vízvezető képességének meghatározása és a
potenciálviszonyok jellemzése, feladata kúttesztek végzése
a telephelyi és telephely környéki sekély- és mélyfúrások
pakkerekkel elkülönített szakaszain, illetve a kúttá kiképzett
fúrásokban. Az egyedi kútvizsgálatot önálló munkacsoport
végezte, amely 4-6 hidrogeológus mérnökből, 4-5 tech-
nikusból és 1 fő kisegítő személyzetből állt. A kútvizsgálati
csoport terepi irodával, raktárakkal, műhellyel és szállító-
járművekkel rendelkezett.

Az egyedi kútvizsgálatokhoz 2002 májusában négy
komplett eszközrendszerrel vonultunk fel. A mérésekhez
alumínium tesztrudazatot, felfújható pakkereket, mélységi
csőzáró szelepet, a fúrásba telepített nyomás- és hőmérsék-
letszondákat, valamint számítógépes adatrögzítő és -megje-
lenítő egységet alkalmaztunk. A tesztrudazat vízszintjének
csökkentéséhez dugattyút, illetve — a ferde fúrásokban —
szifonos leürítő rendszert használtunk. Az eszközöket MOL-
NÁR et al. (2000) ismerteti részletesen.

Mind a 23 fúrásban (GYALOG, SZEGŐ 2004) végeztünk
egyedi kútvizsgálatokat:

— a dombtetői talajvízszint-megfigyelő fúrásokban a
kútkiképzést követően;

— a mélyfúrások gránitos szakaszán a fúrási folyamatot
meg-megszakítva, mérési sorozatokba rendezve, valamint

— a völgytalpi csoportfúrásokban, azok lemélyítése
után.

A dombtetői talajvízszint-megfigyelő fúrásokban
(Üh–25A, Üh–26A, Üh–28A és Üh–36A) a kútvizsgálatot a
talajvízminta-vételt követően végeztük el. A nyitott kútban
állandó hozamú nyeletést végeztünk, majd annak befejezése
után nyomásszondával mértük a vízszint csökkenését.

A függőleges mélyfúrásokban (Üh–26, Üh–27, Üh–28,
Üh–29, Üh–30 és Üh–37) és az Üh–36 ferde fúrásban a
mérésekhez egy- vagy kétpakkeres eszközrendszert alkal-
maztunk. 30-100 m hosszúságú szakasz lefúrása után ún.
gyorstesztekkel határoztuk meg a képződmények vízvezető
képességét. A méréseket a mállott gránit zónája alatt a fúró-
lyuk teljes hosszában, kb. 10 m-es pakkerközzel, egymást
kis mértékben átfedő szakaszokon végeztük. A jobb vízve-
zető képességű lyukszakaszokon, kb. 50 m-enként, egy-egy

ún. hosszú idejű tesztet végeztünk, amelynek elsődleges
célja a nyugalmi nyomás megállapítása volt, de egyúttal a
felszín alatti vízáramlás jellegét, az áramlás geometriáját is
vizsgáltuk.

Az Üh–25 ferde fúrásban a kútvizsgálati eszközök biz-
tonsága érdekében a méréseket minden 10 m lefúrása után, a
HQ fúrócső védelmében végeztük, egypakkeres észlelő-
rendszerrel. Mivel az Üh–25 fúrás elsődleges célja a koráb-
ban megismert alacsony nyomású zóna vizsgálata volt, ezért
ebben a fúrásban kizárólag hosszú idejű teszteket végez-
tünk.

A csoportfúrásokban (Üh–31A–C, Üh–32A–D és
Mó–7A–D) a pakkeres méréseket a talpmélység elérését
követően végeztük el. A nyitott szakasz hosszától függően
fúrásonként 1-3 mérés történt. A központi fúrásokban min-
den esetben, a mellékfúrásokban csak viszonylag nagyobb
vízadó képesség esetén végeztünk hosszú idejű tesztet.

A gyorsteszt egy kezdeti nyomáskiegyenlítődési fázisból
és az azt követő szlagtesztből vagy impulzustesztből állt,
amelyhez egyes esetekben záró nyomáskiegyenlítődési fázis
kapcsolódott. A gyorstesztek mérési időtartama átlag 3 óra
volt. A hosszú idejű teszt során a viszonylag hosszabb kez-
deti nyomáskiegyenlítődési fázist és a szlagtesztet egy 12 
órás újabb nyomáskiegyenlítődési fázis követte; ezek együt-
tes időtartama 24 óra volt. Egyes hosszú idejű teszteknél ezt
követően tartós víztermelést végeztünk vízmintavétel cél-
jából (l. alább), majd a mérést egy 48 órás záró nyomáski-
egyenlítődési fázissal fejeztük be.

Az egyes vizsgálati szakaszokat a mélyfúrás-geofizikai
adatok (SZONGOTH et al. 2004) ismeretében jelöltük ki. A
bőségszelvény, az elektromos szelvény és az akusztikus
lyukfal-televíziós kép alapján határoztuk meg a pakkerek
kiültetésére legmegfelelőbb, ép lyukszakaszokat. A hosszú
idejű tesztek számára alkalmas szakaszokat előzetesen a hő-
mérsékletszelvény alapján választottuk ki, de a szakasz fel-
tételezett jó vízvezető képességét a gyorsteszt szlagfázi-
sának terepi kiértékelésével is ellenőriztük. Az egyedi kút-
vizsgálatok terepi adatait átadtuk a mélyfúrás-geofizikai
csoport számára, akik az áramlásméréseket már az adott
fúrólyukszakasz vízvezető képességének ismeretében opti-
malizálták.

Az egyedi kútvizsgálatok mennyiségét az 1. táblázatban
foglaljuk össze. 

Az egyedi kútvizsgálatok során mért nyomásváltozá-
sok alapján, indirekt modellezéssel határoztuk meg az
adott vizsgálati szakasz transzmisszivitását és — ameny-
nyiben ez lehetséges volt — a nyugalmi nyomását. A
kiértékeléshez a Golder által kifejlesztett FlowDim
szoftvert használtuk. A kiértékelést típusgörbe-illesztéssel
végeztük el, a szoftver nem lineáris regressziós algorit-
musa segítségével. A kiértékelés során minden esetben
kétdimenziós hengerszimmetrikus radiális áramlási mo-
dellt alkalmaztunk, hogy az egyes tesztek eredményei
egymással összevethetők legyenek. A tesztek túlnyomó
többségében összetett, bizonális áramlási modellt kellett
feltételeznünk az adatok megfelelő illeszkedéséhez, né-
hány esetben gáthatás alkalmazásával. A kiértékelés me-
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nete azonos volt a MOLNÁR et al. (2000) által részletesen is-
mertetett módszerrel.

A transzmisszivitás értékét a szlag- és impulzustesztek
esetében log-log dekonvolúciós görbére és ún. Ramey-féle
A típusgörbére való illesztéssel, az állandó hozamú és a nyo-
máskiegyenlítődési fázisok esetében pedig log-log diag-
nosztikai görbére való illesztéssel határoztuk meg. A vizs-
gálati fázisok egyidejű értelmezésével biztosítottuk, hogy a
különböző fázisok kiértékelése alapján konzisztens eredmé-
nyeket kapjunk. Az egyes fázisok nyomásváltozásának nor-
mált diagnosztikai görbéit összehasonlítva, a teljes teszt
alapján határoztuk meg az adott vizsgálati szakasz transz-
misszivitásának lehetséges legkisebb, legnagyobb és legva-
lószínűbb értékét.

A nyugalmi nyomást az állandó hozamú és a nyomáski-
egyenlítődési fázisok adataiból határoztuk meg, a FlowDim
szoftverrel végzett kiértékelés áramlási modellje alapján,
fél-logaritmikus Horne-féle diagramon történő extrapolá-
cióval. Végtelen kiterjedésű, homogén radiális áramtér fel-
tételezése estén a Horne-féle módszerrel ismeretlen hozam
esetén is lehetséges a nyugalmi nyomás megállapítása. Új
elem volt a munkánkban, hogy e módszer alkalmazásával a
kezdeti nyomáskiegyenlítődési fázisokat is ki tudtuk érté-
kelni, így a gyorstesztekből is meg tudtuk határozni a nyu-
galmi nyomás értékét. A többféle kiértékelési mód alapján,
az egyes fázisok és a szomszédos vizsgálati szakaszok ered-
ményeinek összevetésével határoztuk meg az adott vizs-
gálati szakasz nyugalmi nyomásának lehetséges legkisebb,
legnagyobb és legvalószínűbb értékét.

Interferenciás kútvizsgálat

Az interferenciás kútvizsgálat célja a felszín alatti áram-
lási rendszer és a hidraulikai kapcsolatok minőségi és meny-
nyiségi jellemzése a telephelyen, feladata a jeladó mély-
fúrás víztermelése által előidézett nyomásválaszok mérése
és értékelése a környező mélyfúrásokba telepített több-
pakkeres megfigyelőrendszerek segítségével. A jeladó- és
észlelőrendszerek be- és kiépítéséhez szükséges fúróberen-
dezést a Rotaqua Kft. biztosította.

Az 1998. évi interferenciás vizsgálatok (BRADLEY et al.
2000) kedvező tapasztalatait felhasználva, a méréseket a ko-
rábbihoz hasonló metodikával terveztük: egy központi fúrás
egy vagy két pakkerrel elkülönített jeladó szakaszából ál-
landó hozammal vizet termeltünk, miközben a környező fú-
rásokban viszonylag nagy számú, a fúrás teljes hosszát le-
fedő megfigyelési szakaszokon, egyidejűleg figyeltük az
esetleges nyomásváltozást. Az interferenciás kútvizsgála-
tokba mind a régebbi (GYALOG, TUNGLI 2000), mind a jelen
kutatási fázisban létesült mélyfúrásokat (GYALOG, SZEGŐ

2004) bevontuk.
Három interferenciás mérést végeztünk (1. ábra), ame-

lyekkel — a korábbi interferenciás vizsgálatok kiegészí-
téseként — a telephely mélyfúrásokkal feltárt részét teljes
egészében lefedtük. A jeladást központi helyzetű fúrások-
ból végeztük, hogy a nyomásválaszok terjedését minél na-
gyobb térrészben vizsgálhassuk. Jeladó szakasznak az 
adott fúrás legjobb vízvezető képességű mélységközét vá-
lasztottuk.
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1. táblázat. Az egyedi kútvizsgálatok mennyisége



A megfigyelő fúrásokba többpakkeres észlelőrend-
szereket telepítettünk. 30-60 m hosszúságú megfigyelési
szakaszokat alakítottunk ki, ügyelve arra, hogy a pakkerek
ép lyukfalszakaszra kerüljenek, az egységesnek látszó repe-
désrendszerek azonos megfigyelési szakaszra essenek, az
egyedi kútvizsgálatok (l. följebb) alapján eltérő jellegűnek
tűnő blokkok viszont külön megfigyelési szakaszt képez-
zenek.

Az észlelőrendszerek tervezéséhez felhasználtuk a mély-
fúrás-geofizikai vizsgálatok adatait (SZONGOTH et al. 2004)
és az egyedi kútvizsgálatok alapján megszerkesztett transz-
misszivitás- és potenciálszelvényeket. Figyelembe vettük az
új telephelyi mélyfúrások (Üh–25, Üh–26, Üh–27, Üh–28,
Üh–36 és Üh–37) mélyítése és kútvizsgálata által előidézett
nyomásváltozásokat is, amelyeket a régebbi mélyfúrásokba
(Üh–2, Üh–3, Üh–4, Üh–5, Üh–22 és Üh–23) telepített és
folyamatosan működő többpakkeres monitoring-rendszerek
rögzítettek 2002-ben.

Az 1998. évi interferenciás mérés tapasztalatai azt mu-
tatták, hogy a jeladó szakasz néhány napig tartó, jelentős
hozamú víztermelését követően csak több hónap alatt állnak
vissza az eredeti nyomásviszonyok a megfigyelési szaka-
szokon. Ezért a három interferenciás vizsgálatot eredetileg
úgy terveztük, hogy először a várhatóan legkisebb hatású
mérést végezzük el, majd utána a jelentősebb hatást okozó
méréseket. Ugyanezen okból a megfigyelőrendszereket úgy
alakítottuk ki, hogy az egyes mérések között lehetőleg ne
kelljen átépíteni őket, azaz minél hosszabb ideig észlelhes-
sék folyamatosan a nyomásváltozásokat.

Az Üh–27 és Üh–37 fúrásban feltárt képződmények ked-
vező kőzetmechanikai tulajdonságai miatt előtérbe került a
tároló kialakításának lehetősége a telephely É-i részén
(BALLA 2004b), ezért a tervezett három mérés közül első-
ként a déli, majd az északi, végül — hosszabb szünetet kö-
vetően — a középső interferenciás kútvizsgálatra került sor.

A jeladást az egyedi kútvizsgálatokhoz alkalmazott,
egy- vagy kétpakkeres eszközrendszerrel végeztük. A vizet
az alumínium tesztrudazatba épített, Moyno típusú csavar-
mélyszivattyúval termeltük. A szivattyút fúróberendezés
hajtotta meg; a hozamot a forgatási sebességgel szabályoz-
tuk. A jeladó szakasz nyomásváltozását automatikus adat-
gyűjtőrendszerrel rögzítettük, a hozamot köbözéssel mértük
óránként. A megfigyelő fúrásokban 5-15 percenként észlelt
nyomásadatokat napi gyakorisággal olvastuk ki.

A fúrásokba épített jeladó- és észlelőrendszereket
MOLNÁR (2003) mutatta be. A vizsgálatok fontosabb adatait
a 2. (déli interferenciás vizsgálat adatai), 3. (északi inter-
ferenciás vizsgálat adatai) és 4. táblázatban (középső interfe-
renciás vizsgálat adatai) foglaljuk össze.

Az interferenciás kútvizsgálatok adatainak kiértékelése
többféleképpen történt:

— pontosítottuk a mélyfúrások potenciálszelvényét;
— jellemeztük a telephely jelentősebb vízvezető szer-

kezeteit;
— blokkokra tagoltuk a telephely áramlási rendszerét;
— mennyiségileg jellemeztük a hidraulikai kapcsola-

tokat.

A megfigyelő fúrásokban a pakkerek kiültetését követő
nyomásváltozást Horne-féle féllogaritmikus diagramon ér-
tékeltük ki, és extrapolációval határoztuk meg a megfi-
gyelési szakaszok nyugalmi nyomását.

A jeladó szakaszok nyomásváltozását az egyedi kútvizs-
gálatoknál alkalmazott módszerekkel értékeltük ki (l. föl-
jebb). A tartós szivattyúzásnak és hosszú idejű visszatöl-
tődés-mérésnek köszönhetően az egyedi kútvizsgálatoknál
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2. táblázat. A déli interferenciás vizsgálat adatai

3. táblázat. Az északi interferenciás vizsgálat adatai

4. táblázat. A középső interferenciás vizsgálat adatai



nagyobb léptékben határoztuk meg a termelt jeladó szer-
kezet transzmisszivitását és az áramlás jellegét.

A kapott nyomásválaszokat a hatásidő, az amplitúdó és a
jeladó szakasztól való távolság alapján csoportosítottuk. A
nyomásválaszokat a Cooper–Jacob-módszer szerint feldol-
gozva, az észlelt eloszlást összehasonlítottuk a homogén,
izotróp közegben várható eloszlással. Az eredmények alap-
ján minőségileg jellemeztük az áramlási rendszert, kijelölve
az átlagosnál jobb, illetve rosszabb hidraulikai kapcsola-
tokat.

A hidraulikai kapcsolatokat mennyiségileg is jelle-
meztük. A nyomásválaszokat hagyományos módon, típus-
görbe-illesztéssel értékeltük ki, homogén radiális áramlási
modellt feltételezve. A Golder által fejlesztett FlowDim pro-
gram, valamint a Scientific Software Intercom cég Inter-
pret/2 szoftverének segítségével meghatároztuk a nyomás-
vezető képesség (hidraulikus diffúzió) értékét. Emellett egy
teljesen új kiértékelési módszert is alkalmaztunk, amellyel a
normált görbék alapján — egy adott tározási tényező esetén
— a nyomásváltozást előidéző hozam és a transzmisszivitás
is meghatározható.

Nyomjelzéses anyagáramlás-vizsgálat

A nyomjelzéses anyagáramlás-vizsgálat (tracer-teszt)
célja a repedezett gránitban történő anyagáramlás jellemzé-
se és egyes transzportparaméterek meghatározása, feladata
mesterséges nyomjelző anyagok áttörési görbéinek vizs-
gálata a völgytalpi kútcsoportok sekélyfúrásaiban. A vizsgá-

lati eszközöket a Rotaqua Kft. építette be a kutakba, a terepi
mérések műszaki felügyeletét pedig a Vámház Baja Bt. látta
el.

Nyomjelzéses vizsgálatot az Üh–31, Üh–32 és Mó–7
kútcsoportokon végeztünk (2. ábra). A vizsgálatok fon-
tosabb adatait az 5. (Üh–31 kútcsoport nyomjelzéses vizs-
gálata), 6. (Üh–32 kútcsoport nyomjelzéses vizsgálata) és 7.
táblázatban (Mó–7 kútcsoport nyomjelzéses vizsgálata)
foglaljuk össze. 

A nyomjelzéses vizsgálat során a kútcsoport központi fú-
rásából búvárszivattyúval állandó hozamú víztermelést vé-
geztünk, a központi kúttól 10-20 m távolságra lévő három mel-
lékfúrásba pedig három különböző nyomjelző anyagot injek-
táltunk. A központi kútból termelt víz rendszeres mintázásá-
val vizsgáltuk a nyomjelző anyagok megjelenését, áttörését.

A kútcsoport termelő kútját az egyedi kútvizsgálatok (l.
följebb), illetve a mélyfúrás-geofizikai adatok és áramlás-
mérések (SZONGOTH et al. 2004) alapján választottuk ki, arra
törekedve, hogy a kút minél nagyobb hozammal legyen ter-
melhető, és a szivattyúzott víz lehetőleg a kút mélyebb, 30 m
alatti szintjéből származzon. A központi kutat a vízterme-
léshez 116–121 mm átmérőjűre bővítettük fel. A mellékfúrá-
sok átmérője többnyire 76 mm volt.

A nyomjelzéses vizsgálat megkezdése előtt a kútcsopor-
tokon egymásrahatás-vizsgálatot végeztünk annak igazolá-
sára, hogy a központi és a mellékfúrások között kimutatható
a hidraulikai kapcsolat. Emellett a mellékfúrásokon előzetes
nyeletéses vizsgálattal állapítottuk meg a kutak nyelőképes-
ségét.
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5. táblázat. Az Üh–31 kútcsoport nyomjelzéses vizsgálata



Ezt követően a kutakba a vizsgálathoz szükséges esz-
közöket telepítettünk. A termelőkútba búvárszivattyút épí-
tettünk, amely a vizet egy 1 m3-es tartályba nyomta. Innen a

vizet fagymentesített vezetéken a kútcsoporttól 120 m-re
elvezettük. A mellékfúrásokba olyan zárt csőrakatot építet-
tünk, amely jelentősen lecsökkentette a fúrólyuk térfogatát,
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6. táblázat. Az Üh–32 kútcsoport nyomjelzéses vizsgálata

7. táblázat. A Mó–7 kútcsoport nyomjelzéses vizsgálata



és csak pár mm széles gyűrűstér maradt a csőrakat és a lyuk-
fal között. Az injektálásra kijelölt szakaszt mechanikus pak-
kerrel zártuk le. A mellékfúrásokra speciális kútfejet sze-
reltünk, amelyen keresztül nyomjelző anyagot és nyelető
folyadékot tudtunk a mechanikus pakker alá, a csőrakat és a
lyukfal közötti vékony gyűrűstérbe juttatni.

A nyomjelzéses anyagáramlás-vizsgálatot kvázi-perma-
nens áramlási helyzetben kívántuk lefolytatni, ezért a mel-
lékfúrásokba a kútfejekhez kapcsolódó központi tartályból
vizet nyelettünk. A nyeletéshez a Bátaszéki Vízmű 4. sz. kút-
járól szállított, 20 mg/liter nátrium-bromiddal és 10 g/liter
nátrium-kloriddal jelzett vizet használtunk. A Mó–7 kútcso-
port esetében a folyamatos vízbeszállítást a téli időszakban
nem tudtuk biztosítani, így itt nyeletést nem végeztünk.

A termelés és a nyeletés megkezdését követően 1-2 nap-
pal a kútcsoport mellékfúrásaiba egy-egy nyomjelző anyag
(tracer) ismert mennyiségét injektáltuk, viszonylag kis tér-
fogatú (19,335 l), de aránylag nagy töménységű (200–10 000
mg/l) oldat formájában. A nyomjelzéshez környezeti szem-
pontból ártalmatlan, nehezen bomló és megkötődő, kis kon-
centrációban is biztonsággal meghatározható, fluoreszcens
nyomjelző anyagokat választottunk. Az alkalmazott nyom-
jelző anyag az uranin, a rodamin és a nátrium-naftionát volt.
Az injektálás 0,5–3 óráig tartott; ezt követően folytattuk a
kutakban a nyeletést.

A teszt során vízórákkal, óránkénti leolvasással mértük
a központi fúrásból termelt, illetve a mellékfúrásokba nye-
letett víz mennyiségét. A termelt vízből rendszeres idő-
közönként műanyag flakonba mintát gyűjtöttünk. A ny-
omjelző anyagok injektálását követően 2 napig óránként,
majd ezt követően egyre csökkenő gyakorisággal (napi 12,
8, 6, 4, 3, 2, majd 1 alkalommal) vettünk mintát. A víz-
minták pH-ját, elektromos vezetőképességét és nyom-
jelzőanyag-tartalmát (bromid, uranin, rodamin és nátrium-
naftionát) 24 órán belül meghatároztuk a Bátaapátiban
létesített terepi laboratóriumban. A mérésig a mintákat tar-
talmazó flakonokat sötétben tároltuk. Naponta egy alka-
lommal mintát vettünk a nyeletett vízből is, megmérve
annak pH-ját, elektromos vezetőképességét és nátriumbro-
mid-tartalmát, valamint minden negyedik mintában el-
lenőrzésképpen megvizsgáltuk a háromféle fluoreszcens
nyomjelző koncentrációját is.

A víztermelést mindhárom kútcsoporton 70 napig foly-
tattuk. A Mó–7 kútcsoporton a víztermelés 63. napján a leg-
gyorsabb áttörést produkáló Mó–7A kútba a három fluo-
reszcens nyomjelző „koktélját” injektáltuk, hogy megvizs-
gáljuk: mennyire befolyásolják a szorpciós folyamatok a 
nyomjelzők áttörését. A víztermelés befejezését követően a
mellékfúrásokban ellenőrző vízmintázást végeztünk a kút-
ban maradt nyomjelző anyag koncentrációjának meghatáro-
zására. A vizsgálat végén az eszközöket kiépítettük a fúrá-
sokból és a kútfejeket helyreállítottuk.

A nyomjelzéses anyagáramlás-vizsgálatokat kétféle
módon értékeltük ki. A hagyományos, analitikus módszer
szerint homogén izotróp áramlási rendszert tételeztünk fel,
és — a sekélyfúrások egyedi kútvizsgálata, a kútcsoportok
egymásrahatás-vizsgálata, valamint a tracer-teszt együttes

kiértékelése alapján — a tapasztalt áttörési görbékre történő
illesztéssel határoztuk meg az adott anyagáramlási útvonal
transzportparamétereit (effektív porozitás, mechanikai disz-
perzió). A másik módszer szerint vízforgalmi és nyom-
jelzőanyag-mérleget állítottunk össze, és meghatároztuk az
egyes mellékfúrások és a központi kút közötti vízhozamot.
Ezt követően a transzportfolyamatokat a Golder által kifej-
lesztett GoldSim szoftverrel vizsgáltuk. A transzport-
paraméterek legvalószínűbb értékét Monte Carlo-szimulá-
cióval határoztuk meg.

Mélységi vizek mintázásának 
előkészítése

A kútvizsgálatokhoz szorosan kapcsolódott a mélységi
vizek mintázását előkészítő víztermelés. E tevékenység
célja a mintázásra alkalmas minőségű víz biztosítása, fela-
data a fúrások tartós víztermelése. 

A mélységi vizek mintázását előkészítő tartós vízter-
melések legfontosabb adatait a 8. táblázat tartalmazza.

A fúrások mélyítése során az öblítéshez használt „ide-
gen”, technológiai víz — elsősorban az öblítőkör túlnyo-
mása miatt — bejut a repedezett kőzetkörnyezetbe. Ezért a
felszín alatti vizek mintázása előtt a mintázásra kiválasztott
fúrólyukszakaszból, illetve kőzetkörnyezetéből először el
kell távolítani az öblítővizet.

A kőzetkörnyezet eredeti, természetes vizének és a be-
jutott technológiai víznek a megkülönböztetését a fúrási
öblítőfolyadék nyomjelzésével biztosítottuk (GYALOG,
SZEGŐ 2004). A mélységi vizek mintázását előkészítő víz-
termelést addig folytattuk, amíg a nyomjelzőtartalom az
eredeti érték 3%-a alá csökkent. Ha hatnapos szivattyúzás
után sem sikerült ezt az értéket elérni, 5%-os szintig foly-
tattuk a termelést (ez két esetben fordult elő). A víz-
mintázást a nyomjelzőtartalom lecsökkenése után végez-
tük el.

A mélyfúrásokból a talajvízmintán kívül 2-4 mélységi
vízmintát gyűjtöttünk, a völgytalpi kútcsoportokból mély-
ségi vízmintát a központi kútból és valamelyik mellékfúrás-
ból vettünk. A vizet igyekeztünk állandó hozammal termel-
ni, hogy a víztermelési fázist kúttesztként is ki tudjuk
értékelni (l. följebb).

A telephelyi függőleges mélyfúrásokban (Üh–26,
Üh–27, Üh–28 és Üh–37) a tartós víztermelést az alumínium
tesztrudazatba épített, Moyno típusú csavarmélyszivattyúval
végeztük, amelyet a fúróberendezéssel forgattunk. A Moyno
csavarmélyszivattyú akár több száz méteres leszívás mellett
is üzemel, hozama a forgási sebesség szabályozásával 0,2 és
20 l/min között változtatható. Amennyiben a mintázásra ki-
választott szakasz vízadó képessége csak 0,2 l/min-nél 
kisebb hozamú szivattyúzást tett lehetővé, víztermelést a
tesztrudazatból szakaszos dugattyúzással végeztük.

A telephelyi ferde fúrásokban (Üh–25 és Üh–36) sem a
Moyno szivattyút, sem a dugattyút nem lehetett alkalmazni.
A víztermelést ezekben a fúrásokban egy speciális szifonos
leürítő rendszerrel végeztük, amellyel szakaszosan szorítot-
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tuk ki a tesztrudazatból a vizet. A leürítéshez sűrített levegőt
használtunk; a vízmintavétel céljából történő, valamint az azt
közvetlenül megelőző leürítéseket nitrogéngázzal végeztük.

A telephely környéki mélyfúrásokban (Üh–29 és Üh–30)
és a völgytalpi kútcsoportok fúrásaiban (Üh–31A, Üh–31B,
Üh–32A, Mó–7A és Mó–7B) a nyugalmi vízszint felszín
közeli helyzete lehetővé tette a tesztrudazatba eresztett 2”-os
Grundfos búvárszivattyú alkalmazását. Emellett ezekben a
kutakban is használtuk alkalmanként a Moyno csavar-
mélyszivattyút, illetve — egyetlen esetben, a mintázandó
szakasz kis vízadó képessége miatt — a vizet szakaszos du-
gattyúzással termeltük.

Eredmények

A kútvizsgálatok és a kapcsolódó vízmintázás vízföld-
tani szempontból közvetlenül jellemzik a leendő tároló mel-
lékkőzetét, az üde gránitot. A kútvizsgálatok eredménye-

képpen információt kaptunk a vízvezető képességről, a po-
tenciálviszonyokról és a konnektivitásról. 

Az alábbiakban az így kialakult képet vázoljuk, majd
néhány szót szólunk a vízmintázásról.

A vízvezető képesség

A vízvezető képesség pakkeres kútvizsgálatok kiérté-
kelésével közvetlenül meghatározható jellemzője a vizsgá-
lati szakaszok transzmisszivitása. A transzmisszivitás ere-
deti jelentésében kétdimenziós, radiális áramlási térben
értelmezett mennyiség, amely az egységnyi hidraulikus esés
hatására kialakuló áramlás térfogatáramát adja meg a
vízvezető réteg teljes vastagságában, egységnyi széles
sávban. Hasadékos képződményekben a kút körül kialakuló
áramlás valódi geometriája általában eltér a radiálistól.
Ezekben a vízvezető képesség emellett a térben is erősen
változik, és a teszt során az idő elteltével egyre nagyobb tér-
rész átlagos vízvezető képességéről kapunk információt.
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8. táblázat. Mélységi vizek mintázásának előkészítése

Víztermelés módja: B = Grundfos búvárszivattyú; D = dugattyúzás; M = Moyno csavarmélyszivattyú; Sz = szifonos leürítés. Vízminta: + = volt, – = nem volt.



Éppen ezért hasadékos képződmények vízvezető képességét
nem célszerű egyetlen mérőszámmal jellemezni.

A teljes vízvezető képesség több nagyságrenddel kisebb,
mint a repedéseké, ezért a teszt tulajdonképpen csak a repe-
dések vízadó képességét jellemzi. Ha egy 10 m hosszú vizs-
gálati szakaszra csak egyetlen repedés esik, gyakorlatilag
ugyanazt a transzmisszivitást kapjuk, ha a repedést 1 m-es
pakkerközzel fogjuk közre, vagy ha a vizsgálati szakasz
hosszát 25 m-re növeljük. Hasadékos víztartók átlagos szi-
várgási tényezőjét ezért nem az egyes tesztekből, hanem az
állandó pakkerközzel mért traszmisszivitások statisztikus
értékeléséből kell meghatározni.

Az egyedi kútvizsgálatok alapján minden mélyfúrásra
folytonos transzmisszivitás-szelvényt szerkesztettünk, majd
az így kialakított adatbázison végeztük el a statisztikai vizs-
gálatokat (3. ábra). Az összes — 330 — teszt log-transzmisszi-
vitása alapján készített gyakorisági diagram szabályos
Gauss-görbe alakot mutat, vagyis az összes vizsgálati sza-
kasz transzmisszivitása log-normál eloszlású. Az ebből
számított átlagos transzmisszivitás 3,6×10–8 m2/s; a mért
szélső érték 2,93×10–11 és 5,1×10–5 m2/s. 

Az a körülmény, hogy az egyedi kútvizsgálatok pakkeres
szakaszainak transzmisszivitása több mint hat nagyságren-

det változik, az alapkőzet és a repedések vízvezető képessé-
ge közti különbséget tükrözi. 

A vizsgált viszonylag sekély, a gránifelszíntől 200-400
m mélységig terjedő mélységközben a transzmisszivitás-
értékek mélység szerinti eloszlásában nem mutatható ki
törvényszerűség (4. ábra), bár több mélyfúrásban (Üh–2,
Üh–4, Üh–25, Üh–27) éppen a legalsó részen találhatók a
legjobb vízvezető képességű szakaszok.

A transzmisszivitás eloszlása az egyes fúrásokban
meglehetősen változatos (9. táblázat), nem minden esetben
szabályos, esetenként (Üh–26 és Üh–30) nyilvánvalóan két-
maximumos. A vízvezető képességben területileg is jelen-
tős különbségek mutatkoznak. 

A telephely D-i részén lévő fúrások (Üh–26, Üh–5,
Üh–28, Üh–3, Üh–22, Üh–25) transzmisszivitása a telep-
helyi átlaggal azonos, vagy annál valamivel alacsonyabb.
Kivételt képez az Üh–4 fúrás, amelyben igen jó vízvezető
képességű szakaszok is előfordulnak, ezért átlagos transz-
misszivitása is magas. Hasonlóan jó vízvezető képességű
szakaszok találhatók az Üh–28 fúrásban.

A középső részen, az Üh–2 fúrásban figyelhető meg a
telephelyi transzmisszivitás legalacsonyabb minimális, át-
lagos és maximális értéke. Az Üh–2 fúrástól É-ra, az Üh–23
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9. táblázat. A transzmisszivitás fúrásonkénti eloszlásának jellemzői

* Az egyes mérések korrigált empirikus szórása.



fúrás transzmisszivitás-értékei viszonylag kis mértékben
szórnak, a fúrás átlaga a telephelyi átlaggal megegyezik.
Szintén csak kis mértékben szórnak az Üh–36 fúrás adatai,
itt viszont jóval nagyobb, a telephelyi átlagot közel egy
nagyságrenddel meghaladó átlagos transzmisszivitást állapí-
tottunk meg.

A telephely É-i részén az Üh–27 és Üh–37 fúrások átla-
gos transzmisszivitása 3-4-szerese a telephelyi átlagnak.
Különösen feltűnő, hogy a viszonylag magas minimális
transzmisszivitás-értékek igen jó kőzetmechanikai tulaj-
donságokkal rendelkező, kevéssé repedezett monzonitos
kőzetekhez kapcsolódnak.

A két völgytalpi fúrás (Üh–29 és Üh–30) átlagos transz-
misszivitása jóval meghaladja a telephelyi átlagot.

A transzmisszivitás a repedezettséggel csak a 10–8 m2/s-
nál kisebb vízvezető képességű szakaszok esetében mutat
némi korrelációt, vagyis az épebb vizsgálati szakaszok transz-
misszivitása — úgy tűnik — a repedések számával ará-
nyosan nő. Az erősebben tört, zúzott intervallumok között
egyaránt előfordulnak nagy és kis transzmisszivitású sza-
kaszok, vagyis a töréses övek vízföldtani szerepe többféle
lehet. Hasonlóképpen nem volt kimutatható kapcsolat az
elektromos ellenállással sem. 

Annak, hogy a repedezettség mértéke és a vízvezető ké-
pesség között nincs egyértelmű kapcsolat, az alábbi három
fő oka lehet: 

— A repedés transzmisszivitása a repedés szélességé-
nek harmadik hatványával arányos, vagyis kétszer olyan
széles repedés vízvezető képessége közel egy nagyságrend-
del, ötször olyan szélesé több mint két nagyságrenddel maga-
sabb. 

— A repedések kitöltése, agyagásványos bontása jelen-
tősen csökkentheti az effektív résméretet, így a transzmisszi-
vitást. 

— A fúrás által harántolt repedés vízadó képességét
nemcsak az adott repedés mérete határozza meg, hanem az
is, hogyan kapcsolódik más, jó vízvezető képességű repe-
désekhez.

A transzmisszivitás és a szeizmikus hullámsebesség kö-
zött tendenciaszerű egyenes összefüggést lehet kimutatni,
azonban a kapcsolat gyenge, elmosódott, számszerűsítése

nem sikerült. A sebesség és transzmisszivitás eloszlása
között a RockWorks 2002 szoftverrel készített térmodellben
sem találtunk egyértelmű kapcsolatot.

Az üde gránit felszín alatti vízáramlási rendszerében ki-
tüntetett szerepet játszanak azok a fő vízvezető zónák, ame-
lyek az egyedi kútvizsgálatok adatai szerint minden telep-
helyi mélyfúrás transzmisszivitás-szelvényében előfordul-
nak (10. táblázat), az adott fúrásban harántolt képződ-
mények átlagos vízvezető képességét 2-2,5 nagyságrenddel
meghaladó szakaszok formájában. A fő vízvezető zónák
mentén történik a vízforgalom zöme. E zónák rövid elérési
idejű áramlási pályákat képezhetnek a tároló és a felszíni
megcsapolási területek között, így — végső soron —
közvetlenül befolyásolják a tároló biztonságát. 

Az áramlásmérések (SZONGOTH et al. 2004) tanúsága
szerint a fő vízvezető zónák főleg egyedi repedések, jóval
ritkábban töredezett övek. Az áramlásméréssel vizsgált se-
kély- és mélyfúrásokban összesen 156 vízbeáramlást mutat-
tunk ki, amelyeket 230 feltételezett vízadó repedéshez kap-
csoltunk. A vízadó repedések dőlésirányát és -szögét az
akusztikus lyukfal-televíziós mérések alapján állapítottuk
meg. A dőlésszögek főleg a 60–80° intervallumba esnek. A
fő vízvezető szerkezetek transzmisszivitása 8,9×10–6 és
5,1×10–5 m2/s között alakul, vagyis mintegy három nagyság-
renddel múlja felül az összes kútvizsgálat alapján a repe-
dezett gránitra meghatározott 3×10–8 m2/s-os átlagos transz-
misszivitást.

Mind az Üh–27 fúrás 380–411 m, mind az Üh–29 fúrás
232–265 m közötti, kiemelkedően jó vízvezető képességű
szakasza a kréta korú Rozsdásserpenyői Formációba sorolt,
erősen bontott, trachiandezit összetételű szubvulkáni telé-
rekhez (KIRÁLY, KOROKNAI 2004) kapcsolódik. Az Üh–29
fúrás pakkeres kútvizsgálata kimutatta, hogy a telérek
mindkét oldalán — vertikális harántolásban egy 20-30 m
hosszúságú szakaszon — a repedések összeköttetésben áll-
nak. A telérekhez közeledve a pakkerekkel elkülönített vizs-
gálati szakasz és a szomszédos intervallumok között egyre
nagyobb mértékű „áthallás” mutatkozott, ami összefüggő,
jól kommunikáló repedésrendszerre mutat. 

A fő vízvezető szerkezetek méretéről a hosszú idejű pak-
keres tesztek alapján alkothatunk képet. A legnagyobb
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10. táblázat. A mélyfúrások fő vízvezető szerkezetei



transzmisszivitású szakaszok kiértékelésének log-log diag-
nosztikai görbéje (l. följebb) számos esetben több log ciklu-
son át tartó, ½–¼ meredekségű emelkedést mutat, ami
egyetlen nagyobb repedés menti, lineárishoz közeli áramlási
geometriát jelez. A tesztek számított hatósugara alapján e
vízadó szerkezetek kiterjedése elérheti a több száz métert. 

Az áramlási rendszerben ugyancsak kitüntetett szerepet
játszanak a rossz vízvezető képességű zónák. A kutatást vé-
gigkísérte az erősen omló, zúzott zónák problémája. Éppen
a zónákat kísérő omlás okozta nehézségek miatt pakkeres
kútvizsgálattal hosszú ideig nem sikerült külön vizsgálnunk
a zónákat és környezetüket. Az elkülönítés első ízben az
Üh–22 fúrásban sikerült, ahol kitűnt, hogy maga az omló
zóna rossz vízvezető képességű, és a vízbeáramlás a zóna
felett lévő — amúgy meglehetősen „ártalmatlannak” tűnő
— repedésből származik (BALLA et al. 1999). A rossz
vízvezető képességű zónáknak megfelelő agyagos, bontott
töréses övek a telephely D-i részén, különösen az Üh–4,
Üh–5, Üh–26 fúrásban, gyakrabban fordulnak elő. Az É-i
részen, az Üh–23, Üh–27 és Üh–37 fúrás jóval kevesebb
ilyen övet harántolt. A szinte mindegyik mélyfúrás transz-
misszivitás-szelvényében elkülönülő szakaszok határa szá-
mos esetben ilyen töréses övhöz kapcsolható. 

A fentiekből következően a telephelyen az üde gránit
meglehetősen változékony vízvezető képessége az alábbi
három kategóriának megfelelő objektumokhoz kötődik: 

— háttér repedéshálózat (ún. mátrix-porozitással), 
— vízvezető szerkezetek (egymással kapcsolatban álló

nyitott repedések rendszerei) a háttér repedéshálózaténál 1-2
nagyságrenddel jobb vízvezető képességgel,

— rossz vízvezető képességű zónák (általában agya-
gosodott töréses övek) a háttér repedéshálózaténál 1-2 nagy-
ságrenddel rosszabb vízvezető képességgel.

A potenciálviszonyok

A felszín alatti áramlási rendszerben elsősorban a poten-
ciálszintek határozzák meg a vízmozgás irányát: a víz min-
dig a magasabbtól az alacsonyabb potenciálú területek felé
áramlik. A potenciálszinteket egyedi kútvizsgálatokkal ha-
tároztuk meg. 

A telephelyi mélyfúrások potenciálszintjei (5. ábra) két,
viszonylag jól elkülönülő csoportot alkotnak. 

— Az első csoportba tartoznak a telephely D-i részén
található fúrások, amelyekre a mélységgel csökkenő poten-
ciálszintek jellemzőek, a 200 m Bf szinten 210–220 m Bf, a 0
m Bf szinten 205–210 m Bf potenciálszintekkel. Ebbe a cso-
portba tartozik az Üh–26, Üh–5, Üh–4, Üh–3, Üh–22 fúrás,
az Üh–25 és Üh–36 fúrások alsó szakasza, valamint az
Üh–23 fúrás felső része. Ebbe a csoportba sorolható az
Üh–28 fúrás is, habár 25–125 m Bf közötti szakasza nyilván-
valóan valamilyen leszívó hatás alatt áll. A felsoroltak közül
az Üh–23 fúrás az egyedüli „kakukktojás”, mivel a többi em-
lített fúrási szakasz mind az Üh–22 fúrástól D-re található.

— A második csoporthoz sorolhatók a telephely közép-
ső és É-i részén található fúrások, amelyekre a mélységgel
alig változó potenciálérték a jellemző. Ebbe a csoportba tar-

tozik az Üh–2, Üh–27 és Üh–37 fúrás, az Üh–25 és Üh–36
ferde fúrás fölső szakasza, valamint az Üh–23 fúrás alsó
része. Az Üh–2 fúrás alacsony potenciálszintjei a fúrás
helyén anomálisak, de jól egyeznek a telephely É-i részén
mért — ott normálisnak számító — 190–200 m Bf közötti
értékekkel. 

A telephely környéki mélyfúrásokban (Üh–29 és Üh–30)
160–170 m Bf közötti potenciálértékeket mértünk. Mindkét
fúrásban a potenciálértékek a mélységgel fokozatosan — il-
letve kisebb potenciállépcsőkkel — mintegy 5-7 m-t emel-
kednek. Mindez arra mutat, hogy ezekben a fúrásokban —
közeledve a már tisztán a feláramlási övezethez — már meg-
jelentek a felfelé irányuló vízáramlási komponensek is. Ezt
alátámasztják azok a közvetlen megfigyelések is, amelyek
szerint a nyitott Üh–29 fúrólyuk szabadon kifolyó, az Üh–30
fúrás pedig jóval a megütött talajvízszint fölé emelkedő vizet
ad. Különösen figyelemre méltó, hogy míg 0 m Bf szinten az
Üh–26 fúrástól 950 m-re lévő Üh–37 fúrásig a potenciálszint
csupán 13 m-t csökken, addig tovább ugyanebben az irány-
ban az Üh–37 fúrástól a tőle 800 m-re lévő Üh–29 fúrásig a
potenciálszint 30 m-t esik.

A potenciáleloszlás vizsgálatában jelentős előrelépést
hozott a kútvizsgálati kiértékelési módszerek továbbfej-
lesztése. Korábban csak fúrásonként 4-8 szakaszon határoz-
tuk meg a nyugalmi nyomást, most viszont — a továbbfej-
lesztésnek köszönhetően — a fúrásokról folytonos poten-
ciálszelvényt tudtunk szerkeszteni. 

Az új kiértékeléssel nyilvánvalóvá vált, hogy a fúrások-
ban gyakoriak a több tíz métertől száz-százötven méterig
terjedő hosszúságú, függőlegesen kis potenciálesésű sza-
kaszok, amelyeket 5-20 m-es potenciállépcsők választanak
el. Jelentősebb hosszúságú, nagy potenciálesésű szakaszt az
Üh–5 fúrásban 70 m Bf fölött, az Üh–23 fúrásban 50 m Bf
alatt, és az Üh–4 fúrás teljes hosszában lehetett kimutatni. A
többi potenciálszelvényre inkább a hirtelen potenciálugrá-
sok a jellemzők. 

A hirtelen potenciállépcsőket torlasztó-szigetelő zónák-
ként értelmezzük. Ezek rendszerint egy-egy töréses övhöz
kapcsolódnak. Azt a töréses övet, amelyhez a telephely
egyik legfontosabb vízföldtani szerkezetét képező torlasztó-
szigetelő zóna kapcsolódik, az Üh–25 fúrás 215,8–227,1 m
között keresztezte (6. ábra). Alatta a potenciálértékek 15-18
m-rel magasabbak, mint a fúrás felső részén.

A 12 telephelyi mélyfúrásban összesen 87 töréses övet
különítettünk el (MAROS et al. 2004), közülük azonban nem
mindegyik képez torlasztó-szigetelő zónát. A töréses öveket
nem sikerült úgy tipizálnunk, hogy a kijelölt típusok jól kör-
vonalazható különbséget mutassanak, azonban nyilvánvaló,
hogy az öv intenzív agyagásványosodása hozzájárulhat a
szigetelő hatás kialakulásához. A 10 m-nél nagyobb vastag-
ságban harántolt töréses övek túlnyomó része tartalmaz
vetőbreccsát és vetőagyagot, de a szigetelő hatás kiala-
kulásához ennél kisebb vastagság is elegendő. 

Az alacsony vízvezető képességű torlasztó zónák többé-
kevésbé elkülönülő egységekre tagolják a felszín alatti
áramlási rendszert, gátolják a hidraulikai kapcsolatokat és
csökkentik az áramlási sebességet (TÓTH et al. 2003). Egyes
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szigetelő zónák mögött áramlási „holtterek” is kialakulhat-
nak, igen lassú vízmozgással. A szigetelő-torlasztó zónák
jelenléte a földtani gát olyan kedvező tulajdonsága, amely
növeli a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely biztonságát.

A konnektivitás

Kis léptékben, rövid ideig tartó folyamatokban az üde
gránit vízvezetése a repedések méretétől, nyitottságától,
gyakoriságától, más repedésekkel való kapcsolatától, azaz a
repedésrendszer konnektivitásától függ. A konnektivitásra a
hosszú idejű monitoringból és az interferenciás kútvizsgála-
tokból kaptunk információt. 

A hosszú idejű monitoring alatt álló fúrások egy része
„megérezte” a 2002–2003. évi fúrások mélyítését és kút-
vizsgálatát (7. ábra). A legerősebb válaszokat az Üh–2 fúrás
középső szakasza adta az Üh–25 és alsó szakasza az Üh–27
fúrásban végzett víztermelésre, továbbá az Üh–3 fúrás az
Üh–28, valamint Üh–5 fúrás az Üh–26 fúrás vizsgálatára. 

A válaszok térbeli eloszlásából hasonló kép rajzolódik
ki, mint a transzmisszivitásból és a potenciálviszonyokból
(l. följebb): elkülönül egy — két részből álló — D-i terület
(Üh–26 és Üh–5, valamint Üh–28, Üh–3, Üh–4 és Üh–22
fúrás, továbbá az Üh–25 és valószínűleg az Üh–36 alja), és
egy É-i terület (Üh–27 és az Üh–2 alja). A kettő között
húzódik a telephely fő torlasztó-szigetelő zónája, amelynek
függő szárnyában egy lefelé kiékelődő középső egység van
(az Üh–2 és Üh–25 fölső része). 

Az interferenciás kútvizsgálatok kb. ugyanolyan kap-
csolatokat mutattak ki, mint a hosszú idejű monitoring. Iga-
zolták, hogy az Üh–37 fúrás a monitoringválaszok alapján
körvonalazott É-i egységbe tartozik. Emellett a telephely É-i
részén az Üh–37, Üh–27 és Üh–2 fúrás között, valamint az
Üh–2 és Üh–36 fúrás vonalában az átlagosnál jobb nyo-
másvezető képességű hidraulikai kapcsolatot regisztráltak,
amelynek kiterjedése néhány száz méter lehetett.

A vízmintázás

A telephelyi mélyfúrásokból 17, a völgytalpi mélyfúrá-
sokból 12 és a völgytalpi sekélyfúrásokból 5 mélységi víz-
mintát vettünk. A korábbi adatokkal együtt az ezekből ka-
pott elemzési eredmények szolgáltak alapul a víz-geokémiai
kép (HORVÁTH et al. 2004) kialakításához. 

Összefoglalás

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely fúrásaiban lefoly-
tatott kútvizsgálatok közvetlen mérési információt adtak a
kőzetek vízvezető képességéről és a hasadékvizek po-
tenciálviszonyairól. A kútvizsgálatokat korszerű esz-
közökkel, mérési és kiértékelési módszerekkel folytattuk
le. 

Az üde gránit transzmisszivitása — hat nagyságrendet
átfogva — egészében véve lognormális eloszlást mutat. A
mélységgel nincs összefüggésben, kapcsolata a repede-
zettséggel és a szeizmikus hullámsebességgel igen laza. A
fúrásonkénti kép változó, a területi eloszlásban bizonyos
törvényszerűség mutatkozik: D-en a transzmisszivitás ki-
sebb, É-on nagyobb az átlagnál, a középső részen az értékek
erősen ingadoznak. A háttér-repedezettség mellett jó és
rossz vízvezető képességű zónák különböztethetők meg,
vastagságukra merőleges kiterjedésük néhány száz méte-
resre becsülhető. 

A potenciálszintek D-en a mélységgel csökkennek, É-on
a mélységgel alig változnak. A középső részen — az É-ira
jellemző kép hátterén — erős anomáliák figyelhetők meg. A
fúrásokban 5-20 m-es potenciállépcsőket mutattunk ki,
amelyek rossz vízvezető képességű zónákra — agyagoso-
dott töréses övekre — esnek, így torlasztó-szigetelő zónákat
jeleznek. E zónák jelenléte a földtani gát olyan kedvező
tulajdonsága, amely növeli a Bátaapáti (Üveghutai)-telep-
hely biztonságát.

A fő vízvezető zónákat jellemző konnektivitás alapján a
telephely D-i és É-i része jól elkülönül egymástól, s a leg-
nagyobb torlasztó-szigetelő zónától É-ra egy lefelé éksze-
rűen kiékelődő középső egység különül el.

Az egyedi kútvizsgálatokból származó transzmisszivi-
tás- és potenciálértékeket a telephelyi vízföldtani mo-
dellek kalibrálásához (TÓTH et al. 2004), az interferenciás
kútvizsgálatok eredményeit a telephely szerkezeti modell-
jének megalkotásához (MAROS et al. 2004) és a telephelyi
vízföldtani modellek kalibrálásához (TÓTH et al. 2004)
használtuk fel, a nyomjelzéses anyagáramlás-vizsgálat
eredményét pedig a vízföldtani transzportmodellezés
(TÓTH et al. 2004) és a telephely biztonsági értékelése
(GOLDSWORTHY et al. 2004) során hasznosítottuk. A víz-
mintákból kapott elemzési eredmények alapul szolgáltak a
víz-geokémiai kép (HORVÁTH et al. 2004) kialakításához.
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