
Héliumkoncentrációk áramló, felszín alatti vizekben: 
Egy alföldi szelvény kiértékelése1
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Üledékes medencék felszín alatti vizeinek áramlása meghatározza a vizekben oldott sók, gázok 
eloszlását, s visszafelé ez utóbbiból a vízmozgás irányára lehet következtetni. Nagy jelentőségűek 
ebből a szempontból az Alföld rétegvizeiben meghatározott 4 He-koncentrációk. Az oldott hélium
gáz nagyrészt a kéregből, kisebbrészt a köpenyből ered s jut a felszín alatti vizekbe. A héliumfluxus 
adott területre vonatkozó értékei a kéreg, sőt a felsőköpeny állapotáról nyújthatnak információt. 
A vízáramlás és a He-eloszlás egyidejű számítását egy konkrét alföldi mintapéldán, a Tiszakécs- 
ke-Debrecen-Nyírlugos szelvényen mutatjuk be. A számolt héliumeloszlás nemcsak kvalitatíve, 
hanem kvantitatíve is jól egybeesik a mért adatokkal. A teljes felszíni He-fluxus kb. négyszer kisebb, 
mint a Föld hosszú idő óta nyugalomban lévő kontinentális területein. Az oknak, melynek taglalása 
külön tanulmányt érdemel, a Pannon-medence kéregszerkezeti történetében kell rejlenie.

L. C s e r e p e s , L. L e n k e y : Helium Concentrations in Circulating Underground W ater: An 
Evaluation Example from the Great Hungarian Plain

Underground water flow in sedimentary basins controls the distribution of dissolved salts and 
gases, and vice versa, these concentrations may be used as indicators of the flow direction. Recent 
measurements of the 4He concentration in deep waters of the Great Hungarian Plain have great 
importance in this respect. Most of the dissolved helium comes from the deep crust, a smaller part 
even from the mantle. Regional values of the helium flux yield useful information about the physical 
state of the crust and the upper mantle. The paper presents an example of the simultaneous 
computation of wate г flow and He distribution along the Tiszakécske-Debrecen-Nyírlugos section, 
taken in the northeastern part of the Great Hungarian Plain. The computed results agree well with 
the actual He concentrations. The total helium flux at the surface is about four times lower than 
that observed in old stable continental areas of the Earth. The reason, which will merit a separate 
study, lies with the history of the crustal structure of the young Pannonian Basin.

1. Bevezetés

Üledékes medencék felszín alatti vizeinek áram
lása egy sor geofizikai és geokémiai mennyiség el
oszlását befolyásolja. A legfontosabbak ezek között 
a hőmérséklet és a hőáram, illetve a rétegvizekben 
oldott anyagok (sók, gázok) koncentrációja. Ha va
lamely rétegekben a vízáramlás sebességtere ismere
tes, akkor a fenti mennyiségek eloszlását is model
lezni tudjuk. Ismert és fontos példa erre a talajvízbe 
kerülő szennyeződések terjedésének vizsgálata. For
dított esetben, ha kellő sűrűséggel, kutakban végzett 
mérésekkel megismerjük a hőmérséklet és az oldott- 
anyag-koncentrációk eloszlását, belőlük a vízáram
lás irányára tudunk következtetni, vagyis ezek a 
mennyiségek áramlási nyomjelzők lehetnek. Az Al
föld felszín alatti vízrendszerének feltérképezésében 
ezt a szerepüket régóta hasznosítják [A LFÖ LD I, G Á L - 
Fi 1966, E r d é l y i  1975,1976, a l f ö l d i  et al. 1976, 
L e n k e y  1993].

Viszonylag újabb keletű az a 
rétegvizekben oldott héliumgáz 
szerepét illeti. Ellentétben a különböző sókkal és 
olyan gázokkal, mint a CO2, amelyek egymással és 
a pórusok falát alkotó szilárd közeggel is különböző

1 Beérkezett: 1994. július 27-én
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kémiai reakciókba bonyolódnak, a hélium nemesgáz, 
ilyen reakciókban nem vesz részt, s így eloszlását 
sokkal egyszerűbb törvények határozzák meg. A He- 
koncentrációkat alkalmazó hidrológiai nyomjelző 
technikát első jelentős külföldi alkalmazásai után 
[M a r i n e  1979, A n d r e w s , L e e  1979, T o r g e r s e n , 
C l a r k e  1985, T o r g e r s e n , I v e y  1985] néhány éve 
a magyar Alföld felszín alatti vizeinek kutatására is 
felhasználták [ST U T E , D E Á K  1989, M A RTEL et al. 
1989, STUTE et al. 1992]. E tanulmányok megmutat
ták, hogy egyszerű, egydimenziós vízmozgási mo
dellek alapulvételével a He-koncentrációkból meg
becsülhető a vizek kora vagy a Не-források kvanti
tatív jellemzői. Bebizonyosodott, hogy az Alföld 
egyes területein mért He-koncentrációk jól kijelölik 
a cirkuláció irányát, a beszivárgó, ill. a mélyből 
felszálló vizek helyét.

Cikkünk célja, hogy megmutassuk: az eddigi ered
ményeken túlmenően a vízvezető közeg tulajdonsá
gainak figyelembevételével, adott terület konkrét 
adataival s a vízmozgás, valamint az oldottanyag- 
transzport pontos számításával a mérések értékeihez 
jól illeszkedő modell alkotható, s az ilyen modell az 
ismeretlen paraméterek jó kvantitatív becslését is 
kínálja. Ehhez az Alföld egy mintaszelvényét fogjuk 
felhasználni, s azon — két dimenzióban — az egyen
leteket numerikusán fogjuk megoldani. Mindenek
előtt azonban összefoglalót adunk a felszín alatti 
vizek Не-tartalmának eredetéről, beszámolunk a ma
gyarországi He-mérésekről, s bemutatjuk a kvantita
tív modellezés elméleti alapjait.
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2. A felszín alatti vizek héliumtartalmának 
eredete

A héliumnak két izotópja fordul elő a termé
szetben: a 4He és a jóval ritkább 3He. A Földön 
található 4He egy része őshélium, amely a Föld ke
letkezése során került a Föld anyagai közé, más része 
a természetes radioaktív elemek által kibocsájtott 
а -részecskékből keletkezik két elektron felvételével. 
A leggyakoribb a-bomló radioaktív elemek az urán 
és a tórium, ezért a 4He képződési sebességét az U és 
Th koncentrációja határozza meg [ANDREWS 1985]:

Л*(4Не) = 1.19 10"13[U] + 2.8810~14[Th]

ahol A*(4He) a normál állapotú (1 atm, 0°C) 4He 
képződésének sebessége cnr/év  egységben, 1 g szi
lárd kőzetanyagra vonatkoztatva, ha ebben [U] és 
[Th] a két koncentráció ppm-ben mérve. Az U és Th 
a Föld kérgében koncentrálódnak, ezért a 4He képző
dése nagyrészt a kéregben zajlik.

A földi 3He túlnyomórészt őshélium. A maradék 
3He trícium p-bomlásával keletkezik. Az atmoszfé
rában 14N-ből kozmikus neutronok hatására képző
dik trícium. amely tovább bomlik 3He-má. A Föld 
belsejében °Li és Тл izotópok neutronokkal és а -ré
szecskékkel történő reakciója termel tríciumot.

A Föld belsejéből származó és a kéregben képző
dött hélium a Föld felszínére áramlik és az atmosz
férába kerül. A 3He/4He izotóparány (R) lényegesen 
eltér az atmoszférikus, a kéreg eredetű és a köpeny 
eredetű hélium esetén. Ha a levegőre jellemző 
3He/4He értékkel normáljuk az izotóparányokat (ez 
az érték 1,39* 106), a kéregre átlagosan 
/$^=0,03-01, a köpenyre R/Rcr8-at kapunk.

A rétegvizekben található héliumnak a fentiek sze
rint több forrása van. A talajba beszivárgó csapa
dékvíz a levegőből héliumot old fel. A beszivárgó 
vízben az oldódási egyensúlynak megfelelő koncent
ráció alakul ki: 4,64* 108 cm3 4H e/cnr H20 , máskép
pen 1,25-1012 He atom/cm3 H20  (1 atm, 10°C) [S T U 
TE, D E Á K  1989]. A víz további mozgása során fel
oldja a rétegben in situ keletkezett héliumot. A héli
um harmadik forrása a mélyebb kéregből és a kö
penyből felfelé diffundáló hélium, amely szintén a 
vízáramlási rendszerbe jut.

Az R  izotóparány mérése lehetővé teszi annak 
meghatározását, hogy a vízben oldott hélium mekko
ra hányada származik a levegőből, a kéregből és a 
köpenyből. A rétegben in situ keletkező hélium 
mennyiségét a fenti egyenlet felhasználásával lehet 
megbecsülni a mért U és Th koncentrációkból.

3. A magyarországi héliummérések

A rétegvizek héliumkoncentrációját fúrt kutak ki
folyó vizéből vett mintákban mérjük. Mivel a He 
nagyon könnyen diffundál, a minta levegővel nem 
érintkezhet, mert különben a hélium elszökik belőle. 
A mérésekben alkalmazott mintavevő egy 50 cm 
hosszú rézcső, melynek anyaga nem engedi a héliu
mot kidiffundálni. A csövön átfolyatjuk a vizet, majd 
a végeit hidegsajtolóval lezárjuk. A mérések erre a

célra specializált tömegspektrométerrel történnek. A 
vízben oldott gázok felszabadítására ultranagy váku
um (106— Hr mbar) szolgál. A 4He-koncentráció 
mérési hibája ± 10%, a 3He/*He arányé ±3%. Ismételt 
mérések a hibahatáron belüli értékeket szolgáltattak. 
A mérési hiba alacsony, de a hidrogeológiai környe
zet inhomogenitása miatt az egymástól alig néhány 
kilométerre lévő kutakból vett minták He-koncentrá- 
ciója 100%-kal is eltérhet.

Az ELTE Geofizikai Tanszéke és a cambridge-i 
egyetem (Anglia), valamint a VITUKI és a heidel- 
bergi egyetem együttműködésének keretében 1987 
óta több mint 200 magyarországi vízmintából történt 
héliumkoncentráció és 3He/4He arány mérés. A min
tavételi helyek nem egyenletesen fedik le az orszá
got, a legtöbb mérés az Alföldön történt. A vízminták 
különböző víztartó rétegekből származnak. A Pan
non-medence alatt három fő vízáramlási rendszer 
különböztethető meg: a kvarter üledékekben, a felső 
pannon üledékekben és a karsztosodott triász-eocén 
karbonátokban zajló áramlások [ER DÉLYI 1979].

A magyarországi víz- és gázmintákban a 3He/4He 
izotóparány magasabb a stabil kontinentális kéregre 
jellemző R/Ra=0,01 átlagnál: 0,1</^7?д<2,45 [DÖ- 
VÉNYI et al. 1992]. Eszerint a rétegvizekben oldott 
hélium 1 — 16%-a köpeny eredetű [M A R T E L  et al. 
1989, BALLENTINE et al. 1991, STUTE et al. 1992]. 
A hélium nagyobb része (84—99%) a kéregben ter
melődött radioaktív bomlással. A magas R értékek 
rendszertelenül oszlanak el, nem korrelálhatok sem 
termikus anomáliákkal, sem tektonikus vonalakkal, 
vetőkkel.

A héliumkoncentráció mindenhol nagyobb, mint 
a levegővel egyensúlyban lévő vízben az egyensúlyi 
koncentráció. A koncentrációk több nagyságrendet 
változnak: (5 —3000)-108 cm3 4He/cm3 H20  [DÖVÉ- 
NYI et al. 1992]. Általánosságban a koncentráció a 
medenceperemek felől a medence belseje felé nö
vekszik. Ez jól egybeesik a várható vízáramlás irá
nyával.

A következőkben egy alföldi szelvény mentén, a 
Tiszakécske—Kisújszállás—Debrecen—Nyírlugos 
szelvény mentén próbáljuk meg értelmezni a kvarter 
víztárolóban mért héliumkoncentrációkat (1. ábra). 
A hidrológiai adatok alapján megállapított vízáram
lási irány közel párhuzamos szelvényünk irányával 
(2. ábra). A szelvény mentén mért He-koncentrációk 
az 1. táblázatban találhatók. A koncentráció eloszlá
sát a vízáramlás és a héliumtranszport számításával 
próbáljuk magyarázni.

4. A számítások módszere

Mindenekelőtt összefoglaljuk a számításaink 
alapjául szolgáló egyenleteket és numerikus módsze
reket. A porózus-permeábilis közegben zajló víz
áramlás alaptörvénye a Darcy-törvény, mely szerint 
a szivárgás térfogati fluxusa (az ún. Darcy-sebesség)

u = - - k ( g r a d p - p g ) ,  (1)

72 Magyar Geofizika 35. évf. 2. szám



1. ábra . A cikkben tanulm ányozott T iszakécske— D ebrecen— N yírlugos szelvény helyzete. A  kontúrok a piezom etrikus szin t 
értékét adják m eg tengerszint feletti m agasságban. (E rtékközük 10 m. Forrás: RÓNAI 1985)

Fig. 1. L ocation o f  the T iszakécske— D ebrecen— N yírlugos section on the m ap o f the G reat H ungarian Plain. The contours show  
the piezom etric head in m eters above sea level. (C ontour interval: 10 m. Source: R ónai 1985)

2. ábra . A z A lföld vízáram lási rendszere ERDÉLYI [1975] szerint. R — beszivárgási területek; D — kifolyási területek; P / l — alsó 
pannon; P /2 — felsó pannon; P /3 — levantei; Q — kvarter. A fehéren hagyott rétegek jó  vízvezetők

Fig. 2. Sketch o f the hydrodynam ic system  o f the Great H ungarian Plain [ERDÉLYI 1975]. R — recharge areas; D — discharge 
areas; P / l — low er Pannonian; P /2 — upper Pannonian; P /3— L evantinian; Q — Quaternary. The unshaded layers are good aquifers
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Megjegyzés: A koncentráció egysége 1 cm3 vízben oldott gázmennyiséget jelöl, normál 
állapotú gáztérfogatra, illetve atomszámra átszámítva.

1. táb láza t. H élium -m érések a T iszakécske— N yírlugos szelvény m entén

ahol к  a permeabilitási tenzor, p a víz viszkozitása, p  
a nyomás, p a víz sűrűsége, g a nehézségi gyorsulás 
vektora. Föltesszük, hogy a víz sűrűsége állandó és a 
kőzetmatrix is összenyomhatatlan. Ekkor u forrás
mentes vektortér [M A R SILY  1 9 8 1 ]:

div u = 0. (2)

Számításainkat két dimenzióra korlátozzuk, az 
áramlás az (jc, z) síkban fog zajlani, x  vízszintes, z a 
vertikálisan felfelé mutató irány. Ekkor u-nak csak 
két komponense van, azaz u=(w,0,w), s a két kompo
nens egyetlen potenciálból, a \\t áramfüggvényből 
vezethető le:

(3)

Ezzel (2) automatikusan teljesül. A piezometrikus 
szint szokásos

grad h = -K  lu (5)

M

a hidraulikus vezetőképességi tenzor. Feltesszük, 
hogy a vízvezetés anizotrópiája abban nyilvánul meg, 
hogy vízszintesen és függőlegesen más és más a 
permeabilitás és így a vezetőképesség is:

Ha most (5) rotációját vesszük, (3) felhasználásá
val megkapjuk a mozgásegyenlet numerikus számí
tásokra legalkalmasabb alakját:

Ezt az egyenletet egy konkrét hidrogeológiai szel
vény téglalap alakú tartományán fogjuk megoldani. 
Az alsó határt olyan mélyen vesszük fel, hogy ott a 
közeg már impermeábilisnak tekinthető. Az oldalsó 
határokat tükörsíkoknak vesszük. így az alsó és ol
dalsó határfeltételek u normális komponensének el
tűnését írják elő, másképpen, (3) szerint, e határokon 
\\t állandó, célszerűen \|/=0. A modell felszíne a tény-
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leges felszínt legjobban közelítő vízszintes sík, ezen 
a h piezometrikus szintet fogjuk előírni. Ebből az 
áramfüggvényre szóló felszíni határfeltétel így kö
vetkezik:

Az áramlás tényleges hajtóereje a felszíni dh/dx 
hidraulikus gradiens.

A hélium koncentrációját (C) az 1 cm3 pórusfolya
dékban (vízben) oldott He atomok számával adjuk 
meg. A rá vonatkozó diffúziós egyenlet [BEAR, 
VERRUUT 1987]:

+ div (uC -  D grad C) = A ,(7)

ahol t az idő, n a porozitás, D a diszperziós tenzor, A 
a He keletkezését leíró forrástag. A D elemei az 
izotrop molekuláris diffúzióból (D0) és az anizotrop 
mechanikai diszperzióból tevődnek össze [MARSILY 
1981]:

Dy = D0 bij + a T |u| 5,у + (aL~aT) ^ , (8)

ahol cll és a^a közeg longitudinális és transzverzális 
diszperzivitása. A C-re szóló határfeltételek a követ
kezők: A felszínen C az atmoszferikus He-nak meg
felelő egyensúlyi koncentráció (lásd fent, 2 . sza
kasz). A modell oldalsó határain át a tükörszimmetri
ának megfelelően zérus héliumfluxus írandó elő. Az 
alsó határon konstans belépő fluxust veszünk fel. 
Mivel ez a határ impermeábilis közegben húzódik, itt 
D-hez csak Do ad járulékot, ezért az előírt fluxus így 
írható:

•7 - (ypcT) + div (upcT- D^grad pcT) = 0 , (9)dt

ahol T a hőmérséklet, с a víz fajhője, y=pmcnJpc а 
vízzel telített kőzet pm sűrűségével és cm fajhőjével, 
a D7 tenzor elemei pedig (8) alakúak azzal a különb
séggel, hogy D0 helyébe a X=^JPC hődiffuzivitás 
kerül (\ m a közeg hővezetőképessége). Látható, hogy 
(9)-ben a pcT „hőmennyiség” játssza ugyanazt a sze
repet, mint (7)-ben C. (Az eltérések listája: C-t pcT, 
D0-1 x, л-t у váltja fel, és térfogati hőforrást nem 
veszünk fel.) A (9) egyenletet (7)-tel párhuzamosan 
fogjuk megoldani. A felszín és az alsó határ hőmér
sékletét előírjuk, az oldalsó határokon zérus átlépő 
hőáramot tételezünk fel.

Az egyenleteket numerikusán oldjuk meg véges- 
differenciás közelítésükben, a modellszelvényre il
lesztett egyenletes téglalaphálón. Az eljárást a new
toni termikus konvekció modellezésére kidolgozott 
algoritmusokból vesszük át [CSEREPES 1985]. Az (5) 
egyenlet végesdifferenciás alakja egyszer invertá- 
landó lineáris algebrai egyenletrendszert ad. A (7) és 
(9) egyenleteket a váltakozó irányok módszerével 
oldjuk meg, centrált deriváltképzéssel és a Douglas- 
féle lépésbontás alkalmazásával [lásd pl. PEACEMAN 
1977]. A C és T tereknek csak a stacionárius végál
lapota lesz érdekes számunkra.

5. Egyszerű mintapélda: Homogén közeg 
koszinuszos hidraulikus lejtő alatt

A héliumtranszport fő sajátságainak megértése ér
dekében először egy egyszerű példamodellt muta
tunk be. Legyen ez egy /=30 km hosszú, d= 1 km mély 
szelvény homogén (de anizotrop) vízvezető közeg
gel. A felszíni piezometrikus szintet a koszinusz
függvény fél periódusa írja le, azaz z=0-nál

Érdemes lesz összehasonlítanunk a He transzport
ját a hőtranszporttal. Ez utóbbit a (7)-tel alakilag 
azonos alábbi egyenlet írja le:

Ebben ho érdektelen konstans (a modell felső határá
nak tengerszint feletti átlagmagassága), Ah a teljes 
magasságváltozás. Ez utóbbi legyen ÁA=30 m. Az 
átlagos felszíni hidraulikus gradiens ekkor 
АЛ//=0,001, jól megfelel az Alföld viszonyainak. A 
modell összes jellemzőit felsorolja a 2. táblázat. A víz

2. táblázat. A 3. ábra modelljének adatai
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viszkozitását állandónak vesszük és a 20° C-os értékét 
alkalmazzuk. A permeabilitás és az anizotrópia ada
tait az Alföld legfelső vízvezető rétegeinek becsült 
jellemzői közül választjuk. A hélium £>0 diffúziós ál
landója irodalmi adatok szerint, a közeg porozitását és 
tortuozitását is figyelembe véve D0 ~ (0,5—l) l(? m2 s'1 
lehet [MARSILY 1981, OHSUMI, HORIBE 1984], ebből 
az intervallumból veszünk egy átlagértéket. Az a i, a  7 
diszperzivitások alföldi értékei kevéssé ismertek, 
más, de hasonló geológiai környezetből vett irodalmi 
adatokkal helyettesítjük őket [ANDERSON 1984, DA
VIS 1986]. A hődiffuzivitás a LENKEY [1993] által is 
használt átlagos alföldi adat. Az egyenletekben sze
replő n és у csak a numerikus megoldás kelléke jelen 
esetben, a bemutatandó stacionárius végállapot tőlük 
nem függ, ezért őket nem szükséges specifikálnunk. 
A felszíni héliumkoncentráció, mint a 2. és 3. sza
kaszban láttuk, kicsi a felszín alatti értékekhez képest, 
egyébként pedig a számításokban egy additív kons
tans szerepét játssza: vegyük tehát most zérusnak. A 
példamodellben tetszőleges lehet az alsó határon be
lépő Fz héliumfluxus és a közegben keletkező A héli
ummennyiség, csak az arányuk lesz érdekes. Hason
lóképpen egyelőre tetszőleges lehet az alsó és felső 
határon előírandó hőmérséklet, a példamodellből le
vonandó konklúzióinkat a konkrét érték nem érinti.

Az eredmények a 3. ábrán láthatók. A 3a. ábra
részlet a felszíni piezometrikus szint (ha tetszik, ma
ga a felszín) szelvény menti lefutását mutatja, alatta 
(3b. ábra) az áramvonalak ismert képe látszik: a víz 
a magaslatról, azaz a beszivárgás helyétől a völgy 
felé, a kifolyás helye felé áramlik. A 3c. ábra a 
He-koncentráció eloszlását mutatja be arra az esetre, 
amikor a He fele a rétegben keletkezik, fele az alsó 
határ Fz fluxusából származik: Fz=Ad. A víz áramlá
sa a leszálló ágból szinte „kisöpri” a héliumot: ez a 
felszálló ágban gyűlik föl. Ugyanez látható a 3d. 
ábrán is: itt a felszíntől mért 150 m-es mélységszin
ten számított He-koncentráció van feltüntetve. Két 
eset is szerepel ezen az ábrarészleten: az egyik az 
előbbi Fz=Aa eset, a másik a 100 % -ban alulról érkező 
He esete (A=0). Mindkét esetben, de különösen az 
utóbbiban több nagyságrend különbség van a fel- és 
leszálló ágban mérhető koncentrációk között. Az 
adott mélységszinten nagyjából exponenciális ütem
ben nő a He mennyisége a leszálló ágtól a felszálló 
ág felé menet. A 3e. és 3f. ábrán a hőmérséklet
eloszlás és a felszíni geotermikus gradiens van fel
tüntetve. Ezeket láthatólag alig-alig érinti a vízáram
lás jelenléte: a felszálló ágban a felszínen csupán kb. 
2,5%-kal nagyobb а Г hőmérséklet vertikális gradi
ense a leszálló ág fölött mérthez képest. Noha a He 
és a hő transzportját lényegében ugyanaz az egyenlet 
írja le, mégis gyökeres különbség van a két eloszlás 
között. Az ok abban rejlik, hogy a két esetben a 
diffúzió-diszperzió nagysága másképpen viszonylik 
az advekcióéhoz (az áramlással együtt történő hő- 
transzporthoz). Vizsgáljuk meg mindenekelőtt azt, 
hogy a diffúzió és a diszperzió hogyan aránylanak 
egymáshoz. Mint már megállapítottuk, az átlagos 
felszíni hidraulikus gradiens Д/г//=0,001. (4) alap
ján így az átlagos felszín menti sebesség — amit 
most tipikus sebességértéknek veszünk — 
u=KxxAh/l=lO~10 m s*1. A longitudinális diszperzió 
tipikus értéke ot/w=3*10~9 m̂ s"1, a transzverzálisé 
aju=3l0 'l° m V 1. A Не-transzport esetén

aLu>D0=0y8 10'9 m2s_1>aju, azaz a diffúzió-disz
perzió kettősben a longitudinális diszperzió dominál 
az imént megállapított a iu értékkel. A hőtranszport
ban %=4T0'r m2s_1 messze meghaladja a diszperzió 
jellemző értékeit, így itt a kettő közül a diffúzió a 
domináns. Most pedig hasonlítsuk össze a hődiffúzió 
X koefficiensét a He-diszperzióban domináns szere
pet játszó ot/w-val: az előbbi több mint két nagyság
renddel nagyobb az utóbbinál. Tehát a hőtranszport
ban a diffúzió sokkal erősebb, mint a He-transzport- 
ban a diffúzió-diszperzió együttes. Ennek a követ
kezményét látjuk a 3. ábrán: a Teloszlását a diffúzió 
(hővezetés) határozza meg, az áramlással történő 
hőtranszport jelentéktelen, ellenben a He eloszlásá
ban a diffúzió-diszperzió nagyon gyenge, az áramlás 
maga szabályozza a He-koncentrációt — olyannyira, 
hogy a leszálló ágból szinte teljesen eltávolítja a 
héliumot. Ha pl. aL értékét csökkentjük a fenti mo
dellben használthoz képest, ez az utóbbi effektus 
még inkább megerősödik, s még több nagyságrend 
különbség alakul ki a fel- és leszálló zónában észlelt 
koncentrációk között.

6. A Tiszakécske—Debrecen—Nyírlugos 
szelvény kiértékelése

Konkrét alföldi példánk a Tiszakécske—Kisúj
szállás—Debrecen—Nyírlugos pontok által kijelölt 
/=168 km hosszúságú szelvény (1. ábra). Ennek 
hidrogeológiai szerkezetét a 4. ábrán mutatjuk be. 
Ismeretes, hogy az Alföldnek ezen a részén a vízve
zető rétegek felülről lefelé haladva a kvarter, a levan- 
tei és a felső pannon. Gyakorlatilag az alsó pannon
ban és a mélyebb neogén üledékes kőzetekben a 
vízvezetés megszűnik [ERDÉLYI 1975,1976, STUTE, 
DEÁK 1989, STUTE et al. 1992]. A három vízvezető 
réteg közül a középső, a levantei fedőjéhez és fekü- 
jéhez képest kisebb vezetőképességű. Termé
szetesen ez így csak nagy általánosságban igaz, hi
szen mindegyik réteg önmagában is eléggé hetero
gén, de a vezetőképesség pontos eloszlását nem is
merjük, ezért számításainkhoz három homogén ré
tegből álló közeget veszünk fel. Az egyes rétegeken 
belül a rosszabb és jobb vízvezetésű vékony rétegek 
váltakozását anizotrópiaként vesszük figyelembe. A 
három réteg változó mélységben húzódó határait a 4. 
ábrának megfelelően írjuk elő. A numerikus számí
tásokhoz használt téglalapmodell alját az átlagfel
színtől mért d=1400 m mélységben húzzuk meg: ez 
a szint már az impermeábilisnak tekintett negyedik 
rétegben, az alsó pannonban helyezkedik el.

Az áramlás hajtóereje a h piezometrikus szint 
dh/dx felszíni gradiense. A h felszíni értékét a fizikai 
felszín tengerszint feletti magasságával vettük azo
nosnak — ez az Alföldön mindenütt jó közelítés. (Az 
1. ábrán látható piezometrikus szint és a felszín ma
gassága között csak néhány méter a különbség, de az 
utóbbi lefutását pontosabban fel lehet venni.) A szel
vény menti magasságprofilt az 5a. ábrán láthatjuk. 
A szelvényen a legmeredekebb lejtő a Nyírségtől 
kezdve Debrecen irányában húzódik. A szelvény 
végét (t=168 km) a nyírségi magaslat tetőpontjánál 
jelöltük ki, így lehet a szelvény oldalsó határa az 
áramlás szimmetriasíkja. A nyírségi lejtőn lefelé jö
vet a mélypontot jc=74 km-nél érjük el. Innen a
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3. ábra. Vízáramlás és He-eloszlás egyszerű 
mintapéldája, (a) A felszíni piezometrikus 
szint (középértékéhez mint 0 magassághoz 
viszonyítva), (b) Áramvonalak, (c) A 
H e - k o n c e n t r á c  ió i z o v o n a l a i .  A 
koncentráció értéke lefelé növekszik, (d) A 
He-koncentráció a szelvény mentén, a 
fe lsz ín tő l mért  150 m m élységben , 
tetszőleges egységekben számítva. Az/=0,5 
esetben a He fele-fele arányban ered a 
rétegen belül, ill. az alsó határon belépő 
fluxusból (erre vonatkozik a (c) ábra); az f r  1 
esetben minden He alulról lép be. (e) 
Izoterm ák: a hőm érséklet egyenletes 
mélységi növekedését szinte nem érinti az 
á r aml ás ,  (f) A f e l s z í ne n  sz ámí t o t t  
geotermikus gradiens középértékéhez mint 
egységhez viszonyítva. — A (b), (c), (e) 
ábrarészleten az izovonalak egyenközűek^ a 
vertikális torzítás 6-szoros

Fig. 3. A simple model for water flow and 
He distribution, (a) Piezometric head at the 
surface; the mean value is taken as the 0 
level, (b) Streamlines, (c) Contours of the 
He concentration, increasing downwards, 
(d) He concentration at a depth of 150 m, in 
arbitrary units. In case f r 0.5 half of the He 
is generated within the layer, half of it comes 
from below (this case is shown in (c)); in 
ca se /= l He enters the system only from 
below, (e) Isotherms; they are barely 
affected by the flow, (f) Geothermal 
gradient at the surface; its mean value is the 
unity. — In (b), (c) and (e) the contour 
values are equispaced; vertical exaggeration 
is 6-fold
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4. ábra. A lföldi m intaszelvényünk négyréteges hidrogeológiai szerkezete. A réteghatárokra vonatkozó forrásaink: URBANCSEK
[1977]; GEOS [1985]

Fig. 4. The four-layer hydrogeological structure of the model section. The layer boundaries are taken from URBANCSEK [1977]
and GEOS [1985]

térszín ugyan majdnem teljesen sík, de azért 1-2 
métert emelkedik, s az újabb mélypontot a Tiszánál 
érjük el (*=0, szimmetriahatár). A nyírségi lejtőn a 
szelvény nagyjából dőlésirányban fut, úgyhogy az 
áramlás fő iránya a szelvény síkjába esik, s a kétdi
menziós modellezéstől többé-kevésbé helytálló 
eredményeket lehet várni.

A számításokhoz használandó paraméterek nagy 
része rosszul ismert, nehezen becsülhető értékű. Né- 
hányukat a modellezésben rögzítettük, a többit pedig 
valamilyen ésszerűnek látszó intervallumban változ
tattuk, s velük egy sorozat modellt határoztunk meg. 
A variált paraméterek a következők voltak: a legfelső 
(kvarter) réteg permeabilitása, az e anizotrópia
faktor, a hélium Do diffúziós állandója, az a i  disz- 
perzivitás, valamint a szelvény teljes héliumfluxusát 
jelentő Fz+Ad összeg. Rögzítettük a három vízvezető 
réteg permeabilitásának viszonyát (felülről lefelé 
5:1:4 arányban), a két diszperzivitás arányát 
(ajaf=10) és minden más tényezőt.

A 3. táblázatban bemutatjuk azt a paraméter
együttest, amellyel az egyik legjobb illeszkedést kap
tuk az 1. táblázatban közölt valóságos és a modell 
alapján számított héliumkoncentrációk között. A 
modell különböző jellemzői az 5. ábrán láthatók. Az 
áramvonalak sűrűsége (5b. ábrarészlet) azt jelzi, hogy 
erőteljes vízáramlás van a nyírségi lejtő alatt, ill. álta
lában a szelvény keleti felében. A legnagyobb Darcy- 
sebesség (vízszintesen w=310'9 m/s ~ 9,5 cm/év) a 
kvarterben észlelhető kb. x=120 km-nél. Szembetű
nő az is, hogy a viszonylag rosszul vezető levantei 
rétegben megritkulnak az áramvonalak. A szelvény 
nyugati felében — melynek felszíne csaknem telje
sen lapos — csak nagyon gyenge vízmozgás van, két 
áramkörben. A He-koncentráció eloszlása is (5c. áb
ra) jól tükrözi az áramlás szerkezetét: a leszálló, 
valamint a gyors vízmozgás zónájában szinte nem 
marad semmi hélium, ellenben nagy koncentrációk 
alakulnak ki a felszálló ágak centrumában (a szel
vény közepétől kissé nyugatra, ill. a Tisza alatt). Az 
5c. ábra azt az esetet rajzolja meg, melyben a He fele

az alsó határon lép be, fele a modell rétegeiben 
keletkezik:

На/értékét növeljük (a modellen belül keletkező 
He aránya csökken), akkor növekszenek a koncent
ráció-különbségek. A felszín alatt 150 m mélységben 
számított koncentrációk profiljairól ez jól kitűnik 
(5d. ábra).

Ez utóbbi ábrarészleten együtt láthatók a számított 
elméleti görbék és a mért He-koncentrációk. Az 
egyezést meglepően jónak ítéljük. Az 5. szakasz 
mintapéldájának és a most vizsgált szelvénynek is 
egyik legfőbb tanulsága, hogy a He-koncentráció 
szélsőségesen, több nagyságrendnyit változhat a mo- 
dellparaméterek kis változása nyomán is. Példa erre 
a felszíni hidraulikus gradiens hatása: mint említet
tük, a szelvény nyugati szakaszán, kb. a 0—70 km-es 
szakaszon mindössze 1—2 m-nyi felszíni (piezomet- 
rikus) szintváltozás van egyetlen lapos „kiemelke
dés” formájában, mégis e szakaszon is nagyságrend- 
nyi az elméleti He-koncentráció ingadozása. (Ez a 
kis kiemelkedés is leszálló vízmozgást okoz, s bár
mily gyenge is az, a He eloszlását mégis átrendezi.) 
A közeg nem ismert és ezért a modellben sem sze
replő inhomogenitásainak is jelentős koncentráció
ingadozásokat kell okoznia. A mért pontok egyike- 
másika valóban távol esik az elméleti görbéktől, 
mégis inkább az egyezésük a feltűnő. Kiugróan 
mindössze egyetlen mért érték tér el — lefelé — a 
számítottaktól: ez a tiszakécskei Не-adat x=0-nál. 
Ennek azonban határozott oka van, amire alább 
visszatérünk.

A hőmérsékleteloszlást, akárcsak az 5. szakasz 
egyszerű mintapéldájában, most is csak csekély mér
tékben befolyásolja a víz mozgása. Az 5e. ábra foly
tonos görbéje a felszíni (vertikális) hőmérsékletgra-
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5. ábra. A Tiszakécske—Debrecen—Nyírlugos szelvény modellje, (a) A piezometrikus szint felszíni értéke (tengerszint feletti 
magasság), (b) Áramvonalak, (c) A He-koncentráció izovonalai az/=0,5 esetben, (d) A He-koncentrációk szelvénymenti lefutása. 

A folytonos vonalak 150 m mélységre számított görbék, a sötét négyszögek a ténylegesen mért értékek az 1. táblázatból véve 
(mélységkorrekció nélkül), (e) A felszíni geotermikus gradiens. A folytonos vonal a modellből származó elméleti görbe, a mért 

pontok D ö v é NYI et al. (1992) adatbázisából valók. — A (b) és (c) ábrán az izovonalak egyenközűek, a vertikális torzítás
20-szoros

Fig. 5. Model of the Tiszakécske—Debrecen—Nyírlugos section, (a) Piezometric head at the surface, measured as height above 
sea level, (b) Streamlines, (c) He concentration for the case/=0.5. (d) He profiles computed for the depth of 150 m. Solid squares 

show the measured data, taken from Table 1 (without depth correction), (e) Computed profile of the geothermal gradient at the 
surface. The measured data are taken from DövéNYI et al. [1992].— In (b) and (c) the contour values are equispaced; vertical

exaggeration is 20-fold
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diens számított lefutását mutatja: kicsi rajta a válto
zás. Annyi mindenesetre igaz, hogy a leszálló ágban 
a gradiens néhány százaléknyit csökken, a felszálló 
ágban ugyanennyit nő. Az ábrán lévő pontok a szel
vény mentén meghúzott 10 km-es szélességű felszíni 
sáv mélyfúrásaiból származó felszíni vagy felszínkö
zeli geotermikus gradienseket jelölnek (500 m-nél 
mélyebbről származó hőmérsékletméréseket már 
nem vettünk figyelembe). A hőmérsékleti modellhez 
a 3. táblázatban szereplő határfeltételeket használ
tuk: a felszín hőmérséklete az alföldi 11° C-os átlag
hőfok, az alsó határé a szelvény környékén mélyített 
fúrásokban 1400 m-es mélységben észlelt átlagos 
hőmérséklet: 91°C. Az ábra azt mutatja, hogy — bár 
a mérések szórása nagy — a modell jól megfelel a 
valóságnak.

A szelvény tiszai határán túl (jc) láthatunk egy 
kiugróan magas geotermikus gradienssel jellemez
hető területet: ez a Tiszakécske—Lakitelek anomália 
vidéke. A nagy gradiens minden bizonnyal a felső 
rétegekben zajló lokális termikus konvekcióval ma
gyarázható [LENKEY 1993]. Ez a mozgás, amelyet a 
hőtágulás és az archimédesi felhajtóerő hoz létre, 
nagyon effektiv hőszállító. Egyben azonban a He-el- 
oszlást is jelentősen módosítja. A konvektiv zóna 
nagy részében a He-koncentrációnak kicsinek kell 
lennie, csak a felszálló centrumokban várható kon
centráció-növekedés. Az 5d. ábrán észlelt tiszakécs- 
kei Не-minimum már ebbe a konvektiv zónába esik, 
ezért tér el a konvekcióval nem számoló modellünk 
elméleti értékeitől.

7. Az eredmények diszkussziója

A Tiszakécske—Debrecen—Nyírség szelvény 
bemutatott esettanulmányát mintapéldának gondol

juk arra a problémára, hogy hogyan lehet a He-elosz- 
lást áramlási nyomjelzőként felhasználva jó hidro
geológiai modellt alkotni egy adott területre. Ebben 
a modellben a rendelkezésünkre álló legjobb adatok 
segítségével pontosan előírtuk a szelvény geometriai 
jellemzőit: a réteghatárokat, ill. a hajtóerőt képviselő 
felszíni piezometrikus szint profilját. A közeg fizikai 
paramétereinek jó részét viszont modellsorozatok 
számításával, próbálgatással kerestük meg, szem 
előtt tartva azt, hogy lehetőleg jó illeszkedést kap
junk a mért és számított He-koncentrációk között. A 
megoldás sikeresnek bizonyult. A tapasztalat az, 
hogy a piezometrikus szint lefutása a legdöntőbb az 
áramlás és a He-koncentráció kialakításában. Na
gyon fontosak emellett, ha csak másodsorban is, a 
rétegek vízvezetőképességét jellemző adatok, ill. a 
diffúziós és diszperziós állandók. Ezeknek alkalmas 
megválasztásával lehetett jó modellt alkotnunk. Nem 
kell nagyon hangsúlyoznunk ennek jelentőségét: 
azon túl, hogy a modell megadja a felszín alatti 
vízáramlás szerkezetét, erősségét, a közeg hidrogeo
lógiai jellemzőit is megkapjuk belőle. Rögtön meg 
kell jegyeznünk azonban, hogy a legjobb modellpa- 
raméterek megkeresését a jövőben egy automatikus 
inverziós algoritmusra kell majd bíznunk, s ebből a 
paraméterek bizonytalanságát is meg kell majd kap
nunk. Nem állítható ugyanis, hogy pontosan a 3. 
táblázatban szereplő paraméter-együttes az egyetlen 
és legjobb, amely a valóságot jól leíró modellt hatá
roz meg.

A He-eloszlás modellezésének ugyancsak nagyon 
fontos eredménye a Не-fluxusra kapott számérték. A 
teljes Fz+Ad héliumfluxus, azaz a felszínen kilépő 
átlagos fluxus 8 109 atom m’V 1 értékűnek adódott. 
Ennek Fz része a szelvény alján lép be, Ad a szel
vényben radioaktív úton keletkező Не-járulék. Az 
5d. ábra azt jelzi, hogy a mérések alapján nem köny-
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nyű a kettő arányát megállapítani. A modell csak a 
leszálló ágban érzékeli igazán ennek az aránynak, 
azaz az/paraméternek a változtatását. A model lgör- 
bék közül az/=0,9 eset áll legközelebb a mérésekhez: 
eszerint a teljes fluxus 90%-a a mélyből érkezik s az 
alsó határon át lép be szelvényünkbe. Ekkor 
Fz=7 ,2 *109 atom m 'V1. Ellenőrzésképpen megpró
bálhatjuk A, ill. Ad egy független becslését. Ha is
merjük az uránium és a tórium, a két héliumot pro
dukáló radioaktív elem koncentrációját a vizsgált 
rétegekben, közvetlenül is számíthatjuk A értékét, 
azaz, hogy hány Не-atom keletkezik egységnyi tér
fogatban időegységenként. STUTE és DEÁK [1989], 
valamint STUTE et al. [1992] az Alföld üledékeiben 
végzett koncentrációmérésekre hivatkozva megadja 
ezt az értéket: А=0Я5 Не-atom cm'V1. Ebből 
Ad= 1,2* 109 atom m'V1, Ha a teljes héliumfluxus 
általunk meghatározott értékéből ezt levonjuk, akkor 
Fz=6,8 109 atom m 'V 1 adódik, s ez 85%-a a teljes 
fluxusnak.

Az Alföld felsőpannon-kvarter vízkörzésébe be
lépő Fz héliumfluxusra először MARTEL et al. [1989] 
adott nagyon egyszerű becslést. Ebben az alföldi 
vízrendszer teljes kiürülési rátáját és a kiürülő vizek 
He-koncentrációját használták. Eredményük: 
Fz=8*1010atom m 'V1. STUTE etal. [1992] az átlagos 
alföldi vízmozgás fel- és leszálló zónáinak, ill. a 
közbeeső vízszintes áramlásnak külön-külön egydi
menziós hidraulikai modelljeit megalkotva az 
^z=(0,7-4,5)109 atom m'V1 értéktartományra jut, A 
jelenlegi, konkrét területre szóló Fz=(6,8-7,2)109 
atom m 'V1 becslésünk a két korábbi eredmény közé 
esik, de a STUTE et al. [1992] által megadott értékek
hez van közelebb.

Héliumfluxus-becslésünk néhányszor (kb. 4-szer) 
kisebb, mint a Föld időskorú üledékes medencéiben 
meghatározott értékek [Ausztrália, Namíbia, lásd 
TORGERSEN, IVEY 1985, TORGERSEN 1989]. Ez a 
különbség az adatok bizonytalanságát figyelembe 
véve is szignifikánsnak tűnik, s nyilván a Pannon
medencének az említettektől eltérő szerkezetéből és 
főleg gyorsabb üledékképződési történetéből fakad: 
az Alföld vastag fiatal üledékrétegei elszigetelik a 
felszínt a kéreg mélyebb részéből érkező He-fluxus- 
tól. Fontos tény ugyanakkor, hogy bár a héliumflu
xus kisebb a normálisnak tekinthető kontinentális 
értéknél, egy határozottan elkülöníthető része a kö
penyből érkezik. Mint említettük, ez a köpeny erede
tű hányad a Pannon-medencében 1 —16%. Ismert az 
is [BALLENTINE et al. 1991], hogy a kontinensek 
területén csak extenziós zónákban lehet kimutatni 
számottevő mennyiségű köpeny eredetű héliumot 
(pl. Rajna-árok, Égei-tenger), stabil kéregszerkezetű 
területeken nem. A Pannon-medencében észlelhető 
héliumfluxus összetétele a kéreg kivékonyodását s 
feltehetőleg olvadt köpenyanyag helyenkénti intrú- 
zióját jelzi.
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