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Üledékes medencék horizontális és vertikális vízvezető képességének megismerése céljából áttekintettük a vízve
zető képesség anizotrópia meghatározására kidolgozott módszerek (fúrómagminta-mérések, próba-szivattyúzások, 
komplex mélyfúrás-geofizikai mérések és végül 3D áramlás-modellézések) révén kapott eredményeket és azok meg
bízhatóságát. Az általunk kifejlesztett algoritmussal 16 km fúrólyuk hosszon minőség-ellenőrzött komplex karotázs 
kiértékelést végeztünk a felső pannon feküjéig terjedő laza üledékes rétegsor hidraulikus vezetőképességének és 
anizotrópiájának megismerésére. Két alföldi szelvény mentén a He-koncentráció, illetve a piezometrikus szint 
eloszlásából becsültük a főbb üledékes összletek vízvezető képességét és anizotrópiáját.

Vizsgálataink konklúziója, hogy a regionális vízáramlást elsősorban nem az in situ magminta és geofizikai mé
résekkel megállapított 0(1)-0(100) nagyságrendbe eső lokális anizotrópia értékek befolyásolják, hanem a regio
nális méreteket magukba foglaló — minőség-ellenőrzött numerikus modellkísérletek által szolgáltatott — regioná
lis léptékű 103±1/2 nagyságrendet mutató anizotrópiák.

Munkánk módszertani tanulsága, hogy a minőség-ellenőrzés nélküli bonyolult közegmodellek nem vezetnek el
fogadható következtetésekre.

P. Salát, A. Galsa, L. Cserepes, D. Drahos: Permeability anisotropy of Hungarian detrital 
sedimentary complexes

Different methods of water conductivity anisotropy determinations are revised: permeability measurements on 
core samples, pumping tests, well logging measurements and 3D hydraulic modelling. Log measurements in sev
eral boreholes (together some 16 km each drilled to the bottom of Upper Pannonian) were evaluated by a quality 
controlled method to determine hydraulic conductivity and anisotropy. Helium concentration and piezometric level 
measurements were done along two profiles in the Great Hungarian Plane. From the measured data the water 
conductivity and anisotropy were also estimated.

Our conclusion is that local anisotropy values in the order of 0(1) -  0(100) which were determined from core 
measurements and from log evaluations have minor influence on water flow. The regional flow — according to our 
experiences — is determined by the large-scale anisotropy having values o f 1000 plus or minus half an order of 
magnitude. An instructive result of our study is that overcomplicated models can be misleading.

Bevezetés
Laza üledékes medence területeken (mint amilyen a ma

gyar Alföld is) a felszín alatti vizek regionális méretű 
áramlási rendszereinek megismerésére kiterjedt vizsgálatok 
eredményei állnak rendelkezésre. (A hazai viszonyokra 
lásd például: Erdélyi [1979]; Erdélyi, Gálfi [1988]; 
Stute, Deák [1989]; Stute et al. [1992]; Cserepes, 
Lenkey [1994], [1996], [1999]; Galsa [1997]; Galsa et 
al. [2001]) Mindamellett a mélybeli vízáramlások 
korábbiaknál jóval megbízhatóbb feltérképezése fontos 
tudományos és gyakorlati jelentőségű aktuális feladat. 
Ennek megoldására a medencék hidrogeológiai 
viszonyainak pontosabb tudományos megismerésén túl az 
egyre növekvő vízellátási igények kielégítése és a mélybeli 
vizeket is elérő környezeti szennyeződések hatékony 
elhárítása miatt is szükség van.

A felszín alatti vízrendszereket különféle áramlási 
modellekkel lehet tanulmányozni (Bear , Verruijt 
[1987]; Marsily  [1987]; W illiamson  et al. [1989]; 
Cooley , Naff [1990]; Cserepes, Lenkey [1994], 
[1996], [1999]; Galsa  [1997]; Galsa et al. [2001]). A 
modellezések bemeneti adatai közül legfontosabbak az
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egyes víztartó rétegeket jellemző piezometrikus szintek 
mérési eredményei, a hőmérséklet, a hőáram, a réteg
vizekben oldott anyagok (sók, gázok, pl. a He) koncent
ráció értékei. Ezek mellett a számításokhoz szükség van 
még a vizsgált régiót kitöltő üledékes rétegsor bizonyos 
geometriai és hidrogeológiai jellemzőinek megadására 
is. Nevezetesen a vízáramlások numerikus modellezés
hez ismerteknek kell lenniük a következőknek: a külön
féle víztartó és vízzáró rétegek mélységei, vastagságai és 
laterális méretei, a rétegek litológiai osztályokba sorolá
sa, továbbá a kőzetfizikai paraméterek közül elengedhe
tetlen még а к permeabilitás (illetve a vele arányos К 
hidraulikus vezetőképesség) jó közelítésű meghatározá
sa. Ezek a jellemzők a fúrásokon végzett különféle geo
lógiai vizsgálatokból, magminták permeabilitás mérése
iből, a vízadó rétegek próbaszivattyúzásaiból, továbbá a 
kútgeofizikai mérési adatsorok kiértékelésének eredmé
nyeiből becsülhetők meg, majd e becslésekből kiindulva 
végül is magukból a vízáramlási modellezésekből 
pontosíthatók.

A fentebb fölsorolt szakirodalmi források szerint a la
za üledékes rétegsorokban kialakuló regionális vízáram
lási rendszerek inverziós modellezésének egyik legfon
tosabb megoldandó problémája а К hidraulikus vezető- 
képesség (vagy а к permeabilitás) anizotrópiájának he
lyénvaló becslése. A modellezések azt mutatták, hogy az 
üledékes rétegösszletek nagyobb egységei egyes régiók-
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ban horizontális irányban nagyságrendekkel nagyobb 
permeabilitásúak, mint vertikálisan. Ennek hidrogeoló
giai magyarázata az, hogy a folyadék a váltakozóan 
homokosabb, illetve agyagosabb rétegeket tartalmazó 
rétegsorban vízszintesen a homokokban áramlik, függő
legesen pedig harántolnia kell a nagyobb agyagtartalmű, 
kis permeabilitású rétegeket is.

Jelen munkánk célja az, hogy áttekintsük és minősítsük 
a regionális vízáramlási modellezésekhez használt különfé
le permeabilitás és permeabilitás anizotrópia meghatározási 
módszereket, és a vizsgálatok alapján kidolgozzuk a hidra
ulikus vezetőképesség anizotrópia minőség-ellenőrzött 
becslési eljárását.

1. A permeabilitás anizotrópia
Közel vízszintes rétegzettség esetén a földfelszín alat

ti kismélységű vízáramlások regionális léptékű megis
meréséhez a vizsgálandó terület hidrogeológiai réteg
zettségének tisztázása mellett szükség van még a réteg
sorokat jellemző hidraulikus vezetőképesség tenzornak 
( 7 f ), illetve a vele szoros kapcsolatban álló permeabi

litás tenzornak ( к ) mind a horizontális irányú (Kxx, kxx),

mind pedig a vertikális irányú (Kzz, kzz) komponenseire, 
illetve a horizontális és vertikális irányú hidraulikus 
jellemzők hányadosaként definiált e vezetőképesség 
anizotrópia együtthatóra.

A regionális méretű vízáramlásokat magába foglaló tér
tartományok kőzettömege minden szempontból heterogén 
és anizotrop. Ezért a vizsgálandó kőzettömeget olyan ré
szekre — pontosabban modellelemekre — kell bontani, 
amelyeknek a viselkedését (tulajdonságait), ha közelítő 
módon is, de valamely megbízhatósággal meg lehet hatá
rozni [Kertész 1985]. A modellelemeket a feladat megol
dása szempontjából szükséges nagyságrendekben kell vizs
gálni. Minél kisebb egy modellelem annál pontosabban 
lehet meghatározni a tulajdonságait, de annál bonyolultabb 
belőle felépíteni a viselkedésében a valósághoz hasonló 
modellt.

Napjainkban a kőzetfizikai paraméterek megadásának 
elengedhetetlen követelménye az, hogy a kőzettömeget 
leíró modellelemek tulajdonságait a vizsgálati eredmé
nyek összességével kell jellemezni. Ez másképpen azt 
jelenti, hogy egy-egy egységen belül minden egyes fizi
kai jellemzőre meg kell határozni az eloszlásukra vonat
kozó elemi statisztikai paramétereket, egyszerűbb eset
ben a jellemzők statisztikus átlagait és szórásait [RÉT
HÁTI 1985, 1988]. A fenti szempontokat érdemes követ
kezetesen figyelembe venni a hidraulikus vezetőképes
ség (permeabilitás), illetve a vízvezető képesség anizot
rópia különböző méretű tértartományokra érvényes 
meghatározásakor.

2. Fúrómagmintákon végzett permeabilitás 
mérések

Fúrómagmintákon permeabilitás méréseket végezni a 
szénhidrogén-kutatások régi gyakorlata. Hazai viszo
nyok között Szalay [1982] dolgozatában az Alföld 
neogén medenceüledékeiből származó többezer 2x2x2 
cm-es élhosszúságú magmintán vizsgálta a márgák és a

homokkövek vízszintes és függőleges permeabilitás 
viselkedését a települési mélység függvényében mintegy 
5 km-ig. Ezek alapján megállapította, hogy a márgák és 
a homokkövek áteresztő képessége — kisebb eltérések
től eltekintve — a mélységgel csökken. A vízszintes és a 
függőleges áteresztő képesség a mélységgel fokozatosan 
egymáshoz közeledik, 3-4 km mélységben gyakorlatilag 
egymással megegyezik. Tájékozódás céljából az 7. és
2. táblázat néhány permeabilitás mérési adatot idéz fel 
Szalay  [1982] dolgozatának IV.4.3 és IV.4.4 táblázata
iból.

Table 2. Horizontal and vertical average permeabilities of 
sandstone samples from boreholes in Pannonian Basin

A fenti táblázatokban szereplő, magmintákon mért per
meabilitás átlagok első közelítésben tájékoztatnak a hazai 
fiatal üledékek rossz és jó áteresztő képességű kőzeteit 
jellemző vezetőképességek nagyságrendjeiről és mikro- 
anizotrópia viszonyairól.

Napjainkban a magmintákon végzett permeabilitás mé
réseket a különféle karotázs szelvényekből történő 
permeabilitás becslési eljárások tanuló anyagaként hasz
nálják [ZHANG et al. 2000]. Az idézett munkában a min
tavételezés igen nagy sűrűségű volt (méterenként 16-24 
magminta), a mérést úgynevezett mini-permeabiméterrel 
végezték.

Az előzőekben tájékoztatásként idézett magmintákon 
mért permeabilitás adatok (a vízvezető képesség vagy szi
várgási tényező adatok) meghatározási pontosságának 
minősítésével általánosságban Juhász [1987] monográfiá
jának 5.3.1.5. szakasza foglalkozik. E szerint a laboratóri
umi mérések több 100, esetleg néhány 1000%-os szórású- 
aknak becsülhetők. ZHANG et al. [2000] cikkének 1. Ábrá
ján bemutatott két különböző módszerü magminta mérés 
eredményei is nagyjából 1-2 nagyságrendben térnek el 
egymástól.
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3. Vízvezető képesség meghatározása kutak 
próbaszivattyúzásával

A tapasztalatok szerint a magmintákon végzett perme- 
abiméteres vizsgálatok eredményeit sok egyéb zavaró té
nyező mellett a minta eredeti helyéről történő kivevése 
miatti hiba is erősen terheli. Juhász [1987] monográfiája 
szerint a laboratóriumi vizsgálatok vízvezető képesség 
eredményeitől laza szemcsés kőzetek esetén rendszerint 
csak nagyságrendi, sőt még ennél is kisebb pontosság vár
ható. Emiatt kerültek előtérbe a hidraulikus vezetőképesség 
in situ meghatározásai, ezek közül is a próbaszivattyúzással 
történő vizsgálatok [Marsily 1987; Juhász 1987].

Tájékozódás céljából a hazai kútkönyvekből kigyűjtöttük 
az Alföld néhány hévízkútjára a beszűrőzött vízadó rétegek 
tesztelésével meghatározott permeabilitás becsléseket 
[VITUKI Adatár].

A 3. táblázatban szereplő beszűrőzött rétegek mind fel
ső pannon korúak. Az Alföld üledékes rétegeinek próba- 
szivattyúzásokkal meghatározott permeabilitás viszonyairól 
a fentieknél bővebb áttekintést nyújt a VITUKI [1977] 
hévízkút-kataszterének la. táblázata. A hazai törmelékes 
üledékek közül a homokok és homokkövek permeabi- 
litásának jellemzésére 1000 m körüli mélységre Erdélyi 
és Liebe [1977] 1000-2000 mD értékeket ad meg, negyed
kori rétegekben akár 5-10 Darcy permeabilitás is előfordul.

3. táblázat. Az Alföld néhány hévízkútjában próbaszivattyúzás és komplex minőségellenőrzött karotázs alapján becsült átlagos 
permeabilitás adatok. Az utolsó oszlopban a súlyozott átlagolással számított horizontális permeabilitás értékek szerepelnek, a 

zárójelben pedig a porozitásból, az agyagtartalomból és a rétegellenállásból számoltak

Table 3. Average permeability estimations based on complex quality-controlled well logging and pumping tests in 
thermal wells of Hungarian Basin. Weighted average horizontal permeabilities are shown in the last column (calculated

from porosity, clay fraction and layer resistor)

A fentebb bemutatott és az imént idézett táblázatokban 
szereplő permeabilitás adatok nyilván a jól vezető rétegek 
horizontális irányú vízvezető képességét jellemzik. A füg
gőleges vízvezető képesség szivattyúzással történő megha
tározására Juhász [1987] ajánl különféle eljárásokat.

A próbaszivattyúzások adataiból leszármaztatott 
permeabilitás meghatározási pontosságát JUHÁSZ [1987] 
könyvének 5.3.1.5. szakaszában irodalmi forrásokra tá
maszkodva néhány 100% relatív szórásúnak becsüli.

4. Karotázs mérési szelvényekre alapozott 
permeabilitás becslések

A permeabilitás a formáció kiértékelésének és a tárolók 
jellemzésének döntő fontosságú paramétere. A magminták 
méréséből és a kutak teszteléséből leszármaztatott vezető- 
képesség adatok mellett széles körű gyakorlat a különféle 
karotázs szelvényezések alapján felbecsülni a kút környéki 
kőzettartományok permeabilitását. E témakörben évtize
dekkel korábbiaktól napjainkig bőséges szakirodalmi forrá
sok állnak rendelkezésre. A teljesség igénye nélkül a téma
kör néhány legfontosabb áttekintő munkája: Timur [1968], 
Coates, Dumanoir [1974], Drahos et al. [1996], Gálfi, 
Liebe [1981], Dobrinyin et al. [1986], Schlumberger 
[1989], Joergensen [1989], Atlas [1985], Cserepes et

al. [1994a, b], Papé et al. [1999], Zhang et al. [2000], 
Zverev [1979].

A szakirodalmi anyagok egy részében különféle elméleti 
és empirikus kapcsolatok matematikai formulái adják meg 
a permeabilitásnak bizonyos karotázs szelvények kiértéke
lési eredményeiből közvetve fölbecsülhető értékeit. Egye
bek mellett például a szel vény adatok alapján meghatározott 
porozitás, agyagtartalom, réteg fajlagos ellenállás, kötöttvíz 
telítettség szerepel a permeabilitást megadó képletek jobb 
oldalán. Más esetekben közvetlenül a karotázs mérési ada
tok és a permeabilitás közötti statisztikus jellegű összefüg
gésekre alapozzák az utóbbi becslését. ZHANG et al. [2000] 
cikke olyan közvetlen permeabilitást meghatározó karotázs 
eljárásokat is megemlít, amelyek szonikus szelvényezések 
hullámalak analízise, geokémiai karotázs, nukleáris mágne
ses rezonancia mérések révén adják meg a fúrás által 
harántolt kőzetek nevezett tulajdonságát.

Vizsgálatainkban részletesen analizáltuk közel 16 km 
fúrólyuk hosszon, 0,2 m-es mintavételezéssel, különféle 
karotázs szondákkal felvett, mintegy félmillió geofizikai 
mérési adat minőségellenőrzött komplex karotázs kiértéke
lésének végeredményeit. A vízvezető képesség anizotrópiá
jának az Alföld felső pannon feküjéig terjedő laza üledékes 
rétegsoraira vonatkozó regionális átlagait a 4. táblázat 
foglalja össze.
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4. táblázat. Anizotrópia átlagok (e) és azok szórásainak becslései 
(<7£) az Alföld laza üledékes rétegsoraira komplex 

minőségellenőrzött karotázs kiértékelés alapján 14 kvarter,
18 levantei és 35 felső pannon fúrásból

Table 4. Anisotropy means s and their standard deviations os for 
loose sedimentary complexes of Hungarian Basin based on 

complex quality-controlled evaluation from 14 Quaternary, 18 
Levantine and 35 Upper Pannonian borings

A becslés alapjául szolgáló közegmodell a párhuzamo
san települt rétegekből felépített rétegsor, amelyben a hori
zontális irányú permeabilitás (kxx) számításához a rétegek 
párhuzamosan, a vertikális irányú permeabilitás (kzz) számí
tásához pedig sorba vannak kapcsolva.

Az 5. táblázatban 14 kvarter, 18 levantei és 35 felső 
pannon szakaszra (többnyire 150-250 m vastag réteg

összletekre) számított átlagos permeabilitások és a belő
lük számolt anizotrópia értékek szerepelnek. Ezeket az 
átlagokat a közepes permeabilitás szelvényekből, vala
mint a porozitásból (кф), az agyagtartalomból (&Vsh) és a 
rétegellenállásból (kRt) becsült permeabilitások súlyozott 
átlagaiból számítottuk ki.

A közegmodell a korábbival azonos volt. Az átlagos 
permeabilitás értékekből átlagos anizotrópiát is lehet szá
molni (alsó sorban vastaggal jelölt értékek). A 4. Táblázat
ban adott anizotrópia átlagokat a felső sorok ismétlik meg 
dőlt betűs formában. A közvetlenül és a közvetve számolt 
anizotrópia átlagok és átlagos anizotrópiák a 4. táblázatban 
adott szórásokon belül egymással általában megegyeznek, 
kivéve az ellenállásmérésekre alapozott permeabilitás becs
lésekből származó anizotrópiákat.

A előzőekben vázolt karotázs szelvényezéseken alapuló 
permeabilitás becslések pontosságát a karotázs szelvények 
mérési és kiértékelési hibái mellett a permeabilitás formu
lák közelítési hibái is erősen korlátozzák. Korábbi hazai 
tapasztalatok szerint [Cserepes et al. 1994a, 1994b] régeb
bi vízkutató fúrásokban végzett karotázsmérések alapján 
rétegenkénti kiértékelésnél a porozitás 5-10%, az agyagtar
talom 10-20%, a fajlagos ellenállás 25-35% pontossággal 
becsülhető. Ezekből pedig a rétegek permeabilitása a vi
szonylag nagy modellhibák miatt mintegy 0,5-1 nagyság
rend ű szórással határozható meg.

5. táblázat. Átlagos horizontális és vertikális permeabilitás és anizotrópia becslések az Alföld laza üledékes rétegsoraira
komplex minőségellenőrzött karotázs kiértékelés alapján

Table 5. Average horizontal and vertical permeability and anisotropy estimations for loose sedimentary complexes of 
Hungarian Basin by complex quality-controlled well logging evaluation

A szakirodalomban közölt különféle képletek szolgáltat
ta permeabilitás becslések egymástól való eltérései is sok 
tartományban egy nagyságrend körüliek. Erre a következte
tésre jutott Papé et al. [1999], Zhang et al. [2000] elméleti 
permeabilitás képletekkel számolt és a magokon mért 
permeabilitás értékek összehasonlítása alapján.

A 3. táblázatba foglalt kísérleti tesztelések eredményei 
szerint a karotázs kiértékelések permeabilitás becslései és a 
vízadó rétegek szivattyúzással meghatározott in situ méré
sekből becsült eredményei a k^  horizontális perme- 
abilitásokra vonatkozóan nagyjából mintegy 0,3-0,5 nagy
ságrenden belül (2-szeres, 3-szoros szorzó/osztó eltéréssel) 
megegyeznek egymással.

Sajnálatos módon a kzz vertikális permeabilitás meghatá

rozására nem sikerült feltalálni semmiféle hazai kísérleti 
tesztelési eredményt, így kzz meghatározását független 
kísérletek nem erősítik meg. Emiatt a permeabilitás anizot
rópiák a 4. és 5. táblázatba foglalt becsléseinek egymástól 
való eltérései csakis a mérési hibákat jellemzik. A modelle
zés hibáit pedig nem jellemzik, mert a permeabilitást becs
lő karotázs eszközök csak a jó vízvezető tartományokban 
vannak experimentálisán tesztelve, az agyagokra vonatko
zóan számunkra nem ismeretes a kzz geofizikától független 
in situ kísérleti meghatározása.

A szakirodalomban és általunk is használt soros
párhuzamos kapcsolású közegmodellek minden bizonnyal 
akár több nagyságrendes modellhibát is tartalmazhatnak, 
mert az agyagok permeabilitása nincsen ismert megbízha-
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tósággal in situ meghatározva. A fentebb összefoglalt mo
dellszámításainkban a megvizsgált alföldi kutakra az agya
gok átlagos permeabilitását 0,3-3,0 mD között becsülik a 
porozitásra, az agyagtartalomra és a rétegellenállásra fel
épített elméleti képletek. A geofizikai kiértékelés a vízki
termelés céljából megfelelő becslést szolgáltat a közepes és 
jól vezető rétegek leírására, de semmi bizonyosat nem 
mond az impermeábilis agyagok tényleges vezetőképessé
gére. Ha a valóságban az agyagok az Alföld laza üledékso
raiban egy nagyságrenddel rosszabb vezetők, akkor a verti
kális ekvivalens permeabilitás is egy nagyságrenddel ki
sebb, azaz a permeabilitás anizotrópia pedig egy nagyság
renddel nagyobb a táblázatokban megadotthoz képest.

Összegezve a kísérleti tesztelések elemzését, vizsgála
taink alapján azt kell megállapítani, hogy a féloldalas kalib
rálási lehetőségek miatt csak a horizontális irányú 
permeabilitás átlagok becslését lehet V4-V2 nagyságrend 
pontosnak tekinteni. A teljes regionális vízáramlási prob
léma megoldásához viszont ez is nagyon fontos adat. Az 
anizotrópia meghatározásához végül is a már kidolgozott 
héliumkoncentráció mérésekre [Cserepes, Lenkey 1999] 
és a mélyfúrások piezometrikus szint adataira [Galsa et al. 
2001] kell támaszkodnunk.

5. Háromdimenziós áramlási modellezéssel becsült 
anizotrópia

A regionális vízáramlási rendszerek háromdimenziós 
numerikus modellezései jó lehetőséget biztosítanak a hid
raulikus vezetőképesség, illetve a permeabilitás anizotrópi
ájának regionális léptékű becslésére. Jó példa erre az U.S. 
Geological Survey Professional Papers sorozatában az 
USA-ban 1978-ban elkezdett RASA (Regional Aquifer- 
System Analysis) program keretében a kaliforniai Central 
Valley medence terület vízáramlási rendszerének vizsgálata 
[Williamson et al. 1989]. A nevezett munka külön szaka
szokban foglalkozik a horizontális és a vertikális hidrauli
kus vezetőképességek meghatározásával.

Williamson és társai 1989-es beszámolójukban az 
egyes rétegek horizontális vezetőképességeit egyrészt pró
baszivattyúzásokkal becsülték fel, másrészt pedig — a több 
mint 17 400 fúrás geológiai rétegsorának öt elkülönített 
kőzetosztályába sorolt rétegeihez — a szemcseeloszlások 
alapján hozzárendelt vezetőképesség becsértékek felhasz
nálásával határozták meg az aktuális vezetőképesség becs
léseket. A modellezésben az egyes osztályok kiinduló hori
zontális vezetőképesség becsértékei a következők voltak: 

Aljzat: 0,0 mD
Agyag: 0,187 mD
Homokos agyag: 388 mD 
Finom homok: 3,88 D
Homok és kavics: 38,8 D

A fenti kezdeti értékeket a modellezés során a negye
dükre csökkentették.

Williamson és társai 1989-es művükben a kutak ko
rábban kijelölt /-edik réteg y-edik alrétegének dj vastag

ságát és К xx j horizontális hidraulikus vezetőképességét
párhuzamosan kapcsolva vették figyelembe, hogy meghatá
rozzák az /-edik réteg ekvivalens horizontális vezetőképes
ségét a következő formulával,

( 1)

Ezeket az ekvivalens horizontális vezetőképességeket a 
kutak minden egyes rétegére kiszámították, és a kapott 
értékeket a modellezéshez felvett blokkokba eső kutakra 
átlagolták, illetve azokra a blokkokra, amelyekbe nem esett 
kútszakasz interpolálták a szomszédos blokkok értékeit.

A fenti módon közvetve meghatározott blokkok vezető- 
képességei az esetek 57%-ában összevethetők voltak egyéb 
hidraulikus vezetőképesség meghatározásokkal. A számí
tott becsértékek és a más módon kapott vezetőképességek 
arányai 0,6 és 1,67 közé estek.

Williamson és társai 1989-es cikkükben a vertikális 
irányú hidraulikus vezetőképesség komponens meghatáro
zására is kitérnek. Megállapítják, hogy a teljes vízvezető 
rendszer sok-sok egymásra települt durvaszemcsés és fi
nomszemcsés lencséből felépült tárolóból áll. Ennek meg
felelően az egyes blokkok ekvivalens vezetőképessége a 
tároló típusától függően változik. Minthogy a víztároló 
minden egyes lencséjét mindegyik blokkra az adatrendszer 
hiányos volta miatt lehetetlen modellezni, ezért egyéb lehe
tőség híján az /-edik rétegre egy bizonyos ekvivalens verti
kális hidraulikus vezetőképességet határoztak meg úgy, 
hogy az egymásra települt rétegek összellenállását sorba 
kapcsolással modellezték, azaz

(2)

Ebben a képletben K ^zj és d (j l) az /-edik rétegben le

vő y'-edik alréteg vertikális irányú hidraulikus vezetőképes
ségét és vastagságát jelöli. A szerzők fenti képletet a mo
dell szimplifikálásával tovább egyszerűsítették. A lencséket 
két kategóriába sorolták: durvaszemcsés és finomszemcsés 
osztályba. Ezzel a (2) egyenlőség átalakítható:

(3)

Itt a d és /  index a durva- és a finomszemcsés rétegek 
jellemzőire utal. Általában a finomszemcsés lencsék veze
tőképessége legalább két nagyságrenddel kisebb, mint a 
durvaszemcséseké, ezért a nevezőben a durvaszemcsés 
rétegektől származó szumma elhanyagolható a fmomszem- 
csés rétegektől függő második taghoz képest. így a (3) 
formula tovább egyszerűsödik:

(4)

Ez a képlet rámutat a rétegsort jellemző vezetőképesség 
anizotrópia adott módszerü becslésének legkényesebb
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momentumára. A finomszemcsés rétegek arányának és 
vízvezető képességének becslési hibái döntő módon befo
lyásolják az ekvivalens hidraulikus vezetőképesség megha
tározásának pontosságát. W illiamson és társai 1989-es 
cikkükben megemlítik, hogy a vizsgált régióban voltak 
ugyan laboratóriumban magmintákon végzett vezetőképes
ség mérések, de az eredményeket nem használták fel, mint
hogy azok inkább pontszerű jellemzők, nem pedig a regio
nális modellezéshez szükséges területi és mélységi integrált 
átlagok becslésére alkalmas adatok.

A fenti formulával becsült ekvivalens hidraulikus veze
tőképesség értékek csupán kiindulásul szolgáltak az áram
lási modellezés során a végleges becsértékek iterációval 
történő kialakításához. Ezt a műveletet az idézett munká
ban „kalibrálásnak” nevezik, valójában ez az operáció az 
anizotrópia meghatározását célzó inverzió legfontosabb 
eleme. A kalibráció során a közegmodell egyes paramétere
it addig változtatták, amíg a numerikus modellezések szol
gáltatta elméleti piezometrikus vízszint értékek egy bizo
nyos, előre megadott eltérésen belül meg nem közelítették 
a kutakban mért piezometrikus szinteket.

6. Kétdimenziós vízáramlás modellezés egy alföldi 
szelvényen a hidraulikus vezetőképesség 

anizotrópiájának becslésére
A felszín alatti vizek áramlását kis mélységben — ahol a 

hőmérséklet hatása még elhanyagolható — döntő módon a 
terület hidrogeológiai rétegzettsége és a rétegek hidraulikus

vezetőképessége határozza meg. Ha a hidrogeológiai adat
sorok rendelkezésre állnak, akkor a hidraulikus vezetőképes
ség viszonyok becsülhetők például a fúrólyukakban mért 
nyugalmi vízszint adatok felhasználásával [Galsa 1997; 
Galsa et al. 2001].

Galsa et al. munkájának fő célja egy konkrét alföldi szel
vény mentén a mélyfúrású kutakban mért nyugalmi vízszint 
adatokra támaszkodva az egyes domináns rétegek hidraulikus 
vezetőképesség és anizotrópia viszonyainak meghatározása két
dimenziós numerikus modellezés segítségével. A tanulmányo
zott szelvény a Dunavecse-Kecskemét-Tiszakécske vonalon 
nyugat-keleti irányban halad, majd a Tiszánál megtörik, és a 
Kisújszállás-Karcag-Debrecen-Nyírmihálydi vonal mentén 
ÉK-i irányban folytatódik (7. ábra). A vízáramlás zömmel a 
felső egy-másfél km vastagságú rétegsorban zajlik. Ebben a 
rétegsorban a szerzők négy réteget különítenek el, melyek lefelé 
haladva a pleisztocén, a levantei, a felső és az alsó pannon.

A szelvény mentén mélyfúrású kutakban mért hidraulikus 
emelkedési magasság segítségével meghatározzák a nyugalmi 
vízszint z tengerszint feletti magasságtól és az r  szelvény 
menti távolságtól függő eloszlását. Azon kútadatokat, melyek 
(x,z) koordinátái egymáshoz közel estek — azaz, ha a kutak 
nagy valószínűséggel egy vízadó rétegbe voltak beszűrőzve
— csoportokba vonták össze, és a csoportokat h°BS átlagos 

nyugalmi vízszinttel, illetve o-)BS teljes szórással 
jellemezték. Az összesen 609 kútadatból max(i) = 121 kút- 
adatcsoportot különítettek el, ahol i a kútadatcsoport indexe.

7. ábra. A tanulmányozott szelvény elhelyezkedése. A kontúrok a piezometrikus szint értékét adják meg tengerszint feletti
magasságban. Forrás: Rónai [1985]

Figure 7. Location of the studied section. Contours show piezometric levels above sea level [Rónai 1985]
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Az г-edik csoportra vonatkozó átlagos nyugalmi vízszin
tet a nyugalmi vízszintek számtani közepeként értelmezik, 
míg a csoport szórása három részből tevődött össze:

1) A tjf  csoportátlagszórásból. Az adatcsoportok megbíz
hatósága nő, átlaguk szórása csökken, ha a csoportátlag 
több adatból van meghatározva, illetve azok piezo- 
metrikus szintjei közel esnek egymáshoz.

2) A a h állandó szórástagból, mely az adatcsoportok 
szórásának átlaga, és együttesen jellemzi a mérési és 
modellhibát.

3) A o f  hőmérséklettől függő szórástól. Mivel a kiértéke
lési modell nem számol a hőmérsékletváltozás okozta 
hidraulikus emelkedési magasság változásával, így an
nak hatását torzításként, szórásnövelő tényezőként ve
szik figyelembe.

így az /-edik kűtadatcsoport teljes szórásnégyzete a fent 
említett szórások négyzetösszege,

(5)

A 2. ábra bemutatja a nyugalmi vízszint kűtadatok alap
ján szerkesztett eloszlását a szelvény mentén.

A felszín alatti vízáramlást modellező program kiszámít
ja a kútadatcsöpörtök koordinátáinál a h fH elméleti nyu
galmi vízszintet. A szimuláció eredményének minősítésére 
a négyzetes L2- és az abszolút eltérésre alapozott L \-normát 
vizsgálták [Menke 1989, Tarantola 1987]:

2. ábra. A nyugalmi vízszint kútadatok elemzésével szerkesztett eloszlása a vizsgált szelvény mentén. A kontúrvonalak 
a domborzathoz viszonyított hidraulikus emelkedési magasságot jelölik méter egységben. A kereszttel jelzett (x,z) 

koordinátapontok a kútcsoportok helyét jelölik, méretük szórásukkal arányos. A szaggatott vonalakon keresztül nincs 
jelentős horizontális vízmozgás. Jól látható a tiszakécskei (jc= 100 km) és a hajdúszoboszlói hőanomália (x=200 km)

által okozott nyugalmi vízszint emelkedés

Figure 2. Distribution of static water level constructed by well data along the section above. Contours denote hydraulic 
heads compared to relief. (.x, z) coordinates illustrated by crosses show the location of well classes, their magnitudes are 

proportional to their standard deviations. There is not significant horizontal water flow through the dash lines, so the 
isolated zones can be modeled separately, as well. Rise in static water level caused by temperature anomaly beneath 

Tiszakécske 0=100 km) and Hajdúszoboszló (x=200 km) is obvious

A számítás célja a program paramétereinek (horizontális 
vízvezető képesség, anizotrópia koefficiens) megválasztása 
olymódon, hogy a numerikusán számított elméleti és a 
kútadatok alapján szerkesztett nyugalmi vízszinteloszlás 
különbsége (az Lr , illetve az L2-norma) minimális legyen, 
melyet egy szimplex optimalizációs eljárás biztosít. A 
becsült paraméterek megbízhatóságát és a köztük lévő 
korrelációt a (6) kritériumfüggvények szerinti minimumhe
lyen kiszámított információs mátrix nyújtja [Holtzman 
1971, 1976]. Az elméleti összefüggések csak a horizontális 
vízvezető képesség egymáshoz viszonyított arányainak 
meghatározását teszik lehetővé, így a legfelső réteg hori
zontális vezetőképességét K xx( = 1 0 ^  m/s állandó értéken

tartják. Ezt az értéket a szivattyúpróbák paramétereiből a 
Logan-Schieder összefüggéssel becsülték [JUHÁSZ 1987].

Az inverzió során a legegyszerűbb modelltől haladtak a 
bonyolultabb felé. A legegyszerűbb, egyréteges modell a 
felső vízvezető pleisztocén + levantei + felső pannon 
összevont rétegből áll. Az alatta lévő alsó pannon összletet 
tekintették a modell feküjének. A minőségellenőrzőit 
inverziós eljárás által becsült egyetlen szabad paramétert, 
az £\ anizotrópiafaktort és az eltérés mértékét mutatja a 
6. táblázat.

A 7. táblázat a kétréteges modell (pleisztocén, levantei + 
felső pannon) eredményeit, azaz az L \-norma szerinti 
minimumhelyen kapott rétegparamétereket és szórásukat 
foglalja össze.

A 8. táblázat a háromréteges modell (pleisztocén, 
levantei, felső pannon) becsült rétegparamétereit mutatja az 
L ]-norma alapján. A táblázat paramétereivel számított
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elméleti nyugalmi vízszint eloszlását szemlélteti a 3. ábra. 
A szerkesztett és a számított vízszinteloszlás közötti leg
szembetűnőbb különbséget a nagymélységű tiszakécskei 
(jc= 100 km) és hajdúszoboszlói (;c=200 km) hőanomália 
okozza. Mivel a hőmérsékleteloszlás piezometrikus szintre 
gyakorolt hatása csak szórásnövelő tényezőként van be
építve modell ükbe, ezért az egyezés nem is várható el.

6. táblázat. Az egyréteges modell kiértékelése négyzetes (L2 ) és 
abszolútértékes (Lj) kritériumfüggvény esetén. Dőlt betűtípus 

jelzi, hogy a felső réteg vízvezető képessége előre rögzített érték. 
£\ azon anizotrópia együttható, amely minimalizálja az eltérést az 
adatokból összeállított és a numerikusán számított vízszinteloszlás 

között

Table 6. Evaluation of one-layered model in case of square (L2) 
and absolute value objective function (L\). Italic letters show that 

hydraulic conductivity of upper layer was fixed. £j is the 
anisotropy coefficient that minimizes the deviation between 

constructed and numerically calculated water level distribution

7. táblázat. A kétréteges modell becsült rétegparaméterei és 
szórásai az abszolútértékes kritériumfüggvény minimalizálása 
után. A legfelső réteg horizontális vízvezető képessége (dőlt) 

rögzítve van

Table 7. Estimated layer parameters and standard deviations of 
two-layered model obtained by minimization of L, function. The 
horizontal hydraulic conductivity of upper layer (in italics) was 

fixed

A modell bonyolításával az elméleti és a szerkesztett 
nyugalmi vízszinteloszlás közötti különbség (L]-norma) 
csak néhány százalékkal csökken, ellenben a becsült réteg
paraméterek szórása többszörösére, egyes esetekben több 
nagyságrenddel is nőhet. Nyilvánvaló, hogy a legfelső 
réteg paraméterének szórása a legkisebb, hiszen a felszín 
alatti vizek túlnyomó része itt áramlik. Az alsóbb rétegek 
becsült paramétereinek megbízhatósága jóval kisebb, mivel 
ezen rétegparaméterek kevésbé képesek befolyásolni a 
nyugalmi vízszint szelvény menti eloszlását.

3. ábra. Az elméleti nyugalmi vízszint eloszlása a szelvény mentén. A rétegparamétereket a 8. táblázat tartalmazza

Figure 3. Theoretical static water level distribution along the section. Layer parameters are summarized in Table 8

8. táblázat. A háromréteges modell 5 becsült rétegparaméterének legvalószínűbb értéke, szórása és az abszolút eltérés mértéke 

Table 8. The most probable value, standard and absolute deviation of the estimated 5 layer parameters of three-layered model

7. Anizotrópia együtthatók becslése felszín alatt 
áramló vizek héliumkoncentrációinak 

modellezésével
Az üledékes medencék felszín alatti vizeinek áramlása 

— egyéb tényezők mellett — erősen befolyásolja a vizek
ben oldott sók, gázok koncentrációinak térbeli eloszlását. A 
mélyfúrási kutak kifolyó vizéből vett minták oldott anya

gok koncentrációjának eloszlásából pedig magára a víz
mozgásra, illetve a rétegsor vízvezetési állapotjellemzőire 
lehet következtetni. Egy alföldi szelvény mentén megha
tározott He-koncentrácók alapján Cserepes László és 
Lenkey László végzett kétdimenziós felszín alatti vízáram
lási modellezéseket egy 168 km hosszúságú alföldi minta- 
szelvényen [Cserepes, Lenkey 1994, 1996, 1999]. A 
Tiszakécske-Kisújszállás-Debrecen-Nyírlugos vonal men
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ti szelvény egybeesik a Galsa et al. [2001] által vizsgált 
— az előzőekben tárgyalt —  hosszabb szelvény Tiszától 
keletre eső szakaszával.

Cserepes és Lenkey [1999] a fent nevezett alföldi 
szelvény menti kutakon mért héliumkoncentrációk C[m}
adatait a Не-szállítás kétdimenziós numerikus modellezése 
révén adódó C, elméleti értékekkel közelíti meg. Itt az 
i index a mintavétel helyére utal. A He-koncentráció Q  
elméleti értéke függ a szelvény síkjában felvett kétdimen
ziós hidraulikus rétegsor modell geometriájától és a benne 
megadott rétegek vízszintes hidraulikus vezetőképességei
től és anizotrópia együtthatóitól. A szerzők a közegmodellt 
négy alegységre bontják: a negyedkori, a pliocén, a felső 
pannon és az alsó pannon rétegekre. Ezeket homogén 
tartományként kezelik a számítások során.

A C-m * mérési adatsor kétdimenziós numerikus model
lezésen alapuló inverziója a súlyozott legkisebb négyzetek 
kritériuma szerint történik:

A nevezőben szereplő ß  szorzó a minimum keresés szem
pontjából közömbös, csupán azt jelzi, hogy a mért He- 
koncentráció relatív hibájával arányos szórás van feltéte
lezve minden egyes mérési helyen.

A vizsgált szelvényen a felső pannon feküjéig terjedő 
rétegösszletre vonatkozóan a szelvény menti átlagos vízve
zető képesség anizotrópia becslésére az előbbi algoritmus 
alapján számolva г = 30 ±0,53 nagyságrend adódott. Ér
dekes, hogy e mennyiség két nagyságrenddel (azaz a be
csült szórásoknál nagyobb mértékben) tér el a 6-8. táb
lázatokban szereplő értékektől, noha ugyanúgy regionális 
áramlási modellre épülő becslési módszerről van szó. Ez az 
eltérés egyelőre részleteiben még analizálatlan probléma. 
Feltételezzük, hogy a megbízhatóbb anizotrópiabecslést a 
nyomásadatokon alapuló inverzió szolgáltatja, s nem a 
héliumkoncentrációk használata. A nyomáseloszlást ugyan
is nem befolyásolják az áramlási zóna feküje alatti ismeret
len tényezők, a héliumeloszlást azonban igen. Ez utóbbi 
tekintetben CSEREPES és Lenkey [1999] munkája még 
további vizsgálatot igényel. Az általuk bemutatott, koncent
rációméréseken alapuló becslési eljárás azonban jó kiinduló 
példa a permeabilitás- és az anizotrópia-meghatározás 
egyik lehetséges útjára.

Összefoglalás
A fentiekben áttekintettük azokat a módszereket, 

amelyekkel üledékes rétegek permeabilitását és 
permeabilitás-anizotrópiáját meg lehet határozni. Ezekre a 
mennyiségekre egyre nagyobb szükség van a felszínalatti 
regionális vízmozgások tanulmányozásához, ez utóbbit 
pedig a vízprognózis és vízminőségvédelem egyre 
nehezülő feladatai indokolják.

A meghatározási módszerek alapvetően vagy lokálisak, 
vagy regionálisak. Az előbbi csoportba sorolhatók a mag
mintákon végzett permeabilitás mérések, hidraulikai kút
tesztek és a karotázs szelvényeken alapuló permeabilitás 
becslési lehetőségek. Bár ezek is fontos és hasznos infor
mációt szolgáltatnak a hidrodinamikai modellszámítások

hoz, az igazán jól használható adatokat magukból a regio
nális vízmozgás- és transzportszámításokból inverzió útján 
kaphatjuk. Ennek oka a permeabilitás erősen változó volta: 
a kis méretskálákon meghatározott értékek esetleg sem
mitmondóak egy nagy méreteket igénylő regionális mo
dellszámítás számára. Ezenkívül, mint láttuk, a kúttesztek 
és a karotázs-kiértékelések nem érzékenyek igazán a 
harántolt rétegösszletek rosszul vezető elemeire, s így a 
rájuk épülő anizotrópiabecslés torzít. Fontos jövőbeni fel
adatnak tartjuk tehát a nyomás- (piezometrikus szint) és 
koncentrációméréseken, illetve regionális vízmozgási mo
delleken alapuló inverziós eljárások továbbfejlesztését, 
elsősorban a különböző méréstípusokat egyszerre felhasz
náló együttes (joint) inverzió irányát. Az ezekből meghatá
rozott permeabilitás és anizotrópia értékek pontosan azok a 
regionális, makroszkopikus átlagok, amelyekre a 
vízkészletszámításokban és vízminőségvédelmi kutatások
ban szükség van.
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