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A kutatás motivációja

A felszín alatti vizeket a víztartó k®zet anyaga szerint hagyományo-

san két f® csoportba oszthatjuk. Az els® csoportot a porózus k®zetekben

� talajokban � lev® felszín alatti vizek jelentik, a másodikat a hasadé-

kos, ezen belül karsztos vagy nem karsztos k®zetekben jelen lev® vizek

alkotják.

A repedezett és karsztos k®zetekben zajló folyadékáramlás vizsgála-

tát el®ször a k®olajkutatással foglalkozó geológusok kezdték meg a múlt

évszázad közepén. Az általuk leírt módszerek, összefüggések a hidrogeo-

lógia területén is teret hódítottak, hiszen ezek a tárolók®zetek nemcsak

k®olajat, de ivóvizet is rejthetnek magukban, melynek kitermelhet®sége

nem kevésbé fontos kérdés. Els®dleges vízadóként az összeálló k®zetek

közül a karsztosodásra hajlamos, karbonátos k®zetekre szokás tekinteni,

melyek a világ felszínének körülbelül 13%-át, Európa 22%-át borítják

(Williams, Fong 2011). A Föld népességének 20-25%-a a karsztos víz-

adóktól függ (Ford, Williams 2013). Ugyanakkor a karsztosodásra nem

hajlamos kristályos, vulkanikus k®zetek repedéseiben tárolt víz is ko-

moly tényez®vé válhat egy-egy nagyobb volumen¶ felszín alatti építke-

zésnél, például radioaktív hulladéklerakók létesítésénél (Rempe 2008),

szerepük lehet a geotermikus energiaellátásban, illetve szénhidrogén-

tárolókként, ezért a kutatások során ezekre a víztestekre is �gyelmet

kell fordítani.

Magyarország helyzete a felszín alatti vizek szempontjából egyedi-

nek mondható. Az ország területét többségében porózus k®zetek borít-

ják, amelyekben nagy mennyiség¶ víz tárolódik, azonban talajvizeink

ivóvíz célú hasznosítása azok sérülékenysége miatt általában nem lehet-

séges. Hazánk felszínének csak körülbelül 20%-át fedik karsztosodásra

hajlamos k®zetek, melyek az ország vízellátásának 25%-át biztosítják

(Eördöghné 2014). Kisebb mértékben, de a hasadékvíz-tartók is jelen

vannak országunkban.
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A kommunális vízellátás, az ásványvíz-piac, a fürd®kultúra és az

épít®ipar igényei hazánkban is indokolttá teszik a repedezett és karsz-

tos k®zetekben zajló vízáramlás és -tározódás tudományos vizsgálatát.

Sajátos módon azonban ezek a felszín alatti vizek akkor kapták a leg-

nagyobb �gyelmet, amikor ezekre, mint veszélyforrásra tekintettek a

múlt században zajló intenzív bányászati tevékenység id®szakában (Far-

kas 1979, Kumánovics 1998, Böcker 2007). A bányászati tevékenységek

megsz¶nésével a terepi vizsgálatok elveszítették anyagi forrásukat (Ku-

mánovics 1998), de a korábban gy¶jtött adatok és a számítógépes eszkö-

zök fejl®dése révén elérhet®vé vált numerikus infrastruktúra lehet®séget

adnak a porózus vízadókétól oly eltér® jellegzetességekkel bíró karsztos

és repedezett vízadók behatóbb vizsgálatára. A numerikus szoftverek

segítségével nemcsak helyspeci�kus, de általános kérdések felvetésére és

megválaszolására is lehet®ség nyílik, melyek eredményeit a területi ku-

tatásban is kamatoztatni lehet. A fenntartható felszín alatti vízkészlet-

gazdálkodás közérdek, melynek szolgálatából a tudományos élet is ki

tudja venni a maga részét. Doktori kutatásom ehhez a részhez kíván

hozzájárulni.

A kutatás célkit¶zései

A doktori kutatás els®dleges célja a repedezett és karsztos vízadók-

ban zajló áramlások új módokon való vizsgálata. Ehhez széleskör¶ iro-

dalomkutatásra, új szoftverek megismerésére és terepi adatok gy¶jtésére

volt szükség. A következ® feladatok elvégzését t¶ztem ki magam elé:

� komplex repedezett és karsztos vízadó-geometriák modellezési le-

het®ségeinek feltárása, szoftverek megismerése és alkalmazása,

� repedezett és karsztos vízadókban kialakuló nemlineáris áramlás

hatásának vizsgálata,

� terepi mérési eredmények feldolgozása és kiértékelése,
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� ajánlások megfogalmazása repedezett és karsztos vízadókban zaj-

ló vízáramlás-vizsgálatokra.

A kutatás módszerei

Kutatásom nagyban támaszkodik a numerikus modellezés és a szá-

mítógépes technológia eszköztárára. Munkám során az ingyenesen hoz-

záférhet® MODFLOW véges di�erencia módszeren alapuló szoftvert és

annak kett®, nemlineáris áramlásokat �gyelembevev® programcsomag-

ját, a Conduit Flow Process-t (CFP) és a Non-Linear Flow Process-

t (NLFP) használtam modell- és valós vízadók elemzésére. Próbaszi-

vattyúzási adatok kiértékelésére a Thiem-, Theis-, Jacob-, Kazemi- és

Moench módszereket, valamint az Aqtesolv szoftvert használtam, eh-

hez terepi mérési eredmények, bányavíztelenítési-id®sorok és �ktív víz-

adók modell-adatsorai álltak rendelkezésemre. A modellezési és szá-

mítási munkák megkönnyítésére a programozható Matlab környezetet

használtam.

Új tudományos eredmények

Doktori kutatásom során a repedezett és karsztos k®zetekben je-

lentkez® vízáramlás vizsgálatával foglalkoztam. Két numerikus modellt

készítettem cs®hálózatos idealizációval, egyiket az Öll®s-Németh labo-

ratóriumi kisminta alapján, egyet pedig a budapesti Molnár János-

barlangról. Ezen túl vizsgáltam a karsztos és repedezett k®zetekben

el®forduló nemlineáris áramlás hatását mesterségesen generált és terepi

próbaszivattyúzási adatsorokon, továbbá karsztterület víztelenítéséb®l

származó id®sorokat is elemeztem. Kutatásaim alapján az alábbi új tu-

dományos eredményeket állapítom meg.
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1. tézis : A MODFLOW CFP alkalmazhatósága laborató-

riumi és terepi léptékben

Saját modellezési eredményekkel igazoltam, hogy a MOD-

FLOW CFP Mode 1 programcsomagja alkalmas komplex és

szerteágazó cs®- és barlanghálózatok laboratóriumi és terepi

lépték¶ felszín alatti áramlási problémáinak megoldására.

1. 1. tézis : A CFP alkalmazhatósága laboratóriumi léptékben

A Conduit Flow Process csomagban felépítettem egy eredetileg la-

boratóriumi cs®hálózat modellt, amelyet sikeresen kalibráltam és vali-

dáltam (1. ábra).

1. ábra. Az Öll®s-Német modell numerikus változata. A zöld vonalak a
laboratóriumi, a kék vonalak a numerikus modellezés eredményei.

Az eredmények rámutatnak, hogy a numerikus cs®hálózat-mo-

dell használható olyan komplex cs®hálózat-rendszerek kezelé-

sére, melyben elágazások, különböz® pontokon megadott víz-

betáplálások és vízkivételek vannak. A hidraulikailag hosszú

cs®vezeték feltételezése miatt laboratóriumi léptékben jelent-

kez® eltérések a cs®rendszer falérdességének növelésével ellen-

súlyozhatóak (Karay, Hajnal 2015a, 2015b, 2016).
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1. 2. tézis : A CFP alkalmazhatósága vízzel telített barlang-

rendszer modellezésében

A Conduit Flow Process programcsomag segítségével meg-

alkottam a budapesti Molnár János-barlang eddig ismert sza-

kaszainak cs®hálózatos modelljét, mely a barlang kutatástör-

ténetében az els® ilyen modellezési eredmény (2. ábra). Az

elkészített modell alkalmas eszköz a barlangban folyó vizsgá-

latok támogatásának, a kutatási irányok kijelölésének. Ezen

túl a modell rámutat, hogy a CFP megfelel® módszer terepi

lépték¶, komplex barlangmodellek modellezésére és vizsgála-

tára (Karay, Hajnal 2016).

Egy olyan elvileg helyes modellt hoztam létre, mely képes volt az

ismert kifolyó vízhozam és maximális járatbeli áramlási sebesség nagy-

ságrendi visszaadására. A modell segítségével feltételeztem, hogy a já-

ratok vízellátása mélyebb, feltáratlan barlangrészekb®l koncentráltan,

illetve a k®zetmátrixból di�úz módon érkezik.

2. ábra. A Molnár János-barlang numerikus modellje a
peremfeltételekkel.
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2. tézis : A nemlineáris áramlás kimutatása próbaszivattyú-

zás id®sorokból

A repedezett- és karsztos vízadók próbaszivattyúzás-vizs-

gálatakor a termel®kút közelében nemlineáris áramlás léphet

fel. A nemlineáris áramlás hatásának kimutatására levezettem

egy félempirikus összefüggést, valamint kidolgoztam két gra�-

kus görbeillesztéses módszert.

2. 1. tézis : Félempirikus összefüggés nemlineáris áramlás ki-

mutatására

Numerikus modellezési eredményekkel és terepi adatok ki-

értékelésével kimutattam, hogy a nemlineáris áramlás befo-

lyásolja a próbaszivattyúzás hatására kialakuló nyomáscsök-

kenést, ha teljesül a következ® feltétel :

0,04 ≤ b

a
v (1)

Ez alapján a termel®kút közelében kialakuló nemlineáris áram-

lás távolhatása:

R =
b

a

Q

0,08πH
(2)

ahol R az az érték, ahol a nemlineáris áramlás hatására

kialakuló nyomásszint-csökkenés már legalább 1%-kal maga-

sabb, mint lineáris esetben. A távolhatásra vonatkozó össze-

függést véges di�erencia módszerrel készült modellben ellen-

®riztem (Farkas-Karay et al. 2018).

A paraméterek: b/a a Forchheimer-paraméterek hányadosa [s/m],

v az átáramló fajlagos vízhozam vagy látszólagos áramlási sebesség [m/s],

Q a termelt hozam [m3/s], H a vízadó vastagsága [m].
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2. 2. tézis : Nemlineáris áramlás hatásának kimutatása görbe-

illesztéssel

Numerikusan generált és terepi adatsorok segítségével iga-

zoltam, hogy próbaszivattyúzás során fellép® nemlineáris á-

ramlás jelentkezése az adatok gra�kus kiértékelésével kétféle

módon észlelhet®. Konstans leszívási hozammal termelt vízadó

egyetlen kútjának kiértékelésekor a nemlinearitás láthatatlan

maradhat, ezért vagy több szivattyúzási hozamra vagy több

meg�gyel®kút együttes analízisére van szükség. A nemlineari-

tás hatását mutatja, hogy azon görbék, amelyeket a nemlineá-

ris áramlás �gyelembevételével határozunk meg, kevésbé tér-

nek el a mérési eredményekt®l, mint a nemlinearitást kizáró,

hagyományos Theis-görbe (Farkas-Karay et al. 2017, Farkas-Karay

et al. 2018).

Doktori kutatásomban bemutattam, hogy a Theis-görbe illesztésé-

nél pontosabb megoldást ad Jacob- és Forchheimer módszer illeszkedése

(3. ábra). A Theis-módszerrel számított görbe mérési adatoktól való je-

lent®s eltérése önmagában szükséges, de nem elégséges feltétele a nem-

lineáris áramlás kimutatásának. Az elégséges feltételt a nemlinearitást

�gyelembe vev® módszerek jobb egyezése adja meg.

2. 3. tézis : Az NLFP alkalmazhatósága nemlineáris áramlással

terhelt próbaszivattyúzások kiértékelésében

Igazoltam, hogy a Non-Linear Flow Process programcso-

mag jól használható olyan próbaszivattyúzások kiértékelésére

is, melyeknél a vizsgálat során nemlineáris áramlás lép fel.

Ehhez mesterségesen generált és terepi mérési adatokat hasz-

náltam (Farkas-Karay et al. 2017, Farkas-Karay et al. 2018).

A Forchheimer-egyenleten alapuló véges di�erencia megoldóval vég-

zett számításaim más szerz® és megoldási módszerek adataihoz illesz-

ked® eredményeket adtak. Az NLFP programcsomagot els® magyar
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3. ábra. A G1 adatsorra Theis- és Jacob-módszerrel illesztett görbék. A
meg�gyeléseket a kék négyzetek jelölik.

szerz®ként alkalmaztam próbaszivattyúzások kiértékelésére. Ez alapján

nemlineáris áramlással terhelt próbaszivattyúzási adatok kiértékelésére

alkalmas az NLFP.

3. tézis : A Jacob-módszer kiterjeszthet®sége vízadóban

jelentkez® nemlineáris áramlás esetére

Numerikus modellezési eredményekkel és terepi adatok elem-

zésével igazoltam, hogy a Jacob-módszer jól használható olyan

vízadókban végzett próbaszivattyúzások kiértékelésére, melyek-

nél a nemlineáris áramlás hatása jelent®s. A Jacob-módszer

képletében szerepl® B nemlineáris kútveszteség tag olyan eset-

ben is nullától eltér® lehet, amikor nincs kútbeli veszteség,

ilyen formában a vízadóban kialakuló nemlineáris veszteség

jellemz®jévé válik (Farkas-Karay et al. 2017, Farkas-Karay et al.

2018).

Az eredetileg lépcs®sen növelt hozamú homogén, izotróp nyomás

alatti vízadók termel®kút adatainak kiértékelésére kidolgozott Jacob-

módszert sikerrel alkalmaztam olyan próbaszivattyúzás adatsorokon,
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ahol a termelt vízhozam konstans volt, illetve olyan terepi adatsoro-

kon, ahol a homogeneitás és az izotrópia megléte nem garantálható, és

segítségével kimutattam a nemlineáris áramlás jelenlétét a vízadóban.

A B paraméter és b/a Forchheimer-paraméterek hányadosa közötti kap-

csolatot leíró Mathias-egyenlet használatával bemutattam, hogy adott

szivattyúzási eseménynél a Jacob- és Forchheimer-módszerek megfelel®

kútsugár megválasztásával megegyez® eredményre jutnak.

4. tézis : A Theis-módszer használhatósága karsztos víz-

adókban végzett próbaszivattyúzások kiértékelésénél

Terepi mérési eredmények és numerikus modellek felhasz-

nálásával megmutattam, hogy a Theis-módszer mindaddig hasz-

nálható karsztos k®zetekben zajló próbaszivattyúzások kiérté-

kelésére, ameddig a nagyfokú repedezettség miatt a vízadó

homogénnek és izotrópnak tekinthet® és lamináris vízáramlás

feltételezhet®. Terepi adatok gra�kus kiértékelésével kimutat-

tam, hogy amennyiben ezen feltételek fennálnak, úgy a Theis-

és a repedezett vízadókra kidolgozott Moench-módszer ugyan-

olyan pontos görbeillesztésre ad lehet®séget (4. ábra), ám az

el®bbi kisebb szórást eredményez a transzmisszivitás értékek-

ben és kevesebb paramétert kell �gyelembe venni, tehát al-

kalmazása egyszer¶bb és gyorsabb, mint a Moench-módszeré

(Karay et al. 2016, Farkas-Karay et al. 2017, Farkas-Karay et al. 2018).

A Theis-módszer a 2. 2. tézisben bemutatott módon felhasználható

a nemlineáris áramlás detektálása során.

5. tézis : Próbaszivattyúzás-adatsorokból becsülhet® víz-

adó-paraméterek megbízhatósága

Numerikus modellezési- és terepi mérési eredmények kiér-

tékelésével kimutattam, hogy repedezett és karsztos vízadók-

9



4. ábra. A HGN22-es adatsorra illesztett görbék Theis- és
Moench-módszerrel.

ban a vízadó transzmisszivitási értéke kisebb szórással és meg-

bízhatóbban határozható meg, mint a tárolási tényez®, vagy

más paraméterek (pl. skin-tényez®k) (Karay et al. 2016, Farkas-

Karay et al. 2018).

Numerikusan generált, ismert paraméterekkel felruházott vízadók

adatsorait a Theis- és Jacob-módszerekkel való kiértékelve a mért és il-

lesztett görbék közötti 10%-os számszaki és alaki eltérés esetén a transz-

misszivitás maximum 40%-kal tért el az eredeti értékt®l. Ennél ponto-

sabb illeszkedések esetén ez az eltérés 10% alatt maradt. Terepi próba-

szivattyúzási adatok kiértékelésekor a transzmisszivitás különböz® szer-

z®k és módszerek (Theis, Jacob, Moench, Forchheimer) által meghatá-

rozott értéke próbaszivattyúzások kiértékelésében elfogadható, 15%-nál

kisebb mérték¶ szórásával minden más paraméternél megbízhatóbban

becsülhet®.
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