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� Bevezetı
• Víz az élet hajtóereje, nélküle élet nem is volna lehetséges a Földön
• Vegetációt meghatározó faktorok közül legfontosabb a csapadék• Vegetációt meghatározó faktorok közül legfontosabb a csapadék
• Az emberi test naponta 3 liter vizet igényel
• Az öblítıs WC egy húzásra kb. 20 l vizet ürít
• Az USA egy fıre esı vízfogyasztása 1990-ben 5450 liter/nap

ennek negyede felszín alatti vizekbıl származik
• Magyarországon a felszín alatti vizek részesedése az ivóvízellátásban 

meghaladja a 90%-ot
• Hazánkban a napi tényleges felszín alatti víztermelés 1,4 millió m3
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� Alapfogalmak

HIDROLÓGIA: A víz tudománya.
A legszélesebb értelemben foglalkozik a Földön fellelhetı összes víz
elıfordulásával, eloszlásával, mozgásával és kémiai összetételével.elıfordulásával, eloszlásával, mozgásával és kémiai összetételével.

HIDROGEOLÓGIA: A Földkéreg vízzel való kapcsolatát tárgyalja.
A felszíni és felszín alatti  vizeket földtani tényezınek tekinti.
A víz mozgása és kémiai összetétele nagymértékben függvénye a
földtani viszonyoknak. A hidrogeológia leíró és analitikus tudomány
is egyben.
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A víz eloszlása 

bolygónkon

97,2 % sós víz

2,14 % jég+gleccser

0,61 % felszín alatti víz

0,009 % felszíni víz

0,005 % talajnedvesség

0,001 % légköri nedvesség
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� A víz körforgása (http://www.asvanyvizek.hu/viz_korforgasa)

• A víz elpárolog az óceán felszínérıl (a párolgó víz sómentes)
Ha a légköri kondíciók megfelelnek a pára kicsapódik (felhıképzıdés)• Ha a légköri kondíciók megfelelnek a pára kicsapódik (felhıképzıdés)

• A légkörbıl a csapadék visszahullik az óceánokba vagy a szárazföldre
• Egy része azonnal raktározódik mint hó és jég, vagy víz a tavakban,

más része felszíni áramlásokon keresztül elszállítódik
• A felszínen áramló víz egy része beszivárog a talajba (3 fázisú zóna) 
• A víz egy része közvetlenül a felszínre migrálhat, vagy felveszik a növények, 

más része eléri a talajvizet (telített, vagy 2 fázisú zóna)
• A telített zóna vize a felszín alatt áramlik, míg felszínre nem ér, mint forrás, 

vagy táplál mocsarat, tavat, folyót, vagy óceánt
• A víz körforgásába magmatikus vizek is bekapcsolódhatnak, ill. szubdukció 

során az óceáni eredető víz a magma részévé válhat
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� Hidrológiai egyenlet
• A víz körforgásához az energiát a Nap szolgáltatja 

(energia transzformáció)
• A hidrológiai egyenlet megpróbálja kvantitatívvá tenni a víz • A hidrológiai egyenlet megpróbálja kvantitatívvá tenni a víz 

körforgását
• Az alapegyenlet a tömegmegmaradás elvére épül

Beáramlás = Kiáramlás ± Tározott víz változása

• Az egyenlet bármilyen rendszerre, bármilyen méretben 
alkalmazható

• Az egyenlet idıfüggı
• A beáramlás általában jobban mérhetı. Mint a kiáramlás
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� Hidrológiai input

• csapadék

• felszíni víz beáramlása

� Hidrológiai output

• evapotranspiráció

• felszíni víz párolgása
• felszín alatti víz beáramlása

• mesterséges vízbevezetés

+

• felszíni víz párolgása

• felszíni vízelfolyás

• felszín alatti vízelfolyás

• mesterséges vízelvezetés

-
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� Definíciók
TALAJNEDVESSÉG ZÓNÁJA: Háromfázisú, telítetlen zóna, szemcsék közötti 

hézagok vizet és levegıt egyaránt tartalmaznak. A szemcséket kétrétegő 
hidrátburok veszi körül, melynek belsı rétegét a gyökerek szívóereje sem képes 
leszakítani.

TALAJVÍZTÜKÖR: Kétfázisú, telített zóna határa. Jellemzıje, hogy a tényleges 
nyomás a légköri nyomással egyezik meg. Néhány cm-tıl, néhány 10 m-es 
mélységben található.

FELSZÍN ALATTI VÍZ: A Föld rétegeinek pórusaiban, üregeiben tárolt víz, mely a 
talajvíztükör alatt helyezkedik el.

RÉTEGVÍZ: talajvízadó alatti vízadókból nyerhetı víz

PARTI SZŐRÉSI VÍZ: folyók mentén, onnan utánpótlást nyerı 
vízadó. (Pl: Szentendrei-sziget, Szigetköz)



Vízadó (Aquifer):
földtani egység, amely képes tárolni és 
szállítani a vizet úgy, hogy a vízadó 
kutakat táplálja. Ez általában konszoli-
dálatlan homok, kavics, vagy homokkı,  
mészkı, dolomit, esetleg repedezett 
magmás vagy metamorf kızet.

Hidrosztratigráfia

Vízzáró (Confining layer, aquitard):
földtani egység, amelynek nagyon kicsi 
a permeabilitása, rossz a vízvezetı 
képessége. A vízadókat vízzáró rétegek 
fogják közre. A víz csak nagyon lassan 
tud átszivárogni rajta, bár víztároló 
képessége lehet jó.
A hazai gyakorlatban célszerőbb 
féligátersztı vagy átszivárgó (leaky 
confining layer) rétegrıl beszélni
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Karsztos ill. repedezett vízadó :
jellemzıjük, hogy nem az elsıdleges 
(képzıdésükkel egyidejő) pórusok 
hanem inkább a másodlagosan 
kialakuló repedések, törések – melyek 
karbonátos képzıdmények esetén 
karsztosodhattak – tárolják ill. vezetik a 
vizet. A felszín felöli szennyezések 
általában gyorsan, késleltetés nélkül 
juthatnak le a hasadékvízszintig.

Vízadó képzıdmények 
osztályozása I.

juthatnak le a hasadékvízszintig.
Porózus vízadó:

anyaga konszolidált vagy konszolidá-
latlan homok, kavics. Szokás talajvíz és 
rétegvízadó, illetve partiszőréső 
vízadókra osztani. Utóbbi jó vízvezetı 
képességő, jelentısebb vízfolyások 
közelében található, ahol a folyó menti 
rétegek vize közvetlen kapcsolatban 
van a vízfolyással.
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Porozitás: A kızet hézagtérfogatának és teljes térfogatának a 

hányadosa.

Permeabilitás: A kızet fluidumáteresztı képessége, elsısorban a 
pórusösszeköttetések minıségének, méretének és megoszlásának 
függvénye. Egysége a milidarcy (lásd késıbb).

Darcy törvény
Henry DARCY (1856) készítette az elsı szisztematikus tanulmányt a 

vizek mozgásáról porózus közegben. Egy két végén nyitott hengert 
homokkal töltött meg, és folyamatosan vizet áramoltatott 
keresztül, míg a két vízszintészlelı csıben állandósult a vízszint (a 
rendszer egyensúlyba került).
Tapasztalata szerint a kiáramló vízmennyiség arányos a csı két 
végén mért vízoszlop magasságkülönbségével és fordítottan 
arányos az áramlás során megtett úttal. Továbbá megállapította, 
hogy az idıegység alatt kiáramló vízmennyiség arányos a porózus 
közegre jellemzı koefficienssel.



Jellegzetes értékek
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Jelekkel: 

Q  α hA-hB

Q  α 1/L

Q  α K
ahol,  Q: egységnyi idı alatt átáramlóahol,  Q: egységnyi idı alatt átáramló

vízmennyiség  [L3/T];

hA-hB: vízoszlop magassága

A,B pontban  [L];

L: A és B pontok távolsága [L];

K: szivárgási tényezı

(K tényezı)  [L/T]

DARCY törvény: Q = K A (hA-hB)/L
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Darcy törvény különbségekkel felírva:    Q = K A (dh/dl)

A „dh/dl” hányadost hidraulikus gradiensnek nevezzük. Ez az áteresztı 
közeg ellenállása. (Dimenzió nélküli mennyiség!)

• Az áramlás irányát döntıen nem a nyomás és nem a térfelszín 
határozza meg, hanem a „h”.

• A „h” az egységnyi tömegő folyadék által tartalmazott mechanikai 
energia mértéke.

Ha a Darcy által felírt egyenletet osztjuk a csı keresztmetszetével kapjuk a 
fajlagos vízhozamot (q). Dimenziója [L/T].

q =  K (dh/dl)
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Porozitás, effektív porozitás:

• Porozitás (teljes porozitás, hézagtérfogat):
n = Vvoid/Vtotalvolume

• Porozitás aránya a kızettérfogathoz (hézagtényezı):
e = Vvoid/Vsolidvolume

• Kapcsolat a két tulajdonság között:
e = n/(1-n); n = e/(1+e)



Hidrogeológia III.
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Alapismeretek

• A víz a Föld felszínén elıfordulhat szilárd, folyékony és gáz 
halmazállapotban.halmazállapotban.
Azonban a víz is tartalmazhat oldhatatlan gázokat.

• A víz nyomása nagyobb mint az atmoszférikus nyomás a vízoszlop
súlya miatt.

• A talajvízszint lefutása a domborzat lefutását követi.
• Az áramlás a magasabb hidraulikus emelkedési magasságú terület felöl 

az alacsonyabb hidraulikus emelkedési magasságú terület felé áramlik.



• A szivárgási tényezı az elızı egyenletbıl adódóan szintén „sebesség” dimenziójú [L/T]

• King Hubert (1956) rámutatott, hogy a Darcy féle arányossági konstans (K) egyaránt 
jellemzi a fluidumot és a közeget, amelyben a folyadék áramlik.

- K tényezı fluidumra jellemzı része egyenesen arányos a folyadék
fajsúlyával (γ) és fordítottan arányos a folyadék viszkozitásával (µ).
A fajsúly a folyadék sőrőségének és a gravitációs gyorsulásnak a
szorzata: γ = ρg 

- K tényezı közegre jellemzı része egyenesen arányos a szemcsék alakjával

Szivárgási tényezı

- K tényezı közegre jellemzı része egyenesen arányos a szemcsék alakjával
(C) és a szemcsék átmérıjének négyzetével: (d2)

• A Közegre jellemzı paraméterek szorzatát belsı permeabilitásnak 
nevezzük és Ki -vel jelöljük. Ki = C d2

- A fentiek alapján  K = Ki (γ /µ) = Ki (ρg /µ) 
- Az elızı egyenletbıl Ki -t kifejezve:  Ki = K /(ρg /µ) = Kµ /ρg    [L2]

• A belsı permeabilitás mértékegysége a „darcy”
1 darcy = 9,87 x 10-9 cm2; 1 milidarcy = 9,87 x 10-12 cm2



Egy képzıdmény vízadó képességét legjobban a szivárgási tényezı és
a vastagság szorzata jellemzi, melyet transzmisszivitásnak neveznek 
(jele:T, dimenziója: [L2/T]). 

T=Km

Könnyen belátható, hogy ugyanakkora vízhozamot képes szolgáltatni 
azonos feltételek esetén egy adott vastagságú és szivárgási tényezıjő

Transzmisszivitás

azonos feltételek esetén egy adott vastagságú és szivárgási tényezıjő
réteg, illetve kétszer akkora szivárgási tényezıvel jellemezhetı, fele akkora 
vastagságú réteg.

A rétegekben mozgó vagy kutakkal kitermelt víz „mennyiségét” az 
idıegység alatt átáramló vagy kitermelt vízmennyiséggel jellemezzük, amit 
vízhozamnak nevezünk (jele: Q, dimenziója [L3/T]).
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Vízadó (Aquifer):
földtani egység, amely képes tárolni és 
szállítani a vizet úgy, hogy a vízadó 
kutakat táplálja. Ez általában konszoli-
dálatlan homok, kavics, vagy homokkı,  
mészkı, dolomit, esetleg repedezett mészkı, dolomit, esetleg repedezett 
magmás vagy metamorf kızet.

Vízzáró (Confining layer):
földtani egység, amelynek nagyon kicsi a 
permeabilitása, rossz a vízvezetı 
képessége. A vízadókat vízzáró rétegek 
fogják közre. A víz csak nagyon lassan 
tud átszivárogni rajta, bár víztároló 
képessége lehet jó.
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Vízzáró rétegek alapvetıen 3 
csoportra oszthatók:

• Félig áteresztı (Aquitard or Leaky 
confining layer)

• Vízrekesztı, de víztartó (Aquiclude)• Vízrekesztı, de víztartó (Aquiclude)
• „Teljes” vízzáró (Aquifuge)
Potenciometrikus felszín

(Potentiometric surface):
Az a felület, ameddig a zárt vízadóban 
lévı víz felemelkedne, ha a vízadóba 
kutat fúrnának. Ha a potenciometrikus 
felszín a talaj szintje fölött van, akkor 
túlfolyásos, vagy pozitív kútról beszélünk.



Nyílt tükrő vízadó (Unconfined):
a víz nyomásszintje – azaz a víztükör –
a képzıdmény fedı szintje alatt van, 
ennek megfelelıen a víz szintje a 
légnyomással tart egyensúlyt.

Vízadó képzıdmények 
osztályozása II.

Zárt tükrő vízadó (Confined):
a víz nyugalmi nyomásszintje a fedı 
szint felett van; szemléletesen nyomás 
alatti vízadónak is nevezzük.
Szokás megütött és beállt vízszintrıl 
beszélni zárt tükrő rendszerek esetén. 
Az elıbbi a vízadó fedıszintjét jelzi, az 
utóbbi pedig a nyugalmi nyomását
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Talajvíztartó (Unconfined aquifer):
a felszínhez legközelebb lévı víztartó 
réteg. Közvetlenül a telítetlen zónából 
táplálkozik, a légköri nyomás hatással 
van rá.van rá.

Függı talajvíztartó (Purched aquifer):
vízzáró lencse (általában agyag) fölött 
felgyülemlı víz által feltöltött réteg a 
telítetlen zónában. Gyakori jelenség a 
glaciális területeken. Ezek általában nem 
nagy kiterjedésőek, csak kis vízigényt 
tudnak kielégíteni.
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• A talajvízszintnek és a potenciometrikus szintnek az ábrázolása, 
vizsgálata a hidrogeológiai kutatás alapja.

• Ha a területen állandó vízborítás vagy vízfolyás van (tó, folyó), 
akkor a talajvíz szintjét a vízborítás aktuális vízállása határozza akkor a talajvíz szintjét a vízborítás aktuális vízállása határozza 
meg a közvetlen környezetben.

• A potenciometrikus felszínt lehet két és háromdimenzióban 
ábrázolni.
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Hidrogeológia III.



Szivárgási sebesség számítás
Szivárgási sebesség számítás

Darcy féle sebesség

Q=KA dh/dl → vD = q=Q/A=K dh/dl [m/s]

Valódi sebesség

Ha ne az effektív porozitás, azaz az összeköttetésben lévı

pórusok mértéke, akkor a valódi sebesség:

v = q/ne= (K/ne) dh/dl [m/s]



Számítási feladat I.
1. Feladat
Egymástól 750 m távolságra 2 kút ugyanazt a réteget szőrızi 5 m  

vastagságban. Az 1. kút esetében h1=85 mBf, míg a 2. kút esetében 
h2=90 mBf. 
A réteg szivárgási tényezıje K=3,5*10-5 m/s.A réteg szivárgási tényezıje K=3,5*10-5 m/s.

• Mekkora a Darcy féle sebesség a két kút 
között?

• Mekkora a valódi sebesség, ha az effektív 
porozitás ne=0,35; illetve ne=0,15?



Potenciál

terep szint

gh=Φ

z

h

φ zh +=ϕ

Zo

(viszonyítási sík)



Számítási feladat II
2. Feladat
Egymás közvetlen szomszédságában van telepítve 3 

piezométer, az alábbiak szerint:
1.          2.               3.1.          2.               3.

felszín (mBf) 225        225           225
piez. talpa (m) -150       -100           -75
vízszint a felsz.alatt (m) -80         -77             -60

• Mekkora a víznyomás magasság (φ)?
• Mekkora a gradiens a piezométerek között?
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Piezometrikus felszín gradiense:

• A felszínalatti víz energiája mechanikai, termikus vagy kémiai jellegő. Mivel 
az energia térbeli eloszlása nem egyenletes, ezért a víz áramlással próbálja az energia térbeli eloszlása nem egyenletes, ezért a víz áramlással próbálja 
kiegyenlíteni az energia különbségeket.
Ezért kell foglalkozni fizikai és termodinamikai törvényekkel.

• A továbbiakban feltételezzük, hogy a víz konstans hımérséklető, valamint 
oldott sótartalma, azaz sőrősége sem változik.

• A vízre alapvetıen 3 féle különbözı erı hat a kızetben:
- gravitáció
- külsı nyomás (atmoszférilus+víznyomás)
- felületi feszültség (molekulák között)
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A z0 vonatkoztatási szintrıl emeljünk fel egy „m” tömegő víztestet P 
pontba. Vizsgáljuk meg mennyi munkát kell ehhez végeznünk!

P(z; p; v; )ρ

- Gravitáció ellen végzett munka:
mgzW =1

P

M

(z; p; v; )ρ

(z =0; p ; v =0; )
0 0 0

ρ
0

- Gyorsításkor végzett munka:

2

2

2

mv
W =

- Tágulási munka:

∫=
p

p

dp
mW

0

3 ρ
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• A végzett munkák összege az „m” tömegő folyadék potenciális 

energiájával azonos:

Φ= mW

• Egységnyi tömegre esı energiatartalom:

• Egyszerősítve, becsléseket alkalmazva:

∫++=
++

==Φ
p

p

dpv
gz

m

WWW

m

W

0
2

2
321

ρ

ρ
0pp

gz
−

+=Φ

(Bernoulli egyenlet)

(Hubbert féle energia egyenlet)
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A Darcy törvényben szereplı 
henger két végén mért nyomás 
úgy is kiszámítható, hogy a víz 
fajsúlyát (γ) szorozzuk a fajsúlyát (γ) szorozzuk a 
vízoszlop magasságával (  ):

azaz

γϕ=P

ϕ

ϕρgP =



Hidrogeológia IV.
Elızıek alapján P pontban a nyomás:

azaz

0pgp += ϕρ

behelyettesítve Hubbert féle energia egyenletbe:

Tehát az egységnyi tömegre esı energiatartalom egyenlı a 
hidraulikus emelkedési magasság és a nehézségi gyorsulás 
szorzatával!

0)( pzhgp +−= ρ

gh
ppzhg

gz =
−+−

=Φ
ρ
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Hidrogeológia IV.
Áramlási egyenletek:

Válasszunk ki a vízadó rétegbıl egységnyi térfogatú, homogén, izotróp kockát.

( ) ∂ qρ

Z

Ha qx a Darcy törvénybıl megismert „intenzitás”, ρ a folyadék sőrősége, 
akkor ρqx tömegáramlási sőrőség vagy tömegfluxus x irányban. A fenti 
ábra jobb oldalán a kiáramló tömegfluxus látható, a változás δ-val 
jelölve.

→+ xqρ
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Hidrogeológia IV.

A tömegfluxus egyenletét a tér mindhárom irányába fel lehet írni.
Ha állandósult (stacionárius) áramlást tételezünk fel, akkor a beáramló tömeg-
fluxusnak azonosnak kell lenni a kiáramló tömeg fluxussal, azaz a változások
összege zérus:

)()()( ∂∂∂ qqq rρρρ

Ez a stacionárius áramlás folytonossági egyenlete.

Darcy törvénybıl -t behelyettesítve:
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Hidrogeológia IV.

Regionális áramlások tanulmányozására használják (nincsenek sem 
források, sem nyelık).

rendezve: 0
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(Laplace egyenlet)

források, sem nyelık).
Tranziens áramlások:

Ha az áramlás nem stacionárius, tranziens áramlásról beszélünk, ebben az esetben
nem érvényes a Laplace egyenlet, azaz a jobb oldal nem zérus
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ahol S0 tározási tényezı, vagy kapacitás.

Az S0 /K hányadost diffúziós tényezınek nevezik. Ez határozza meg, hogy  a meg-
változott nyomás mennyi idı alatt fog kiegyenlítıdni.



Hidrogeológia V.

Áramlási rendszerek

• A diffúziós tényezı tárgyalásánál láttuk, hogy ha egy vízadó 
rendszerben megváltozik a nyomás, akkor a rendszer a változás rendszerben megváltozik a nyomás, akkor a rendszer a változás 
kiegyenlítésére törekszik. A változás végigfutásának ideje számítható.

• Következményei:
• nagy kiterjedéső áramlási rendszerek kialakulása,
• szisztematikus hı és kémiai képek kialakulása

• Áramlási rendszerek tanulmányozásának eszközei:
• matematikai analízis,
• hidrodinamikai paraméterek mérése



Hidrogeológia V.

Hidrodinamikai paraméterek medencebeli eloszlása

Az egyszerőbb tárgyalás érdekében két dimenzióban vizsgáljuk az áramlási 
rendszereket. Továbbiakban Tóth József (1963) terminológiáját követjük.

Vegyük fel az Egység Medencét (Unit Basin), mely a következı 
tulajdonságokkal rendelkezik:

− egyenes lejtı határolja (a víztükör is egyenes lejtéső!),
− homogén (egy féle üledék alkotja)
− izotróp (fizikai tulajdonságai a tér minden irányában azonosak),
− impermeábilis határokat tételezünk fel, kivéve a felszínt (alulról és 

oldalról nincs hozzááramlás sem eláramlás, csak a felszíni csapadék 
táplálja és ez a mennyiség el is távozik a felszínen keresztül.
(Ezek a feltételek talán túl szigorúak, azonban az egyszerősítések 
következtében az áramlási rendszerek matematikailag is értelmezhetıvé 
válnak. Azonkívül a nagy üledékes medencékre jó közelítést ad.)



Hidrogeológia V.
Matematikai megközelítés

Az így megadott medencére érvényes a Laplace egyenlet kétdimenziós 
alakja:

Ezt a differenciálegyenletet kell megoldani h-ra!
0
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Ezt a differenciálegyenletet kell megoldani h-ra!

A határfeltételekbıl következik, hogy a medence szélein és az alján a 
hajtóerı zérus:

Tehát az ekvipotenciális vonalak merılegesek az alsó és oldalsó határokra! 
Azaz az áramlás iránya párhuzamos a medence peremeivel a határok 
mentén!
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Hidrogeológia V.
Egység medence egyik felének képe az áramvonalakkal:

A rajzon: -szaggatott vonallal jelölve az ekvipotenciális vonalak, azaz ahol
a hidraulikus emelkedési magasság azonos: h=konstans
- folytonos vonallal jelölve az áramvonalak (fluxusok): q



Hidrogeológia V.

Mivel korábban láttuk, hogy
h=magasság szorozva a fajsúllyal:

( ) γρ z
p

zhzhgp =+=⇒−=

ezért: hvíztükör= zvíztükör

értéket adhatunk az egyenlı
hidraulikus emelkedési 
magasságú vonalaknak

(ekvipotenciális vonal)

( ) γ
ρ

ρ z
g

zhzhgp =+=⇒−=



Hidrogeológia V.

Más szavakkal:

A megcsapolási zónában minél 
mélyebbre fúrunk annál mélyebbre fúrunk annál 
magasabbra jön fel a víz, a 
tápterületen pedig fordítva: annál 
alacsonyabbra emelkedik a víz 
minél mélyebbre fúrunk!



Hidrogeológia V.

A Darcy törvényben szereplı 
henger két végén mért nyomás 
úgy is kiszámítható, hogy a víz 
fajsúlyát (γ) szorozzuk a fajsúlyát (γ) szorozzuk a 
vízoszlop magasságával (  ):

azaz

γϕ=P

ϕ

ϕρgP =



Hidrogeológia V.

Ez a jelenség a nyomásprofilból is 
jól nyomon követhetı, ha a 
mélység függvényében ábrázoljuk 
a nyomást.a nyomást.

A középvonaltól való eltérést 
dinamikus nyomásemelkedésnek 
nevezzük:

középvonalvalós ppp −=∆



Ny-K-i irányú hidraulikai szelvény az Alföld déli részén (Tóth-Almási, 2000)



0 20 40 60 80

nyomás (MPa)

-1000

0

1000

m
B

f)

Algyı P(z) profilja

γdin=9,9785 (MPa/km)

-4000

-3000

-2000m
é

ly
s
é

g
 (

m

γst=9,8067 (MPa/km)

γdin=10,3751 (MPa/km)

γdin=20,5931 (MPa/km)



Hidrogeológia VI.

Áramlási modellek
Az elızıekben tárgyalt laza üledékes egység-medencében felépülı áramlási 

rendszer peremfeltételeit változatjuk. Megvizsgáljuk hogyan hat ez az áramlási 
rendszerre.

• Az egyenes lejtı helyett vegyünk fel egy szinuszosan hullámos felszínt, ahol a 
mélység és a hossz aránya 1:2.
A felszín  változása a víztükör hasonló undulációját vonja maga után. Így a 
kiemelkedések lokális beáramlási területek, míg a belsı medencék lokális 
kiáramlási területek lesznek. A közepes mélységő áramlási rendszernek is 
kialakul legalább egy beáramlási és kiáramlási területe. A regionális áramlási 
rendszer beáramlási zónája a medence legmagasabb pontjának, míg a 
kiáramlási zónája a medence legalacsonyabb pontjának környékére 
koncentrálódik. Jól megfigyelhetı, hogy van olyan terület amely lokális 
kiáramlási zóna, ugyanakkor regionális beáramlási zóna is egyben. Más 
területeken egymás mellett található a lokális, a közepes és a regionális 
áramlási rendszer kiáramlási zónája. Ez azt jelenti, hogy egymáshoz közel 
eltérı korú és jelentısen különbözı kemizmusú vizeket találhatunk!



Hidrogeológia VI.

Egymásba ágyazott áramlási rendszerek (Tóth J. 1963)



Hidrogeológia VI.

Ha a mélység-hossz arányt és a felszín hullámzásának amplitudóját változtatjuk,

akkor az áramlási kép is megváltozik.

Kis mélységő, enyhén hullámos felszínő medence áramlási képe (Tóth J. 1963)



Hidrogeológia VI.

Elıször az áramvonalak „laposodnak el”, majd egyre deformáltabbá válnak. Míg

végül a regionális áramvonalak felépülésére már nem marad hely, és az áramlási

rendszer különálló cellákra bomlik.

Sekély mélységő, erısen unduláló felszínő medence áramlási képe (Tóth J. 1963)



Hidrogeológia VI.

Az egymásba ágyazott (nested) vagy 
komplex áramlási rendszereket 
vizsgálva találunk néhány kitüntetett 
helyet, ahol az áramló víz mozgása 
igen érdekesen alakul. Ezek a igen érdekesen alakul. Ezek a 
stagnáló pontok (stagnation points). 
Itt ugyanis a vízre ható erık 
ellentétes irányúak, de közel azonos 
nagyságúak, tehát az eredı erı 
zérus. A víz ezeken a területen alig 
mozdul el, ezért szokták ezeket a 
helyeket „pangóvizes” tartománynak 
nevezni.
Ezeknek a pontoknak az ismerete 
rendkívüli fontosságú például  a 
szénhidrogének csapdázódása miatt.

Ekvipotenciális mezı és az áramvonalak

képe a stagnáló ponttal három áramlási

rendszer találkozásánál (Fetter, C.W.1994)



Hidrogeológia VI.

A regionális talajvízáramlás hatásai (A felszínalatti víz mint 
földtani tényezı)

Az áramlási rendszerek következtében vertikálisan és horizontálisan a 
fizikai tulajdonságok megváltoznak.

Az áramlási rendszerek következtében vertikálisan és horizontálisan a 
fizikai tulajdonságok megváltoznak.

• a felszínalatti víz kémiai anyagokat old és csap ki,
• képes anyagot és energiát szállítani,
• a felszínalatti víz tud kenni,
• a mozgó felszínalatti víz hatással van a pórusnyomásra
Hidrológiai jelenségek:
• helyi vízmérleg (beáramlási↔kiáramlási zóna)
• regionálisan ellentétes viszonyok alakulnak ki
Kémiai ásványtani jelenségek
• izotópeloszlás változás
• talajszikesedések
• oldás, diagenezis



Hidrogeológia VI.

Növénytani jelenségek:
• beáramlási, kiáramlási területre jellemezı növénytársulások
Talaj és kızetmechanikai jelenségek
• rézsőállékonyság• rézsőállékonyság
• talajerózió
• hidraulikus törés
Geomorfológia
• karsztjelenségek
• hidegégövre jellemzı fagyjelenségek
Szállítás és akkumulációs hatás
• hıeloszlási jelleg
• felszínalatti víz, mint telepképzı erı (pl. olaj, urán)
• olajszivárgások és ezzel kapcsolatos geokémiai és geofizikai anomáliák



Hidrogeológia VI.

Egymásba ágyazott komplex áramlási rendszerek (Tóth J. 1999)



Hidrogeológia VI.

Egymásba ágyazott komplex áramlási rendszerek (Tóth J. 1980)



Hidrogeológia VII.

Áramvonalak refrakciója

Vizsgáljuk meg mi történik ha a rétegsor nem homogén, hanem több 
rétegbıl áll, melyek hidrogeológiai paraméterei nem azonosak.rétegbıl áll, melyek hidrogeológiai paraméterei nem azonosak.

Ha a víz egyik rétegbıl egy másik, tıle eltérı szivárgási tényezıjő (K1≠
K2), rétegbe áramlik akkor az áramlás iránya megváltozik (Hubbert, 
1940).
Ennek bizonyítására vegyünk fel egy áramcsatornát, melyet két 
áramvonal határol az ábrán feltüntetett paraméterekkel. Írjuk fel 
Darcy törvényét mindkét rétegre úgy, hogy az egyik rétegben haladó 
áramcsatornában átáramló vízmennyiség Q1, míg a másikban Q2.



Hidrogeológia VII.
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Hidrogeológia VII.

Mivel feltesszük, hogy a határon sem hozzááramlás sem eláramlás nem történt,ezért:
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Mivel az ekvipotenciális vonalak folytonosak, ezért dh1 = dh2, tehát:
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Az ábrán két derékszögő háromszög fedezhetı fel, melyek egy-egy szöge az 

áramvonal beesési szögével azonos (σ1 ill. σ2)

A szinusz és koszinusz szögfüggvények definíciói alapján:
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A refrakció következménye, hogy ha K1>>>>K2, akkor az áramvonal a beesési

merılegeshez, míg ha K1<<<<K2, akkor a beesési merılegestıl törik.



Hidrogeológia VII.

Eltemetett lencsék hatása

Legyen egy rétegsor finomhomokos (K1), 

benne egy durvahomokos lencsével (K2), 

tehát K <K . A refrakció törvényének tehát K1<K2. A refrakció törvényének 

megfelelıen a lencse „beáramló vége” 

begyőjti az áramvonalakat, míg a 

„kiáramló végénél” az áramvonalak 

szétágaznak.

Ez a hatás a víztükör felületében anomáliát 

okoz, a beáramlási végen a várható 

értéknél kisebb a kiáramlási végen 

nagyobb értéket találunk.
Az áramvonalak képe a víztükör helyze-

tével, nagyobb K tényezıjő lencse esetén



Hidrogeológia VII.

Anizotróp vízadó

Ha olyan vízadót választunk, ahol a felszínt két egyenessel lehet megadni, melyek 
közül az egyik közel vízszintes, akkor izotróp közeg esetén is a beáramlási terület 
növekszik meg. Ha a közeg nem izotróp, azaz a közeg szivárgási tényezıjének  
horizontális komponense többszöröse a vertikális komponensnek, akkor a kiáramlási horizontális komponense többszöröse a vertikális komponensnek, akkor a kiáramlási 
zóna „összehúzódása” még jelentısebb. Ebben az esetben az áramvonal nem 
merıleges az ekvipotenciális vonalakra.

Felszínalatti víz áramlása koncentrált

kiáramlású területen, A izotróp;

B anizotróp közegben.

(Freeze-Witherspoon, 1967)



Hidrogeológia VII.

Rétegzett vízadók

Rétegzett medencékben eltérı szivárgási tényezıjő üledékek települnek egymásra. 
Ha az alsó réteg K tényezıje lényegesen nagyobb  (K2>>K1), akkor a felsı rétegben 
az áramlás vertikális összetevıje dominál, míg az alsó rétegben az áramlás fı az áramlás vertikális összetevıje dominál, míg az alsó rétegben az áramlás fı 
iránya vízszintes (A ábra).
Ellenkezı esetben, ha a felsı réteg K tényezıje nagyobb (K1>>K2), az áramlás 
döntı részben a felsı rétegben történik (B ábra).

Regionális áramlás rétegzett

vízadókban

(Freeze-Witherspoon, 1967)



Felszín alatti vizek védelme



Bevezetı

� A Föld édesvíz készletét két világmérető káros 
hatás fenyegeti:

- A vízbázisok túlhasználata
- A vizek elszennyezıdése

Mindkettı az emberi tevékenységbıl ered, és 
nem ritkán egyszerre, együtt jelenik meg.

Az emberi tevékenység mennyiségileg és 
minıségileg is befolyásolja a vízkörforgás 
elemeit.



Felszín alatti vízkészletek 
osztályozása I.

� Természetes vízkészlet: a természetes vízkörforgalomban résztvevı 
vízmennyiség. 

� A természetes vízkészlet hasznosítás szempontjából két csoportra 
osztható: 

� A, hasznosítható készlet
� B, nem hasznosítható készlet� B, nem hasznosítható készlet
� A természetes statikus vízkészlet: 
� - az a térfogatilag meghatározható vízmennyiség, amely természetes 

körülmények között utánpótlódással nem rendelkezik → ez a készlet 
csak rétegek közé zárt, ennek megfelelıen nyomás alatti lehet és egy 
állandó véges tömeggel rendelkezik. 

� Az ilyen rendszerbıl történı víztermelés során a vízhozam a következı 
komponensekbıl tevıdik össze:

� - a víz rugalmas tágulása révén felszabaduló vízhozam
� - gáz rugalmas tágulása révén felszabaduló vízhozam
� - kompakció révén felszabaduló vízhozam.



Felszín alatti vízkészletek 
osztályozása II.

� A természetes dinamikus vízkészlet: az a volumetrikus és áramló 
vízmennyiség amely természetes körülmények között utánpótlódással 
rendelkezik. Az utánpótlódási hozam a természetes vízforgalom hozama. A 
dinamikus készlet abban különbözik a statikus készlettıl, hogy ha kitermeljük, a 
termelés során átalakult tároló a termelés megszőnése után újratöltıdik. 

� Gazdaságosan kitermelhetı dinamikus vízkészlet: a természetes � Gazdaságosan kitermelhetı dinamikus vízkészlet: a természetes 
dinamikus vízkészletnek az a hányada, amelyet kitermelhetünk anélkül, hogy 
valamely terület természetes vízforgalmát vagy más hidrológiai vízbányászati 
jellemzıit károsan megváltoztatnánk. 

Statikus vízkészlet Dinamikus vízkészlet

Csak egy volumetrikus állandó 

készlettel rendelkezik, s ha abból 

elveszünk a készletbıl hiányzik

Ha a rendszerbıl nem veszünk ki 

többet, mint az aktuális áramló 

rész, úgy a kitermelhetı vízhozam 

a sokévi átlagban állandó lesz



Felszín alatti vízkészletek 
osztályozása III.

� Biztonságos hozam: (safe yield) eredetileg a felszín alatti víztermelés 
és az éves utánpótlódás hosszú idıtartamú egyensúlya. 

� Késıbb: egy vízadó formáció biztonságos hozama az, amelyet a víz 
mennyiségi és minıségi károsodása nélkül igénybe lehet venni. 

� A „biztonságos hozam” koncepció alkalmazásának idején nem vették 
figyelembe a más vízadókkal való kapcsolatot és kölcsönhatást, 
valamint a környezeti hatásokat. Ez több váratlan következménnyel 
járt, úgymint folyók, források, vizes élıhelyek kiszáradása, 
ökoszisztémák károsodása és a felszín alatti vizek szennyezıdése.  ökoszisztémák károsodása és a felszín alatti vizek szennyezıdése.  

� Gyakorlatilag tartós hozam: (practical sustained yield) az a hozam, 
amely évenként kivehetı anélkül, hogy nemkívánatos hatások lépnének 
fel, ezért nem haladhatja meg a sokévi utánpótlódás átlagát. 
Elıfordulhat, hogy egyik évben többet termelnek ki, mint az 
utánpótlódás, de átlagosan ki kell egyenlítıdnie a táplálásnak és a 
megcsapolásnak.  

� Fenntartható hozam: (sustainable yield)A vízkészletek fenntartható 
használata nem csak a készletek túlhasználatának elkerülését, hanem a 
természeti környezet védelmének feladatát is jelenti. 



A vízbázisok túltermelése
� A túltermelés: az a helyzet, amelyben az átlagos vízkivétel 

mértéke tartósan meghaladja az átlagos utánpótlódás mértékét. 
� A túltermelés negatív hatásai:
� - a potenciometrikus szintek fokozatos süllyedése
� - a források hozamának fokozódó csökkenése
� - az áramlási rendszer áramképének megváltozása
� - a nyomásváltozás módosító hatása az utánpótlódás � - a nyomásváltozás módosító hatása az utánpótlódás 

mechanizmusára. 
� - a pórusvíznyomás csökkenése miatt térszíni süllyedések 

bekövetkezése.
� - fokozódó vízminıségromlás
� - ökológiai károsodások jelentkezése
� - a kitermelési költségek növekedése
� Vízbányászat: ha a szivattyúzás folyamatosan túllépi a 

természetesen utánpótlódó vízmennyiséget.→ a rendszer már nincs 
fenntartható állapotban.



A vízbázisok fenntartható használata 
I.

� - a készletek túlhasználatának elkerülése
� - a természetes környezet védelme (a vízfolyások 

alaphozamának biztosítása; a parti növényzet, vízi 
ökoszisztémák védelme, vizes élıhelyek védelme)
- a társadalom vízigényének kielégítése� - a társadalom vízigényének kielégítése

� - a készletek hosszú idıtartamú megırzése a 
következı generációk számára.

� A feladat: a felszíni és felszín alatti vizek koordinált 
használata oly módon, hogy az utóbbiak 
tartalékoljanak többlet vízkészletet a bıviző 
periódusokban és tárolóként mőködjenek a száraz 
periódusokban. 

� Probléma: egyes vízbázisok esetén a készlet nem 
megújuló, ezért használata nem lehet fenntartható.  



A vízbázisok fenntartható használata 
II.

� A rendszer új egyensúlyi állapotának, a fenntartható 
termelés állapotának eléréséhez a szivattyúzásnak 
vagy az utánpótlódás (recharge) növelését és/vagy 
más vízelvonások(discharge) csökkentését kell 
biztosítania. biztosítania. 

� - a felszín alatti víz szivattyúzása rendszerint kis 
hatással van az utánpótlódásra, ahol a folyó vagy 
vízválasztó távol van vagy a talajvíz mélyen áll és 
ahol az utánpótlódás a klimatikus viszonyok 
függvénye. 

� - a természetes vízelvonást csökkentheti a 
szivattyúzás azáltal, hogy süllyeszti a magasan álló 
talajvízszintet s ezzel csökkenti az evaporációt.  



Az emberi tevékenység hatása a 
vízmérlegre

Egy nem termelt vízadó természetes utánpótlódása:
Utánpótlódás=csapadék+felszíni víz hozzáfolyás+importált víz 
(pl. kompakció során felszabaduló víz)+felszín alatti víz 
hozzáfolyás-
-evapotranspiráció+evaporáció+felszíni vízelfolyás+exportált víz -evapotranspiráció+evaporáció+felszíni vízelfolyás+exportált víz 
(pl. víz csapdázódás)+felszín alatti vízeláramlás±a felszínen 
tárolt víz változása

Antropogén tevékenység esetén az utánpótlódás 
kiegészítı számítása:
Utánpótlódásantropogén: ipari használat+közmővekbıl 
származó+háztartási használat+öntözés-
-evaporáció+az öntözıvíz evapotranspirációja+termékekbe 
exportált víz+csöveken történı elszivárgás felszíni vizekbe



A potenciometrikus szintek 
csökkenése

� Az elmúlt fél évszázadban robbanásszerően 
megnıtt a felszín alatti vizek igénybevétele 
közösségi, ipari és mezıgazdasági célokra.

� Ennek következtében világszerte:� Ennek következtében világszerte:
- süllyednek a vízszintek
- romlik a víz minısége
- károsodnak a vízi ökoszisztémák
- Irreverzibilis térszíni süllyedések következnek 

be.
- A világ felhasználható édesvízkészletei 

csökkennek.



A potenciometrikus szintek 
csökkenése Magyarországon I.

� A nagyobb alföldi városokban a kútcsoportos vízmővek 
már az 1970-es évek közepére jelentıs mélységő és 
kiterjedéső depressziós tölcsérek kialakulását 
eredményezték. (pl. Debrecen: 24m, 20km; Szeged 8m, 
10km)10km)

� A tartós, koncentrált nagy rétegvíz-kitermelés 
következtében regionális mértékő nyomásszint-csökkenés 
állhat elı, amely a peremterületeken az áramlási 
rendszerek megváltozásához vezet. (pl. D-Nyírség)

� A nagymértékő rétegvíz-kitermelés következtében nınek a 
vertikális hidraulikai gradiensek, ami hidraulikai értelemben 
a szivárgási sebességek arányos növekedését jelenti. 



Vízszintcsökkenés a Nyírségben
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A potenciometrikus szintek 
csökkenése Magyarországon II.

� A Dunántúli-középhegység karsztvízszintjeinek 
csökkenése:

� A karsztvízszintek regionális kiterjedéső csökkenése a bányászati 
tevékenység hatására

� A csökkenés mértéke a 80-as évek második felében átlagosan � A csökkenés mértéke a 80-as évek második felében átlagosan 
50m, de helyenként elérte a 110m-t is

� A vízszintcsökkenés hatására veszélybe kerül a Hévízi-tó, illetve a 
Budai hévforrások

� Az azóta történt bányabezárások és bányavíz-kivételek jelentıs 
csökkenésének eredményeként a karsztvíz-kivétel az 1980as 
szint közel egyharmadára esett vissza.

� Jelenleg a karsztvízszintek regionális emelkedése figyelhetı meg    



A Dunántúli-középhegység 
karsztvízszintjeinek csökkenése



A talajvízszint változása az emberi 
tevékenység hatására I.

� A talajvíz nagymértékben ki van téve az emberi 
tevékenység hatásának. 

- Felszínhez közeli vízkivételek növekedése → sok 
helyen a talajvízszint süllyed 

- Ha a csatornázottság nem követi a vezetékes - Ha a csatornázottság nem követi a vezetékes 
ivóvízellátás kiépülését a települések területén 
emelkedı talajvízszintek is elıfordulhatnak.
Az 1960-as évek közepe óta a Nagykunságban és a 
Tisza mentén Szegedig a talajvíz folyamatosan 
emelkedett, helyenként meghaladta a +4m-t.
Az 1970-es évektıl a Duna-Tisza közén jelentıs 
talajvízszint csökkenések figyelhetık meg, amelynek 
okát a szárazság mellett a nyomás alatti rétegvizek 
fokozott mértékő kitermelésében látják.  



A talajvízszint változása az emberi 
tevékenység hatására II.

� A felszín alatti víz egységes hidraulikai rendszer, 
amelyben mind a nyomásváltozások terjedése, mind 
a folyadékok mozgása különbözı mértékben 
folyamatosan végbemegy. 
A vízbázisok fokozott igénybevétele következtében a � A vízbázisok fokozott igénybevétele következtében a 
hidraulikai tulajdonságok és ezzel együtt az áramlási 
rendszerek paramétereinek változása következik be.

� Tartós, több évtizedes víztermelés során kapcsolat 
létesül a talajvíz és a mélyebb rétegvizek között. A 
fenti kapcsolat akkor is létrejön, ha a vízbázist jelentı 
vízadó összletet 20-50m vastag iszapos, agyagos 
vizzáró (vízlassító) rétegek választják el a talajvíztıl. 



Térszínsüllyedés folyadék-kitermelés 
hatására I.

� Az emberi tevékenység hatására elıálló 
süllyedések okai:

� - a felszín alatti vizek tartós szivattyúzásának hatására 
bekövetkezı potenciometrikus magasságcsökkenésbekövetkezı potenciometrikus magasságcsökkenés

� - nyersolaj, földgáz termelését követı mélységi 
nyomáscsökkenés

� - bányászati tevékenység.
� Természetes okokra visszavezethetı süllyedések:
� - mély fészkő tektonikai mozgások és földrengések
� - recens, finomszemcsés üledékek kompakciója, a felettük 

fekvı üledékek túlsúlyának, vagy földrengés által kiváltott 
vibráció hatására.



Térszínsüllyedés folyadék-kitermelés 
hatására II.

� Ha a vízadóban az eredeti „h” hidraulikus emelkedési 
magasság, másnéven potenciometrikus 
szintmagasság ∆h értékkel csökken a rendszerbıl víz 
szabadul fel. Ez a víz három forrásból származik:szabadul fel. Ez a víz három forrásból származik:

� - a nyomás alatti víz expanziójából
� - a vízadó kompressziójából
� - a fedı agyagréteg kompressziójából



Térszínsüllyedés folyadék-kitermelés 
hatására III.

� A potenciometrikus szintmagasságok 
csökkenése következtében a vízadó 
környezetének alacsony permeabilitású 
rétegeiben irreverzibilis kompakció(vagy rétegeiben irreverzibilis kompakció(vagy 
konszolidáció) megy végbe, amely térszíni 
süllyedéseket eredményez.

� Az erısen szivattyúzott nyomás alatti vízadó 
rendszerekben a vízzáró kompakcióból 
származó vízmennyiség lényegében egyenlı a 
térszíni süllyedés térfogatával és tipikusan 
elérheti a szivattyúzott vízmennyiség 10-
30%-át.



� A vízszinteket tartósan csökkentı vízkivétel 
térszínsüllyedést eredményez.

Térszínsüllyedés folyadék-kitermelés 
hatására IV.

-dp=dσe= -ρ*g*dΨ= -ρ*g*dh

� A pórusnyomás csökkenésével nı a hatékony 
feszültség az üledékek kompakciója, 
konszolidációja révén. Tehát a növekvı 
hatékony  feszültség következtében csökken 
a porózus közeg térfogata. 



Épületkárok a vízszintcsökkenés 
hatására

� A magasan álló talajvíz hirtelen leszívása következtében épületkárok 
jelenhetnek meg. (pl. Medgyesbodzás)



� A konszolidáció hidraulikai hatásai:
� - a süllyedés hatására megváltoznak a kızetfizikai paraméterek 

→ szivárgási paraméterek megváltozása
� - mind a „K” szivárgási tényezı, mind az „Ss” fajlagos tárolási 

Térszínsüllyedés folyadék-kitermelés 
hatására V.

� - mind a „K” szivárgási tényezı, mind az „Ss” fajlagos tárolási 
tényezı változik a porozitással. 

� - A „K” tényezı és a porozitás kapcsolatát a Kozeny-Carman 
egyenlettel írják le, amely a következı alakú:

� K=Ko*(n/n0)3*(1-n0)/(1-n)2

� Ahol:
� - n0 és n a konszolidáció elıtti és utáni porozitás
� - Ko és K a konszolidáció elıtti és utáni szivárgási tényezı 



Kalifornia: Great Valley

� Területe: 47000km2, 725km hosszú, 64km széles
� nagy mezıgazdasági területek→hatalmas vízmennyiség kivétele 

öntözésre(+lakossági és ipari vízellátás)
� A süllyedés által érintett terület: 13500km2

� Déli részén található a San Joaquin-völgy ahol a maximális � Déli részén található a San Joaquin-völgy ahol a maximális 
vízszintsüllyedés 153m volt → a világ egyik legnagyobb ember által 
okozott térszínsüllyedése: 9m

� 1920as évektıl az 1970es évekig 70milliárd m3 vizet szivattyúztak ki és 
a konszolidáció következtében 20milliárd m3-el csökkent a vízadó kızet 
térfogata.



San Joaquin-völgy



Mexico City

� 20 milliós lakosság
� A vízkivételek hatására az egész város több, mint 3 

m-t süllyedt, de a város egyes részein 9 m-es 
térszínsüllyedést is mértek. térszínsüllyedést is mértek. 

� A kompakció a felsı 50m-es zónában játszódik le két 
nagyon összenyomódó 5-10m és 25-30m közé 
települt iszapos agyagban. 

� A süllyedéssel érintett terület nagysága 150km2, 
átlagosan 20m vízszintcsökkenés mellett.

� A város vízellátását sok helyen a csatornázottság 
hiányára visszavezethetı szennyezések is nehezítik. 



Mexico City



Mexico City



Térszíni süllyedések Magyarországon

� A nagyvárosok területén jellemzı, ahol 
intenzív vízkitermelés zajlik.

� Magyarország legintenzívebben süllyedı 
területe Debrecen térsége volt mintegy területe Debrecen térsége volt mintegy 
8mm/éves süllyedéssel.

� Szolnok: -4,3mm/év
� Szeged: -4,1mm/év
� Békéscsaba: -3,8mm/év
� Gyır: -2,2mm/év



Térszín süllyedés Magyarországon

Debrecen

Gyır

Szolnok

Szeged

Békéscsaba

 

Gyır Szeged



Térszín süllyedés a vízszint
süllyedés függvényében



Mesterséges visszatáplálások

� A társadalom technológiai fejlıdése nemcsak a felszín alatti víz 
kitermelésével, hanem a felszín alá juttatásával is változtatja a 
hidrogeológiai áramlási rendszereket. 

� A települési szennyvizek talajba szivárgása a talajvízszintek 
emelkedésével is járhat. 
A kommunális vízellátás fejlesztése mindenütt megelızte a � A kommunális vízellátás fejlesztése mindenütt megelızte a 
csatornahálózat kiépítését, s az így megemelkedett 
ivóvízhasználat révén az el nem vezetett vízmennyiségek a 
települések talajába szivárogtak be.

� A világ számos nagyvárosában(pl. London, Párizs, Barcelona) az 
utóbbi években jelentısen csökkenteni tudták a vízkivételeket a 
korábbi évekhez képest, így ezeken a helyeken az emelkedı 
vízszintek okoznak gondot.(pl. metrók, föld alatti parkolók 
esetében).

� Ide sorolhatók a visszasajtoló kutak is, melyek száma a jövıben 
várhatóan növekedni fog Magyarországon a jelenlegi 
jogszabályok megmaradása mellett. 

� Az öntözés szintén a mesterséges utánpótlások egy fajtája.  



Vízszennyezés fogalma

� Vízszennyezés alatt az emberi tevékenység 
hatására kialakuló olyan körülményeket 
értjük , melyek közvetlenül befolyásolják a 
felszíni illetve a felszín alatti vizek minıségét. felszíni illetve a felszín alatti vizek minıségét. 

� Vízszennyezést okoz minden olyan anyag 
megjelenése vízben, mely károsan 
befolyásolja a természetes vizek emberi 
fogyasztásra való alkalmasságát, illetve 
korlátozza vagy lehetetlenné teszi a vízi élet 
számára. 



A vízszennyezés módjai
� Pontszerő szennyezés során a szennyezıanyag a szennyezı 

forrásból csıvezetéken, vagy nyílt csatornán keresztül kerül a felszíni 
vagy felszín alatti vizekbe.

� Diffúz szennyezés során a szennyezı anyag nagyobb térbeli 
kiterjedésben kerül a vízbe. 
A szennyezıanyag térbeli kiterjedésétıl függıen lehet:� A szennyezıanyag térbeli kiterjedésétıl függıen lehet:

- Lokális
- Vízgyőjtıre kiterjedı
- Regionális
- kontinentális



A szennyezı anyagok csoportosítása

� A szennyezést okozhatja természetes anyag 
abnormális koncentrációja vagy természetidegen 
anyag(xenobiotikum) 

� A szennyezıanyagok fizikai állapotukat tekintve 
lehetnek szilárd; vizes fázisban oldott, szuszpendált lehetnek szilárd; vizes fázisban oldott, szuszpendált 
formában, vagy elkülönült formában+gáz fázisban 
talajlevegıben vagy vízben oldva

� Kémiailag lehetnek szerves vegyületek, szervetlen 
elemek, vagy szervetlen vegyületek 

� Hatásaik alapján lehetnek toxikusak, mutagének, 
karcinogének, teratogének stb. A hatás esetenként 
elıfordulhat hogy koncentrációfüggı. Vannak 
elemek, amelyek kis mennyiségben esszenciálisak, 
azaz alapvetı fontosságúak az élı szervezetek 
számára. (pl. P,N) 



Konzervatív és nem konzervatív 
szennyezıanyagok

� A szennyezés eltávolítása szempontjából 
lényeges, hogy a szennyezıanyagra 
alkalmazhatók-e a fı hidrodinamikai 
törvényszerőségek.törvényszerőségek.

� Ez alapján megkülönböztetünk: 
� konzervatív szennyezıanyagokat: a víz 

mozgását követik 
� nem konzervatív 

szennyezıanyagokat:más 
törvényszerőségeknek engedelmeskednek



LNAPL és DNAPL

� . A nem konzervatív szennyezıanyagokat 
szokás nem vízfázisú folyadékoknak 
nevezni.(Angol: Non-Aquaeous Phase 
Liquids:NAPL). 
A NAPL vegy letek mozg s t a sőrős g k � A NAPL vegyületek mozgását a sőrőségük 
határozza meg, ennek megfelelıen 
könnyő(LNAPL) és nehéz(DNAPL) nem 
vízfázisú vegyületekrıl beszélünk. A DNAPL 
vegyületek nagy sőrőségük miatt lesüllyednek 
a vízadók aljára, míg a LNAPL vegyületek kis 
sőrőségük miatt a víz tetejére úsznak ahol 
önálló fázist képeznek. 



Vizek szennyezıdése I.

� - Légköri kontamináció: a légkörbe juttatott 
gázok, szemcsés anyagok megváltoztatják a 
csapadék vegyi összetételét. 

� - savas esık és radioaktív esık 
kialakulása kedvezıtlen hatás a bioszférára.

� - savas esık és radioaktív esık 
kialakulása→kedvezıtlen hatás a bioszférára.

� - mivel a felszín alatti vizek csapadék eredetőek, 
ezért egy elsıdleges kontamináció már a 
légkörben végbemegy.

� - Az eredet és a felszín alá jutási és tartózkodási 
folyamat során kialakuló kölcsönhatások jellemzı 
módon meghatározzák a vizek minıségét és 
tulajdonságait.   



Vizek szennyezıdése II.

� Kontamináció a litoszférában: a 
beszivárgási folyamat során, illetve a talajban 
vagy kızetben való mozgás és tartózkodás 
ideje alatt másodlagos kontamináció alakulhat ideje alatt másodlagos kontamináció alakulhat 
ki. 

� Geológiai és geokémiai folyamatok által 
jellegüknél vagy koncentrációjuk mértékénél 
fogva használatot korlátozó anyagok 
kerülhetnek a vízbe.

� Jelenleg a Föld édesvíz készleteiben az arzén 
a leggyakoribb természetes eredető 
kontamináció.  



Vizek szennyezıdése III.
� Felszínrıl érkezı kontamináció: 
� - egyértelmően antropogén hatás
� - keletkezhet a károsodott minıségő felszíni vizek beszivárgásából 

vagy szilárd és cseppfolyós anyagok lokális vagy területi felszín alá 
jutásából. 

� - a felszíni vizek szennyezıdései fıleg ipari és mezıgazdasági 
eredetőek. 
- a kiömlı folyadékok havária jellegő beszivárgása, a talaj felszínére � - a kiömlı folyadékok havária jellegő beszivárgása, a talaj felszínére 
került szilárd kémiai és radioaktív anyagok bemosódása, a 
kommunális szennyezıkbıl származó anyagok migrációja a 
talajvizek és talajok kontaminációjának végtelen számú változatát 
eredményezik.

� A rétegvizek esetében döntıen biztosított az antropogén hatások 
kivédése, de nagy mennyiségő, hosszú ideig tartó vízkitermelés 
hatására az áramlási viszonyok olyan mértékben módosulhatnak, 
hogy lehetıvé válik a felszínrıl történı kontamináció még vastag 
védıréteg esetén is.   



Vizek szennyezıdése IV.
� A kitermelt víz kontaminációja:
� A felszín alól kitermelt, már a felszínre került vízben alakulhat ki. 
� Akkor keletkezik, amikor a víz magában a szállító vagy tároló berendezésekben 

(tárolók, csıvezetékek) vesz fel káros komponenseket. 
� A rómaiak vízvezeték hálózatában jelentıs mennyiségő ólmot használtak fel→a 

Római Birodalom bukásához feltehetıen a hosszú idın keresztül ható tömeges 
ólommérgezés is hozzájárult. 

� Napjainkban az ivóvízvezetékekben tiltott az ólom használata. A víz minıségét 
elsısorban a bakteriális tevékenység befolyásolja.   elsısorban a bakteriális tevékenység befolyásolja.   

� A víz bakteriális minıségének változása a vízelosztó hálózatban a 
biofilmmőködés következménye. A csı falán, a hordozófelületen rögzült 
biomasszát biofilmnek nevezzük. A biofilm olyan fıleg poliszacharidokból álló 
gélnek tekinthetı, amelyben a mikroorganizmusok diszpergálva vannak. 

� Az aktív klór mérsékli, de nem küszöböli ki a bakteriális aktivitást a hálózatban, 
mivel jelentıs a biofilmbe ágyazott mikroorganizmusok klórral szembeni ellenálló 
képessége. 

� A szerves anyagok egy része gyorsan reagál a klórral a tisztítási eljárás során és 
ezáltal illó halogénezett szerves komponensek képzıdnek. Ezek között vannak a 
trihalometánok(THM), amelyek rákkeltı hatásúak. Az összes megengedett 
trihalometán (TTHM) mennyisége az EU-ban 50µg/L.



A hazai felszín alatti vizek 
nitrátosodása

� Természetes állapotban talajvizeink 
gyakorlatilag nitrát-mentesnek tekinthetık. 

� Az 1970-es években gyorsan felfutó 
mőtrágyahasználat hatására a felszíni és mőtrágyahasználat hatására a felszíni és 
felszín alatti vizeink (talajvíz) minıségében 
ugyanebben az idıben jelentıs romlás 
tapasztalható.

� Emellett potenciális szennyezıforrások még:
- Állattartó telepek hígtrágya elhelyezésének 

megoldatlansága
- Kiskertek szennyvízelhelyezése és 

mőtrágyahasználata 







Vízszennyezés fúrt kutakon át I.

� Felhagyott és sérült kutak szerepe a vízszennyezésben:
� Különbözı nyomású rétegeken áthatoló fúrások: egy rétegzett vízadó 

rendszerben ezek az aquitardon áthatoló fúrások szabad utat biztosítanak a 
szomszédos vízadók vizének átáramlásához. 

� A nem megfelelı kútkiképzés hatására is elıfordulhat, hogy a sekély felszín 
alatti víz vagy felszíni víz leszivárog és szennyezést okoz a mélyebb rétegekben. 

� Az elhagyott kutakat gyakran töltik fel folyékony vagy szilárd hulladékkal ami � Az elhagyott kutakat gyakran töltik fel folyékony vagy szilárd hulladékkal ami 
nyilvánvaló veszélyt jelent a felszín alatti vizekre.

� Magyarországon sok ezerre tehetı a rendszerváltást követıen gazdátlanná vált, 
felhagyott mezıgazdasági kutak száma.

� Debrecen környékén több mint 3000 kút, amely a múlt század közepéig a házi 
vízellátást szolgálta.

� Több ezer kút, amelyek kertek öntözési céljait szolgálta az elmúlt évtizedekben 
és napjainkban is.

� Különösen beszivárgási területeken jelenthetnek súlyos kontaminációs 
problémát. Pl. Duna-Tisza köze, Nyírség

� A vízadó kutak élettartama 30-50 évre tehetı. A kutak csövezése, 
palástcementezése idıvel megrongálódhat vagy korrodálódhat, ami átáramlást 
tesz lehetıvé a vízadó rétegek között.   



Vízszennyezés fúrt kutakon át II.

� Szennyezıdés átfejtıdés több rétegre szőrızött kutakban:
� Magyarországon gyakori, hogy a pleisztocén összletbe mélyített 

kutakat több(4-5) szakaszban is szőrızték.
� A több szőrıszakaszos kialakítás – elsı látásra úgy tőnik – nem 

okoz problémát olyan területeken, ahol a különbözı rétegek 
nyomásszintje azonos, azaz a vertikálisan zéró-gradienső nyomásszintje azonos, azaz a vertikálisan zéró-gradienső 
területeken. 

� Ez a szőrızési technológia súlyos következményekkel járhat 
azonban a szennyezı anyagok transzportja tekintetében, ha a 
szőrızött rétegek vagy rétegszakaszok nyomása különbözik.

� A vízáramlás a legkisebb nyomáskülönbség hatására is megindul, 
mivel a vertikálisan nyitott kútcsı ellenállás nélküli áramlást biztosít 
a víz számára. 

� Feláramlási területeken nagy mennyiségő mélységi víz juthat a 
felsıbb rétegekbe, ami a víz kémiai tulajdonságainak 
megváltozását eredményezi.

� A megnyitott rétegeken belüli többszakaszos szőrızés különbözı 
kémizmusú vizek keveredését teszi lehetıvé. 



Szegvár I-es kút



Sérülékeny vízbázisok



Vízbázisok védelme I.

A felszín alatti vizek védelme azt jelenti, hogy azoknak mind mennyiségi, 
mind minıségi paramétereit tudatos ellenırzés alatt kell tartanunk úgy, 
hogy az antropogén tevékenység ne okozhasson visszafordíthatatlan 
káros hatásokat.

A védelem fajtái:A védelem fajtái:
Aktív védelem:
� - védıkútsor (szivattyúzás-injektálás)
� - védı szivárgó
� - szennyezıforrások felszámolása
� - megfelelı termelési rend
� - szőrızések, kutak kiiktatása
� - kutak ideiglenes leállítása
Passzív védelem:
� - védıidom kijelölés
� - korlátozások, tiltások



Vízbázisok védelme II.

A védett tulajdonságok és a védelem jellemzıi
A védendı vízjellemzık:
- Vízmennyiség
- Vízminıség
- Vízhımérséklet- Vízhımérséklet
- Más kémiai, fizikai, biológiai paraméterek
Elvek:
- Az állandóság elve
- A tulajdonosi felelısség elve
- Az elérési idı elve
- Térbeli (idıhöz kötött) lehatárolás elve
- Fokozatosság elve (kisebb elérési idı→nagyobb 

kockázat→megnövelt védelem)
- Optimális kockázat elve



Vízbázisok védelme III.

� Elérési idı: az az idıtartam, ami alatt a vízrészecske egy adott 
pontból a vízkivételig eljut. 

� Védıidom: az üzemelı vagy tervezett vízkivételi mőveket körülvevı 
felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-,ásvány-,gyógyvíz)      -
mennyiségi, minıségi – védelme érdekében a környezeténél mennyiségi, minıségi – védelme érdekében a környezeténél 
fokozottabb biztonságban kell tartani. 

� Védıterület: az üzemelı vagy tervezett vízkivételi mőveket körülvevı 
terület, amelyet a vízkivétel (ivó-,ásvány-,gyógyvíz)           -
mennyiségi, minıségi – védelme érdekében a környezeténél 
fokozottabb biztonságban kell tartani. A védıterület általában 
körülveszi a vízkivételi mőveket, de egyes esetekben azoktól 
elszakadva is megjelenhet.

� Védıövezet: a védıterület, védıidom részeit alkotó terület, idom, 
ahol a veszélyeztetés mértékétıl függı korlátozások, tilalmak, illetıleg 
rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetık el.



Vízbázisok védelme IV.

� Juhász J.(2002) a vízbázisok 3 jellemzı területét különbözteti 
meg:

- A vízbázis területe: ahol a vízkiemelı létesítmények vannak
- A vízbázis hatásterülete: az a terület, amelyre hatással van a 

vízbázis, pl. úgy hogy ott depressziót hoz létre.vízbázis, pl. úgy hogy ott depressziót hoz létre.
- A vízbázis hatóterülete: amelyen belül a vízforgalom hat a 

vízbázisra.
Védıidom, védıövezet Elérési idı Felszíni védıterület védıövezeti, zónái

Belsı védıövezet 20 nap Védıidom metszete a felszínen, de minimum 10m-re a 
vízkivételektıl

Külsı védıövezet 6 hónap Védıidom metszete a felszínen, de minimum 100m-re a 
vízkivételektıl

Hidrogeológiai védıövezet "A" zóna 5 év Védıidom metszete a felszínen

Hidrogeológiai védıövezet "B" zóna 50 év Védıidom metszete a felszínen

Hidrogeológiai védıövezet "C" zóna Teljes vízgyüjtı Felszín alatti vízgyüjtı idom metszete a felszínen



Vízbázisok védelme V.

� A természet önszabályozó szerepe a 
vízminıség védelmében:

� Intersticiális fauna(sztigofauna): a felszíni 
víztestek alatt, a folyók, tavak és mocsarak alatti víztestek alatt, a folyók, tavak és mocsarak alatti 
telített, ún hiperheális zónában létezı rendkívül 
fontos élıvilág, amely nagy szerepet játszik a felszín 
alatti és felszíni vizek minıségének fenntartásában. 
Populációjuk változása jelzi a vízminıség 
módosulását. (a romló vízminıség indikátorai)

� A hiporheális zóna fizikai, kémiai és biológiai 
szőrıként viselkedik, amely képes megkötni vagy 
átalakítani a táp és szennyezıanyagokat.







Tengerparti vízadók védelme I.

Injektáló kút segítségével nyomásgát létrehozása a 
tenger felıli sósvíz intrúzió megelızésére nyílt tükrő 
parti vízadóban



Tengerparti vízadók védelme II.

Mesterséges vízutánpótlás alkalmazása a termelı kutak 
területén egy nyílt tükrő parti vízadóban. A mesterséges 
vízutánpótlás a víztükör szintjét a tengerszint felett tartja 
megelızve a sós víz intrúziót. 



Tengerparti vízadók védelme III.

Depresszió létrehozása a parttal párhuzamos kitermelı 
kutak segítségével; a depresszió megakadályozza a 
további sós víz betöréseket.



Az EU Víz Keretirányelv(VKI) 
� „Ivóvízminıség-javító program”:
� Ahol a nyersvíz minısége nem megfelelı, e program keretében regionális pályázaton 

lehetıség van új vízbázis feltárására, más területrıl víz átvezetésre és korszerő 
technikával víztisztításra.

� A vízellátást illetıen egy adott település mőszaki megoldása részletes szakmai és 
gazdaságossági vizsgálat alapján dönthetı el. Ennek keretében mérlegelendı, hogy a 
javasolt megoldás hosszú távon a lehetı legkevésbé növelje az üzemeltetési 
költségeket. 

� A legtöbb helyen az arzén, bór, ammónia, KOI és egyéb nehezen tisztítható elemmel � A legtöbb helyen az arzén, bór, ammónia, KOI és egyéb nehezen tisztítható elemmel 
van probléma.

� Az EU elıírásai alapján az egyes kémiai komponensek határértékei a következıképpen 
változtak meg:

Vas Mangán Ammónium Arzén

Korábbi határérték [mg/L] 0,3 0,1 2 0,05

EU határérték [mg/L] 0,2 0,05 0,5 0,01



Az EU Víz Keretirányelv(VKI) IV.

� Az arzén-kérdés: 
� a feladat: az arzén határérték 50mg/L-rıl 10mg/L-re történı 

csökkentése. Az ország 6 megyéjében (402 településen kb. 
1,3millió lakost érint) a mélységi vizek egy része határértéket 
meghaladó természetes eredető arzént tartalmaz. Az arzén jelen 
esetben a vizek természetes eredető elemdúsulása.esetben a vizek természetes eredető elemdúsulása.

� De: az egészségre káros elemdúsulást akkor is csökkenteni kell, 
ha annak okozói nem mi magunk vagyunk. 

� Megoldás: tisztítás; illetve a vízbázis feladása, új vízbázis 
keresése.

� A határértékek csökkentése nagymértékben megnövelte az 
arzénmentesítés költségeit, mivel mindig jóval olcsóbb a magas 
koncentrációjú szennyezıdés elsı 90%-át eltávolítani, mint a 
maradó 10%-ot. 

� A vas, mangán, ammónium (stb.) határértéket meghaladó 
értékei számos vízbázis esetében jelent gondot.



Arzén-szennyezettség


