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1. Bevezetés

A Kormány rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési terve írja elő az ivóvíz-
bázisok védelmére vonatkozó célprogram kidolgozását. Ennek hatására készültek el azok a
vízbázis-védelmi tervek és vizsgálatok, amelynek során az előzetesen sérülékenynek minősí-
tett vízbázisok vizsgálatai megkezdődtek, majd folyamatosan kijelölésre kerültek.

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály kimondja, hogy a
védőidomokat és védőterületek ki kell jelölni az ivóvíz ellátást szolgáló vízbázisok védelme
érdekében. A jogszabály értelmében „A felszín alatti vízbázis védőidomát, védőterületét az
elérési idő alapján, állandó (permanens) vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva
kell méretezni.” Ezeket a diagnosztikai vizsgálatokat meghatározott időközönként felül kell
vizsgálni.

Az előadás célja a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésében lévő Polgár-Ny
elnevezésű távlati ivóvízbázis hidrogeológiai modellezési folyamatának ismertetése. A model-
lezés a Processing Modflow 5.3 és a Surfer szoftverek segítségével történt. A modellezés célja
a víz nyomásszintjének számítása, azaz a depressziós-tér alakulása, illetve a felszín alatti víz
szivárgási irányainak és sebességeinek kijelölése. Összefoglaló néven a víz mozgását szimulá-
ló folyamatot hidrodinamika modellnek nevezzük.

2. Polgár elhelyezkedése és a terület jellemzése

A város három megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg) határán, Hajdú-Bihar megye északnyugati peremén található. [1] A Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv szerint Polgár város a 2-17 jelű, Hortobágy-Berettyó nevű alegységen
helyezkedik el, amely a Tisza részvízgyűjtő területe. Polgár elhelyezkedését és a vízgyűjtő-
gazdálkodási alegységeket az 1. sz. térképen látható.
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1. sz. térkép
Polgár és az alegységek elhelyezkedése

(Szerző saját szerkesztése a TIVIZIG adatbázisa alapján)

Polgár város közigazgatási területe két kistáj területén fekszik. Ezek az 1.7.12
Borsodi-ártér és az 1.7.31 Hortobágy nevű kistájak. Mivel a modellezendő térrész egésze a
Borsodi-ártér kistájon található, ezért a Hortobágy kistáj ismertetésétől, jellemzésétől
eltekintek. A ksitájak elhelyezkedését és kiterjedését a 1. sz. térkép szemlélteti.
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2. sz. térkép
Kistájak elhelyezkedése a térségben

(Szerző saját szerkesztése a TIVIZIG adatbázisa és a [2] alapján)

2.1 Borsodi-ártér jellemzése

A kistáj négy megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-
Nagykun-Szolnok területén helyezkedik el, területe 483 km2. A kistáj a Tisza egykori ártere,
annak mentett oldali és hullámtéri része. Jellemzően ártéri mocsári, ligeterdei táj, morotvákat
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alkotó, meanderező folyóval; D-i részén mesterséges úton, állandóan elárasztott ártérrel (Ti-
sza-tó). [3]

2.1.1 Domborzata

A kistáj 88 és 94 m közötti tengerszint feletti magasságú, északi részén ármentes ré-
szekkel tagolva, de összességében ártéri szintű síkság. Felszíne egyhangú, kis átlagos reliefű,
rossz lejtésviszonnyal. Ennek következtében gyakran előfordulnak rossz lefolyású területek, a
nagy terjedelmű laposok a jellemzőek. A változatosságot a felszíni megjelenésben csak a Ti-
sza, Sajó-Hernád és a Hejő folyók korábbi medreit jelző elhagyott folyómeder-osztályok, il-
letve a gyakran egymásba nőtt futóhomokformák alkotnak. Utóbbiak a kistáj északi részén
találhatóak. [3]

2.1.2 Éghajlata

Jellemzően száraz, mérsékelten meleg. A napsütéses órák száma évente körülbelül
1850-1900 óra, télen 175-180 óra, nyáron 750-760 óra közötti. Az évi középhőmérséklet sok-
éves átlaga körülbelül 10,0 ᵒC, míg a tenyészidőszak hozzávetőlegesen 17,0 ᵒC fölötti értékkel
rendelkezik. Évente 194-197 olyan nap van, amikor a napi középhőmérséklet a 10,0 ᵒC-ot
meghaladja. Megközelítőleg ugyanennyire tehető a fagymentes napok száma is, amely 190-
192 nap közötti. Az abszolút hőmérséklet sokéves átlagának a maximuma 34,0-34,5 ᵒC; a
minimuma -16,0 és -17,0 ᵒC körüli.

Az évi csapadékösszeg átlagosan 530-550 mm körüli, ám az É-i részeken ez csaknem
eléri az 560 mm-t; a vegetációs időszakban 320-330 mm közötti érték várható, É-on ez vala-
mivel 340 mm feletti értéket mutat. A hótakaróval borított napok száma évente 36-ra tehető, a
legnagyobb vastagság átlaga 16 cm. Az ariditási index 1,30, É-on 1,25.

Az uralkodó szélirány ÉK-i, ritkán előfordul Ny-i és DNy-i irányú is. Az átlagos szél-
sebesség valamivel 2,5 m/s fölött van. Az éghajlat szárazságára való tekintettel a kevésbé víz-
igényes növények számára kedvez. [3]

2.1.3 Talajok

A kistáj talajai egyrészt löszös üledékeken, másrészt a Tisza öntésanyagain alakultak
ki. A Tisza mentén mészmentes, átlagosan 0,5% szervesanyag-tartalmú nyers öntéstalajok
találhatók. A Tiszához csatlakozó ártéri terület leginkább szántó és rét-legelő (75%) típusú.
Ezeknek az agyagos vályog-vályog jellegű öntés réti talajainak a szervesanyag-tartalma 1%-ra
tehető.

A réti talajok (30%), amelyek a löszös üledékeken és az öntésanyagokon keletkeztek,
agyag-agyagos vályog összetételűek. Az ártértől beljebb haladva, a Borsodi Mezőség felé eső
részeken réti szolonyec talajok (12%), míg a Hortobágy felé a sztyeppesedő réti szolonyec
talajok (10%) határolják. A kistáj területének egészén mindössze kisebb foltokban (2%) talál-
ható meg a harmadik szikes talajtípus, a szolonyeces réti talaj. Hasznosításuk leginkább szán-
tóként lehetséges.

Alföldi mészlepedékes és réti csernozjom típusú talajok (egységesen 4-4%) találhatók
a Sajó-Hernád-sík kistáj mellett lévő löszös kiemelkedéseken, amelyek értékes termőföldnek
minősülnek. [3]

2.1.4 Földtan
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A medencealjzat süllyedésének mértéke ÉK-ről DNy felé egyre erőteljesebb. A Bor-
sodi-ártéren homokos hordalékkúp, valamint a kavicsos felszínt a kistáj Ny-i részén vékony
löszös homok takarja mintegy 1-1,5 m vastagságban. Fellelhető öntésiszap a régebbi lefolyást
jelző, gyengén kiemelkedő részek közötti mélyedésekben. Tőzeges-kotus tulajdonságú talajok
találhatók a nagyobb kiterjedésű mocsaras laposokra. A felszín közelében, K felé finomabb,
főként iszapos, löszös jelleg a jellemző. Az egykori bükki hordalékkúp D-i, homokosabb ré-
szét ezen rétegek takarják. A holocéntól kezdve - amikor is megjelent a Tisza – is részt vett
már az üledékek képződésében. Csak kevés helyen képződtek futóhomokformák is a korábbi
hordalékkúpfelszín kavicsos jellege miatt a pleisztocén végén. Ezeket gyakran fedi löszös
homok. [3]

2.1.5 Felszíni és felszín alatti vizek

Tiszafüred és a Sajó-torkolata között a kistáj a Tisza árterét képzi, amelynek ezen sza-
kasza 62 km hosszú. A folyó csak jobb oldalról kap utánpótlást, ezek: Hejő, Sajó, Sulymosi-
főcsatorna és Rigósi-főcsatorna. A bal oldalán található vízfolyások a Hortobágy-Berettyóba
torkollanak. A Tiszán gyakoriak ősszel a kisvizek, tavasszal az árvizek, míg a Hejő vízjárását
kiegyenlítetté teszi a karsztforrás. Mintegy 230 km hosszú a belvízelvezető csatornahálózat.
Összesen 13 állóvíz található a kistájon, ebből 2 természetes tó, 2 halastó és 9 holtág.

A talajvíz átlagos mélysége 2-4 m között van, mennyisége az É-i részen jelentős, de
összességében gyenge állapotú. Kémiai jellegét tekintve kalcium-magnázium-
hidrogénlarbonátos. A rétegvíz mennyiségi állapota szintén gyenge minősítésű. Tiszakeszi
vonalától az É-ra található kutak ugyan sekélyek, de jó vízhozammal rendelkeznek. Ezzel
szemben ettől D-re ugyan a mélységük nagyobb, de kisebb vízhozammal rendelkeznek. Vas-
mangán tartalmuk nagy. [3]

3. Hidrogeológiai elmélet a modell felépítéséhez

Vízföldtani szempontból az egyes rétegeket 2 különböző csoportba soroljuk. Megkü-
lönböztetünk vízadó (aquifer) és vízzáró, vagy sokkal inkább vízrekesztő (confinig layer/
aquitard) rétegeket. A vízadó képződmények tovább osztályozhatók, több csoportba sorolha-
tók. A vízadó rétegek szerint megkülönböztetünk:

 karsztos, illetve repedezett vízadó: a felszíni szennyezések gyorsan, általában késlelte-
tés nélkül jutnak le a hasadékvízszintig

 porózus vízadó: anyaga kavics, homok

A porózus vízadók további osztályozása:
 talajvíz vagy sekély porózus vízadó
 rétegvíz vagy porózus vízadó
 parti szűrésű vízadó: nagyobb vízfolyások közelében található, jó vízvezető képességű

rétegek, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a vízfolyással

A nyugalmi vízszint nyomásszintje szerint megkülönböztetünk:
 nyílt tükrű vízadó (unconfined): a víz nyomásszintje a képződmény fedőszintje alatt

van, vagyis a víz szintje a légnyomással megegyező (1. ábra, bal oldal)
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 zárt tükrű vízadó (confined): a víz nyugalmi nyomásszintje a fedőszint felett van, más-
képpen nyomás alatti vízadóról beszélünk. Ebben az esetben beszélünk megütött és
beállt vízszintről. Utóbbi a nyugalmi nyomást, míg előbbi a vízadó fedőszintjét jelenti.
(1. ábra, jobb oldal) [4]

1. sz. ábra
nyílt tükrű (bal oldal) és zárt tükrű (jobb oldal) rendszer

3.1 Darcy törvény

Az áramlástani modellek felépítésénél a vízmozgás törvényszerűségeit leíró, az alábbi
szivárgási alapegyenlet, a Darcy törvény szolgál, melynek elméletét a 2. ábra szemléltet:

2. sz. ábra
Darcy kísérletét szemléltető ábra



7

Ahol az egyes értékek:
 k: szivárgási tényező (m/d)
 A: cső keresztmetszete (m2)
 Q: egységnyi idő alatt átáramló vízmennyiség (m3/d)
 hA-hB: vízoszlop magassága A és B pontban (m)
 L: A és B pont távolsága (m)

A Darcy törvényt különbségekkel felírva Q= k ∙ A ∙ (dh/dl), ebből:
 dh/dl=i. Ezt a hányadost nevezzük hidraulikus esésnek, vagy másként hidraulikus gra-

diensnek, amely dimenzió nélküli mennyiség. A „h” a vertikális (függőleges), az „l” a
horizontális (vízszintes) része az áramlásnak. Ezek eredője adja meg a szivárgás irá-
nyát.

 Az áramlás irányát mégsem a térszín vagy a nyomás határozza meg, hanem a „h” ér-
ték, amely az egységnyi tömegű folyadék mechanikai energiájának mértéke.

 ha a cső keresztmetszetét elosztjuk Darcy egyenlettel, akkor megkapjuk az áramlás in-
tenzitását, vagy más néven a fluxust is, amelynek jele: q. q=k ∙ (dh/dl)

3.1.1 Szivárgási tényező

 A Darcy féle arányossági konstans (k) egyaránt jellemzi a fluidumot és a közeget,
amelyben a folyadék áramlik. A „k” fluidumra jellemző része függ a folyadék fajsú-
lyától (azzal egyenes arányosságban), és a viszkozitásától (azzal fordított arányosság-
ban van). A „k” tényező közegre jellemző része egyenes arányban van a szemcsék át-
mérőjének négyzetével (d2), és a szemcsék alakjával (C).

 Belső permeabilitásnak nevezzük a közegre jellemző paraméterek szorzatát, jele: Ki.
Ki= C ∙ d2. Mértékegysége a darcy, 1 darcy = 9,87 ∙ 10-7 m2.

 Egy réteg vízadó képességét legjobban a transzmisszivitásával jellemezhetjük, amelyet
a szivárgási tényező és a rétegvastagság (m) szorzata adja. Jele: T, mértékegysége
m2/d. T= k ∙ m. [4]

3.2 Porozitás

A porozitást más néven pórustérfogatnak, vagy hézagtérfogatnak is nevezzük. Porózus
közegben a pórusok térfogatának és a teljes térfogatnak az aránya. Jele: n; n= Vhézag/Vösszes. A
teljes pórustérnek viszont csak egy részében zajlik szivárgás, ennek oka, hogy a fluidum egy
része kötött állapotban van. Ezek a szemcsék körüli kötött hidrátburkok, kapilláris erők által
kötött víz, zárt pórustérben található víz, szemcsék melletti szegletvíz; amelyek a víz mozgá-
sában nem vesznek részt.

Szabad hézagtérfogatnak vagy effektív porozitásnak nevezzük a víz mozgásában részt
vevő pórustér térfogatának és a teljes térfogatnak az arányát. Jele:n0. Használják még a hézag-
tényezőt (e) is, amellyel a pórustérfogatnak a szemcsék térfogatához viszonyított arányát jel-
lemezhetjük. [4]

3.3 Potenciál

A felszín alatti víz energiája lehet mechanikai, kémiai vagy termikus jellegű. Mivel a
térbeli eloszlása nem egyenletes az energiának, ezáltal a víz áramlással próbálja kiegyenlíteni
azok különbségét. Mechanikai energiaként értelmezzük a fluidum szivárgási potenciálját a
porózus közegben a folyadék tömegegységére vonatkoztatva. A potenciál megváltozása nem



8

más, mint az a munka, amit be kell fektetni vagy amit nyerünk, mialatt a vizsgált folyadék  az
áramlási térben az egyik pontból a másikba jut. A két pont között a potenciál-változás jelent-
kezhet a mozgási energia, a helyzeti energia, valamint a nyomás vagy a folyadéksűrűség
megváltozásában. A víz a képződményekben a potenciálkülönbségek hatására mozog.

A potenciál tehát „egy olyan fizikai mennyiség, amely egy áramlási közeg bármely
pontjában meghatározható, és amely nagyságával meghatározza térbeli irányultságtól függet-
lenül a szivárgás irányát oly módon, hogy a szivárgás mindig a nagyobb potenciálú hely felől
a kisebb potenciálú hely felé történik”.  A potenciálnak csupán egy viszonyítási ponthoz kép-
esti értéke adható meg, abszolút értéke nem mérhető, ellenben a potenciálkülönbségek egy-
szerűen meghatározhatók. [4]

3.4 Áramlások

Állandósult vagy stacionárius áramlásról akkor beszélünk, ha a beáramló tömeg-fluxus
egyenlő a kiáramló tömeg-fluxussal, azaz a változások összege zérus. Regionális áramlások
tanulmányozására használható, ahol nincsenek sem források, sem nyelők. Ha az áramlás nem
állandó, akkor tranziens, vagyis átmeneti vagy időben változó áramlásról beszélünk.  Ezen
áramlás jellemzői:

 Fajlagos tárolási tényező (S0): az a vízmennyiség, amit egységnyi térfogatú nyomás
alatti vízadó veszít a hidraulikus emelkedési magasság egységnyi csökkenése során.
Értéke: 3,3 ∙ 10-6 – 2 ∙ 10-2 között változhat, mértékegysége 1/m.

 Tárolási tényező (S): az a vízmennyiség, amit egységnyi felületű nyomás alatti vízadó
veszít a hidraulikus emelkedési magasság egységnyi csökkenése során. Dimenzió nél-
küli egység, S=S0 ∙ m, ahol m a rétegvastagság.

 Fajlagos hozam (Sy): más néven aktív hézagtérfogatnak is nevezik. A nyílt tükrű víz-
adó által leadott vízmennyiség és a vízadó térfogatának hányadosa, dimenzió nélküli
egység.

 Maradó beszivárgás: nem más, mint a beszivárgás és az evapotranspiráció különbsége.
Meghatározása történhet terepi kútcsoportos vizsgálatokkal, empirikus összefüggések-
kel vagy liziméteres mérésekkel. [4]

4. A Processing Modflow szoftver és a módszer ismertetése

A Modflow egy teljes, 3 dimenziós környezet talajvíz-áramlási és transzportmodelle-
zési feladatok megoldásához alkalmazható program, és amely professzionális grafikus megje-
lenítéssel rendelkezik és így kényelmes modellezési környezetet biztosít. Alkalmas izovonalas
és színskálázott térképek készítésére mind a bemeneti, mind a számítási eredményekből.
Számos modellezési eszközt vagy másként modult tartalmaz. Ezek közül a legjelentősebb a
PMPATH részecskekövető modul, amelyet a hidrodinamikai modellezések során is haszná-
lunk. Ebben az esetben a kijelölt vízrészecskét lehet követni az áramlási iránnyal megegyező-
en, vagy azzal ellentétesen. Ezen túlmenően a modellel számított depressziók és
piezometrikus szintek ugyanúgy megjeleníthetők a modullal, mint az áramlási sebességtérben
felvett áramvonalak térbeli képe.

A készített modell méretét elsősorban a rendelkezésre álló memória befolyásolja, de
ugyanakkor a készítendő modell rendelkezik tényleges korlátokkal. Maximálisan rétegenként
csak 250 000 cellát, 80 modellréteget és 1000 időlépcsőt tud kezelni.

A szoftver egy numerikus megoldást alkalmazó hidrodinamika modellező rendszer, amely
a szivárgás alapegyletének közelítő megoldását alkalmazza. Nagy előnye, hogy kompatibilis a
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Surfer, AutoCAD és MS Excel programokkal. A valós folyamatokhoz úgy történik a közelí-
tés, hogy mind időben, mind térben szakaszolják a lezajló folyamatokat. Az egyes szakaszo-
kon belül állandónak tekintik a számításokhoz szükséges paramétereket. Megkülönböztetünk
térbeli és időbeli szakaszolást. Utóbbit időlépcsőkre való bontással adjuk meg, előbbi esetben
pedig a vizsgált térrészt olyan elemekre bontjuk, amelyeken belül az egyes közegjellemzők
(például szivárgási tényezők, transzmisszivitás, stb.) állandónak tekinthető. Minél több idő-
lépcsőre vagy elemre bontjuk a folyamatokat, annál pontosabb lesz a modell. A víz porózus
közegben történő szivárgásának jellemzőit az alábbi numerikus módszerekkel lehet vizsgálni:

 véges differencia módszer
 véges elem módszer
 peremelem módszer
 analitikus elemek módszere

A program a véges differencia módszert használ, amellyel közvetlenül a potenciáleloszlást,
majd ebből kiindulva a sebességeloszlást is meghatározza. A módszerek közül rövid ismerte-
tése csak ennek kerül bemutatásra. [5]

4.1 Véges differencia módszer

Alapelve a szivárgás egyenletének (amely egy parciális differenciál-egyenlet) diffe-
rencia-egyenletté történő alakítása. A számítások lépései:

 A modellezendő teret tetszőleges számú, de azonos eloszlású, egymással hézagmente-
sen érintkező téglatest alakú elemekre bontjuk. A rácsháló kiosztása lehet egyenletes
vagy változó. A rácsháló kiosztásnak egy példáját mutatja az 3. ábra.

3. sz. ábra
Négy rétegből álló rendszer véges differencia elemekre bontása

(Chiang és Kinzelbach, 1999)

 A szivárgás alapegyenletének átalakítása differencia-egyenletté.
 Vízhozamok meghatározás az egyes elemek és az azokkal közvetlenül érintkező ele-

mek között
 Meghatározzuk az egyes létesítmények (kút, galéria, stb.) által az egyes elemekbe táp-

lált vagy onnan kivett hozamokat, valamint a rendszer vízmérlegét befolyásoló egyéb
objektumokat, tényezőket. Ilyen például a felszíni vizek kapcsolatai a vízadóval.
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 Minden egyes elemre összegezzük a vízmérleg elemeit. A széleken peremfeltételeket
alkalmazunk. Az összes elemre a vízmérleget felírva felállítjuk a modellezett térrész
vízforgalmát az adott időlépcsőben leíró lineáris egyenletrendszert. Ezt követően nu-
merikus iteratív eljárással megoldjuk.

 Az egyes elemekre felírt vízmérleg, vízkészlet növekedés vagy csökkenés alapján
meghatározzuk az elemben bekövetkező vízszint (nyílt tükrű esetén) vagy nyomás-
szint (zárt tükrű esetén) változásokat.

 Nem permanens áramlás esetén a következő időlépcsőre ismét fel kell írni a Darcy
törvényen alapuló elemek közötti vízhozamokat, majd a számításokat megismételjük.

Az utolsó lépést jelen esetben elhagyjuk, hiszen a vízbázisok vizsgálatánál permanens
vízmozgást feltételezve kell a számításokat elvégezni. Továbbá a módszerrel nem tudunk
számítani abszolút nyomásszinteket, csak nyomásszint változásokat. Ebből következően szük-
séges a számítások elvégzéséhez egy kiindulási állapot, egy alaphelyzet, amit számítási kez-
deti feltételnek nevezünk. A kapott eredmények az egyes elemekre jellemző átlagértékek
lesznek, éppen ezért akkor lehetnek reprezentatívak az eredmények, ha megfelelően nagy sű-
rűségű a rácsháló kiosztása. A szoftver képes 3 dimenzióban követni a részecskéket, így a
rétegbeli védőterület lehatárolása mellett alkalmas a felszíni határok kijelölésére is. [5]

5. Modell elkészítésének fázisai

A modellezési munkafolyamat részei a 4. ábrán láthatók. [5]

4. sz. ábra
Modellezési munkafolyamat

5.1 Előzmények, adatok
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A vízbázis biztonságba helyezésének feltárási munkálatainak során 4 kútból álló figye-
lőkút csoport került kialakításra. Ezt követően 4 darab felszín közeli rétegre telepített észlelő
kútpár, továbbá 2 darab rétegvizes próbakút létesítése történt. Mindez a későbbiek során to-
vább bővült egy sekélymélységű próbakúttal és egy észlelő kútpárral. A feltárások során ki-
alakított kutak a 3. sz. térkép szerint kerültek elhelyezésre. Eleinte csak a meglévő törzsháló-
zati talajvízszint figyelő kutak vizét vizsgálták évente egyszer. Az észlelőkút hálózat kiépülé-
sével és későbbi bővítésével ez a szám nőtt. Kezdetben 5 darab kút szolgált az elemzések
alapjául, a bővítések után ez már 17 darabra nőtt.[6]

3. sz. térkép
Figyelőkút hálózat elhelyezkedése

(Szerző saját szerkesztése a TIVIZIG adatbázisa alapján)
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5.2 A távlati vízbázis szűkebb környezetének rövid jellemzése

A terület a Sajó-Hernád hordalékkúpjára esik. A terepszint átlagosa 90,0 mBf. A ter-
vezett parti szűrésű vízkivételi helyek a hullámtéren helyezkednek el, ahol 20-25 m széles
erdősáv húzódik. A mentett oldal nagy részén szántóföldi művelés a jellemző, míg a gyen-
gébb talajokon rét, legelő művelési ág van.

A távlati vízbázis feltárásos vizsgálatai 1995-ben kezdődtek a figyelőkutak kialakítá-
sával, amely során több különböző mélységű (16-110 m közöttiek) figyelőkút párok kerültek
kialakításra. A fúrás közbeni talajminták alapján határozták meg a 110 m-ig feltárt rétegek
kifejlődését. A próbakutak létesítésekor a mélyebb kútnál 150 m-ig történt kereső előfúrás és
geofizikai vizsgálat. Utóbbi alapján határozták aztán meg a talpmélységüket és szűrőzési he-
lyüket. [6]

5.2.1 Földtani, vízföldtani felépítés

A hordalékkúp kialakulása a pannon végén vette kezdetét, és az egész negyedkor alatt
az állandóan süllyedő térszínen folyamatos volt. Az akkori vízfolyások üledékszállító hatása
főként az alsó- és felső pleisztocénben volt jelentős. Ebben a korban a lerakódott üledékanyag
túlnyomóan durvaszemcsés homok, kavics, kavicsos homok, homokos kavics. E porózus ré-
tegek közé települtek vékonyabb és vastagabb iszap, illetve agyagrétegek is, amelyeknek
azonban regionális vízzáró szerepük nincs. A legfelső nagy összefüggő kavicsréteg általában
2-5 m mélységben található. A Tisza partjának mentén a kavicsos összlet fedőszintje 10 m-nél
vastagabbak, a fedőképződmények pedig középszemcsés homokok. A felszínt a folyóvölgy-
ben holocén öntéstalajok képviselik. A mentett oldalon a rétegsor nagy része kavicsos homok
vagy homok kifejlődésű. A felső 86 m vastagságú durvaszemcsés rétegösszletben csupán 3-4
m-es homokos agyag, agyagos homok közbetelepülések találhatók. A mélyebben fekvő
agyag, homokos agyag, kőzetlisztes agyagrétegek vastagsága nő. 86-150 m között a porózus
rétegek aránya kevés, már csak mintegy 31%.

Hidrogeológiai szempontból a vizsgálatok alapján a vízszintadatok szerint a nyomásál-
lapot semlegeshez közeli. A legmélyebb nyugalmi vízszintet 36-41 m között mérték. Ennél
mélyebben a nyomásszintek kis mértékben növekedtek. A kompresszorozás által vizsgált ma-
ximális vízhozam rétegvizes kutak esetén 460-600 l/perc között változtak. A Tisza 1-1,5 km-
es sávja mentén közvetlen hatással van a talajvízre. A talajvíz átlagos mélysége a terepszint
alatt 1,5-3,6 m között változott, a maximális talajvízállás a terepszinttől 0,2-0,4 m között volt.
A feltárások és földtani elemzés folyamán 5 réteget különítettek el, ezek közül a 2., 3., és az 5.
számú a termelésre előirányzott rétegek.  Az áramlás iránya ÉK-DNy-i irányultságú. [6]

5.2.2 Vízkémiai jellemzők

A talaj- és rétegvíz egyaránt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, közepes ke-
ménységű. Mindhárom vízadónál a vízkémiai vizsgálatok alapján a vas-mangán és ammónia-
tartalom határérték felettiek, utóbbi valószínűsíthetően réteg eredetű, de nem zárható ki teljes
mértékben a felszín felőli időnkénti szennyezés sem. A KOI határérték közelében mozog, a
pH jellemzően alacsony. A nehézfémek közül a cink szinte mindegyik figyelőkútban nagyobb
mennyiségben megfigyelhető. Az arzén csak egy-egy mintában közelíti meg a határértéket. A
nagyobb mélységű próbakutakban a cink tartalom kevesebb. [6]
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5.3 Hidrodinamikai modell felépítése és eredményei

A kezdeti vízszintek a figyelőkutak mérési eredményeiből kerültek meghatározásra,
amely során mintegy 2 éves folyamatos vízszintmérés szolgált. A termelést a következők sze-
rint határozták meg. A parti szűrési víztermelő kutak előirányzott talpmélysége 34 m, a terve-
zett összes vízkivétel 55 000 m3/nap a 2. rétegből. A rétegvíz beszerzésére a mentett oldalon a
3. és 5. rétegre telepített kutakból kerülne sor. A kutak előirányzott talpmélysége 49 és 94 m,
a tervezett összes vízkivétel 15 000 m3/nap.

Peremfeltételként a modell alulról zárt, felülről és oldalról nyitott a rendszer. Továbbá
a 2. réteg esetén való víztermelésnél a Tisza felőli közvetett utánpótlás is figyelembe lett vé-
ve. A négy oldalon a vízszintek állandó értékűek és kötöttek. A modellezett terület nagysága
10,9 x 7,7 km 200 x 200 m-es cellamérettel; a számításoknál öt réteg lett elkülönítve. A mo-
dell földtani és vízföldtani adatokkal pontosításra kerültek. A számítások során 5 és 50 éves
elérési időre méretezték.

Az így készített modell alapján a számítások elvégzése a MODFLOW szoftverrel tör-
tént. Közvetlenül meghatározásra került a potenciáleloszlás, majd ebből kiindulva a sebesség-
eloszlás is. A sebességmező ismeretében a modell bármely cellájából részecskéket lehet indí-
tani és részben meg lehet határozni a részecskék által befutott utat, részben pedig azt a helyet,
ahová a részecskék egy bizonyos idő után eljutnak. Az utóbbi módszerrel sok részecske indí-
tása, majd érkeztetése után az érkezési pontokat összekötő vonal az adott időhöz tartozó védő-
terület határa lesz. A szoftver három dimenzióban követi a részecskéket, tehát a rétegbeli vé-
dőterület lehatárolása mellett a felszíni határok kijelölésére is alkalmas.

Az alábbi, 5. sz. ábrán a 2. rétegben számított depressziók figyelhetők meg az elő-
irányzott termelés esetén. Megjegyzendő, hogy ugyan a vízkivételek celláiban a számított
maximális leszívás 0,81 m volt, de ennél a tényleges üzemi vízszintek valamivel nagyobbak
lesznek, mivel a számítások során a kútnál a víztermelés 200 x 200 m-es cellára szétosztott, és
így a számított nyomásszintek és leszívások is cellaértékűek, vagyis nem pontszerűek.[6]

5. sz. ábra
A 2. réteg modellezési eredménye a depresszió alakulása szerint
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A 6. sz. ábra bal oldalán láthatók az áramvonalak azon részei, amely mentén a vízré-
szecskék 5 éven belül a vízkivételi helyekig eljutnak, így ezeket a külső pontokat összekötve
megkapjuk a belső hidrogeológiai védőterületet. Ugyanezen ábra jobb oldalán az 50 éves el-
érési időhöz tartozó áramvonalakat szemlélteti. [6]

6. sz. ábra
2. réteg modellezési eredménye az elérési idők alapján

A következő, 7. sz. ábra a 3. réteg számított depressziós viszonyait mutatja az elő-
irányzott termeléssel számolva. A vízkivételek celláiban a számított maximális leszívás 0,71
m. A 8. sz. ábra pedig ugyanezen rétegnek az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalai lát-
hatók, amely rétegbeli védőterület. [6]

7. sz. ábra
A 3. réteg modellezési eredménye a depresszió alakulása szerint
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8. sz. ábra
A 3. réteg modellezési eredménye az elérési idők alapján

A 9. sz. ábra az 5. réteg számított depressziós viszonyait mutatja az előirányzott terme-
léssel számolva. A vízkivételek celláiban a számított maximális leszívás 1,67 m. A 10. sz.
ábra pedig ugyanezen rétegnek az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalai láthatók, amely
szintén rétegbeli védőterület. [6]

9. sz. ábra
Az 5. réteg modellezési eredménye a depresszió alakulása szerint



16

10. sz. ábra
Az 5. réteg modellezési eredménye az elérési idők alapján

5.4 A védőterületek kijelölése

A 123/1997 (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében a távlati vízbázisok esetén meg
kell határozni a védőterületeket. A jogszabály 2. sz. mellékletében megadott biztonsági szor-
zók használatával kell a végleges védőövezeteket kijelölni. A modellezés során és a fentieket
figyelembe véve az így kapott lehatárolást a 4. sz. térkép mutatja.
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4. sz. térkép
Polgár-Ny távlati ivóvízbázisának védőterületei

(Szerző saját szerkesztése a TIVIZIG adatbázisa alapján)
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6. Összefoglalás

A Polgár-Ny elnevezésű távlati ivóvízbázis biztonságba helyezésének I. ütemében
állapotfelvételi és feltárási munkálatok történtek. Többek között évenkénti vízminőségi vizs-
gálatok és vízszintmérések készültek. A védőterületi lehatárolás 5 település közigazgatási
területét érinti, ezek: Polgár, Tiszapalkonya, Oszlár, Hejőkürt és Tiszatarján.

Az összesen 70 000 m3/nap kapacitásúra tervezett vízbázis nagyobb része, 55 000
m3/nap parti szűrésű, míg 15 000 m3/nap felszín közeli rétegvíz. A víztermelésre a 2., 3., és 5.
rétegeket irányozták elő. A védőterület meghatározása Modflow szoftver segítségével történt,
amely során egy 10,9 x 7,7 km felületű, 92 mBf szinttől kezdődően, 4 rétegre bontott model-
lezendő tér került meghatározásra. A számítások szerint a 2. réteg termeltetésekor a vizsgált
részecskék már 5 év alatt eljutnak a felszínre, éppen ezért mind a belső, mind a külső hidro-
geológiai védőövezetet ki kell jelölni. A 3. és 5. réteg termeltetése esetén a részecskék nem
jutnak el a felszínig.

A diagnosztikai vizsgálatok során végeztek ugyan szennyezőforrás feltárásokat
Tiszatarján külterületén található állattartó telepen, de ezen kívül adódnak még potenciális
szennyezőforrások. Ezeknek a működésüket illetően is felülvizsgálat szükséges, illetve a meg-
felelő műszaki védelemről gondoskodni kell. A vizsgálat időpontjában ugyanis ezek nem
minden esetben mondhatók el, és egyaránt fellelhetőek voltak mezőgazdasági, kommunális és
ipari jellegű szennyezőforrások is. Különös figyelmet kell fordítani a Tisza fentebbi szakaszá-
ra, a Tiszapalkonyától D-re eső területeken, mivel felette főként vegyi művek találhatók,
amely egy havária esetén a legjelentősebb szennyezőforrást adhatja.

Jelenleg ismert leginkább lehetséges szennyezőforrások a vízbázist keresztező M3 au-
tópálya, illetve a környezetében az erőteljes mezőgazdasági földművelés. Utóbbi esetben a
tápanyagszennyezés veszélye állhat fenn vegyszerezés, műtrágyázásból adódóan. Egy, a Ti-
szán esetlegesen bekövetkező havária pedig kiszámíthatatlan, azonnali szennyezést tud okoz-
ni, a parti szűrésű termelés miatt pedig gyakorlatilag azonnal megjelenik a termelt vízben.

Összességében elmondható, hogy szükséges és időszerű a felülvizsgálat, a modell pon-
tosítása figyelembe véve az elmúlt időszak adatait, tapasztalatait és az egyéb változásokat
követve is; lehetőség szerint a feltárt és lehetséges újabb szennyezőforrások újbóli megvizsgá-
lásával, mint például megvalósult-e már a megfelelő műszaki védelem a meglévőknél, vagy
egyáltalán létezik-e még az adott telephely. Továbbá mindenképp szükséges a vízszint vizsgá-
latokat kiterjeszteni a terület É-i részére is a további lehatárolás pontosítása érdekében.
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