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 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 
számú „KÚTFŐ - A Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez 
kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának 
fejlesztése célzott alapkutatási feladatok 
támogatása által” című projekt 



A Kútfő projekt keretében alkalmazott izotópos 
módszerek 

terület vizsgálat célja víztípus 
várható 
vízkor 

alkalmazott 
izotóp 
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karsztforrás + 
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friss + 
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3H, 14C, d13C, 

d
18O, d2H 

Nyírség 
modell 

verifikálása 
Qa rétegvíz idős 

14C, d13C, 
d

18O, d2H 



Talajvíz beszivárgás vizsgálata 

 Nyíradonyban 10 sekélykútból álló 
kútcsoportban vizsgáltuk a beszivárgást; a 
modell alapján becsült értéket kalibráltuk a 
trícium csúcs módszert, illetve a 3H/3He vízkor 
mélység szerinti növekedését felhasználva.   



szonda-kutak 
lepréselése 

Penetrációs, természetes 
gamma, gamma-gamma, 

neutron-neutron 





A lepréselt szonda-kutak szűrőzési mélysége 



kútépítés, 
vízminta-
vételek 



Trícium csúcs 
módszer 
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3H koncentráció [TU] 

Trícium profil 
(Nyíradony, 2013. október) 

2013 mért

Hazai 
csapadék  

Az 1963 évi trícium csúcsot nem 
sikerült elérni, a leáramlási 
sebesség  >200 mm/év,  az 

effektív beszivárgás >50 mm/év  



3He/3H víz kormeghatározás 

3H         3He + b- 

t = 17,9 * ln[(3He+3H)/3H)] 

3H 

3He 

t = 0 t = 10 év t = 20 év t >70 év 



Nyíradony 



A talajvíz beszivárgás számítása 

  A két, egymástól független módszerrel 
nyert talajvíz leáramlási sebesség átlagosan   
vvert = 200 mm/év, az no=0,2 feltételezésével 
becsült beszivárgás B = 40 mm/év. A viszonylag 
kis beszivárgás oka, hogy a kútcsoportot erdős-
ligetes területen létesítettük; korábbi adataink 
füves területen 48 mm/év, míg szántóterületen 
68 mm/év értéket adtak. 

 



A Zempléni hegység és környezete felszín 
alatti vizei 

 A trícium, 14C és stabil izotóp vizsgálatok 
igazolták, hogy  

• a hideg források vize friss  

• a langyos források vize keverék, amelynek 
meleg komponense jégkorszaki beszivárgású 

 



Trícium eredmények 



Vízkor becslés stabil izotóp adatok 
(d18O és d2H) alapján 

• Földünk klímája folyamatosan 
változott (tízezer éve ért véget a 
jégkorszak, húszezer évvel 
ezelőtt volt az utolsó hideg csúcs 

• a csapadék stabil izotóp 
összetétele követi ezt a változást 

• a frissen beszivárgó vizek  izotóp 
összetétele jól egyezik a 
csapadék éves átlagával 

• felszín alatti áramlás során a 
stabil izotóp összetétel csak 
minimálisan változik 
 



keverék vizek 

A forrás- és kútvizek eredete stabil 
izotóp összetételük  alapján 



14C vízkorok  

 A Zempléni hegység keleti és déli előterében lévő 
kutak vize jégkorszaki (több mint tízezer éves), a vízkor 
a hegységtől távolodva fokozatosan nő.  

 



A Bükk hegység környezete 



Karsztforrások a Bükk hegység 
környezetében  

A hideg karsztvizek trícium 
tartalma friss beszivárgást 
bizonyít. A langyosvizű 
források vize keverék, amit 
a trícium és vízkémiai 
adatok is igazolnak. 

 



Termális karsztvíz kutak 

A Bükk hegység környéki termális karsztvizekben 
idős 14C vízkorokat mértünk, és a nemesgáz 
hőmérő, ill. stabil izotóp adatok is a mainál 
hidegebb klímában történt beszivárgást jeleztek. 



A termális karsztvíz áramlás koncepcionális 
modellje a Bükk DNY-i előterében  



 



A nyírségi alsó-pleisztocén rétegvizek 
modelljének verifikálása 14C adatokkal 

  Transzport modell 

steady state vízszintek,  

10 000 év modellezett idő, 

5 modell réteg: 

1) talajvíztartó 

2) Q2-3 (homokos-iszapos) 

3) Q1 (fő vízadó) 

4) pliocén (iszapos-agyagos) 

5) felső pannon termálvíz-
tartó  

 

 

 

 



Az egyes  modellrétegekre 
számított 14C koncentráció [pMC]  

Ao=60pMC ; T1/2=5730 év  

Q2-3 

Q1 

Pliocén  



A modellezett és a mért 14C tartalmak 
összehasonlítása  

 A nyírségi rétegvizek transzport modelljét 43 
db Q1 kút vizének 14C koncentrációja és stabil izotóp 
összetétele alapján verifikáltuk. 

 A mért 14C tartalom 22 kút esetében a  réteg  
alsó  és  felső  részére  modellezett  14C   tartalom  
közé esett, vagyis  megfelelő  érték  volt.   

 11 kút esetében a modellezettnél magasabb, 
10 kútnál pedig alacsonyabb 14C tartalmat 
mértünk.  



Az eltérések okai 

• A mért magasabb 14C tartalom friss,  felszín  közeli  víz  
hozzákeveredésére  utal. Az intenzív víztermelés miatt 
leszivárgó sekély rétegvíz vagy talajvíz hozzákeveredése 
megnövelheti a modellezett 14C tartalmat. Néhány kút 
esetében nem zárható ki a műszaki kiépítés hibája, vagyis a 
palástcementezés hiánya sem (célszerű lenne ezeket a 
kutakat geofizikai módszerekkel megvizsgálni) 

• A mért alacsonyabb 14C  tartalom legvalószínűbb oka, hogy 
a vizsgált kút a pliocén rétegből feláramló vizet is termel, 
vagy akár a teljes víz onnan származik .  

• Természetesen nem zárható ki a 14C mintavételek/mérések 
illetve a modellezésnél használt paraméterek hibája sem 
 



• Összesen 5 kútnál tapasztaltuk, hogy a modellezett 
14C tartalom (>15 pmC) ellentmondásban van a 
stabil izotóp összetétel alapján becsült jégkorszaki 
beszivárgással. Ezeknél a kutaknál felül kell vizsgálni 
az alkalmazott modell paramétereket és/vagy 
peremfeltételeket. 

  



Következtetés 

  

 A Kútfő projekt során nyert eredményeink 
is alátámasztják az izotóp-hidrológiai 
módszerek fontosságát a koncepcionális vagy 
matematikai modellek verifikálására és/vagy 
kalibrálására. 
  
 

Köszönjük a figyelmet! 




