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A feladat a Szupraterületen meglév ő regionális 
áramlási rendszerek

1. azonosítása,

2. értelmezése, koncepcionális modelljének elkészítése

3. numerikus szimulációja (modellezése),

4. kalibrációja, (összevetése az ismert és mért jellemzőkkel), 
majd

A kalibrált modell felhasználása

1. az országhatárokon áthaladó hideg és termálvizek 
mennyiségére,

2. a hideg és termálvizek közötti vízháztartás leírására,

3. a vizek áramlási irányának és sebességének 
meghatározására, azért, hogy

4. a térség felszín alatti vizeinek, termálvizeinek hőmérsékleti és
vízminőségi eloszlását értelmezni lehessen



A térség nagy regionális áramlási rendszereinek azo nosítása

A Bécsi medencei értékelésekben megjelenő regionális áramlási képek 



A magyarországi Pannon hévizes szintjére és  
termálkarsztokra vonatkozó áramlások 
bemutatása

Alföldi et al. 1977.

Tóth Gy. et al 2005.



További feladat

1. A szubregionális (pilot-) területek részletesebb 
modellezésének előkészítése

2. A pilot területek peremfeltételeinek biztosítása,

3. A pilot területek regionális áramlási és transzport 
paramétereinek előrejelzése,

4. A pilot területeken szükséges további feladatok és célok 
megfogalmazása

A kalibrált szupra-modell (SA 1.0 verzió) továbbfejl esztési 
lehetőségeinek biztosítása (Ha már…)

1. A porózus, hegyvidéki és karsztos víztestek regionális 
hidrogeológiai értékeléseihez, (a mennyiségi és minőségi 
védelem megalapozására,

2. Összekapcsolt áramlási és hőtranszport modell fejlesztésére,

3. Sűrűség-függő áramlási és hőtranszport modell előkészítésére



Az azonosított regionális áramlási rendszerek célsz erű 
értékel ő eszköze a numerikus szimuláció.

A modellek rendszer-szemléletű felépítése megkívánja a:

•A feladatnak megfelelően alakított gondos koncepcionális 
modellek kialakítását,

•A modellhez szükséges harmonizált földtani, meteorológiai, 
vízrajzi, vízminőségi, izotóp-hidrológiai adatok értelmes 
adatbázisba, térinformatikai rendszerbe szervezését,

•Kiegészítő vízgeokémiai mintavételezéseket és elemzéseket, 

•Kiegészítő lyukgeofizikai méréseket és értelmezéseket

•Az észlelőhálózati adatok feldolgozását és kiegészítését 
ellenőrző mérésekkel



A szupra-terület regionális modell (Sa 1.0 verzió) kialakítása

•A modell 283×314 km terjedelmű; (az aktív modellterület fél Magyarországnyi)

•Modell mélysége 9 km,  11 modellréteggel, melyet a szakért ő, illetékes és ezért is 
hiteles geológusok szerkesztettek, egyeztetéseik ny omán ;

•A modellrétegek közötti határok a főbb diszkordanca felületekhez, üledékhézagokhoz 
kapcsolódnak. Ezek hidrogeológiai szempontból azért lényegesek, mert: 

ez alatt mállottak, esetenként karsztosodottak a képződmények,

e fölött bazális alapkonglomerátumok, homokok, zátony-fáciesek települnek;

•A modell legfelső talajvizes rétege, („groundwater table aquifer) külön 2D-s 
előmodellezéssel készült, mert az így számított szabad felszínű vízszint peremfeltétele a 
mélyebb rétegeknek 

•Modellépítés: egyszerű 2D, � felülről lefelé építve, homogén anizotróp „globális”
rétegekkel, lépésről lépésre, részterületről-részterületre kalibrálva történt.

•Innovatív megoldások a peremfeltételek és a vízadó jelleg megadásánál 

•A globális kalibráció után � részletgazdagabb hidrosztratigráfia kialakítása 

•Építeni lehetett a korábbi Pannon XXL-es, és a T-JAM nagy-
regionális modell eredményeire, és más regionális modelljeinkre is.  

•A modellkód: véges differencia, kereskedelmi, közismert, közérthető
és közkedvelt MODFLOW (USGS) változat. Ez jó megosztást, 
ellenőrzést, transzparenciát biztosíthat. 



Modell réteg 1

„Talajvíztartó” (a fedetlen 
földtani térkép alapján, az 
allúviumokkal, alacsonyabb 
teraszokkal)



Modell réteg 2:

30 m-nél vastagabb 
kvarter vízadó határa

Pannon medencebeli 
vízadók határa

Pretercier felszín150 
m tszf magasságú 
vonala; (A tercier 
medence pereme)



Modell réteg 3. 

A pannon rétegvízművek 
vízadóit tartalmazza)



Modellréteg 6. 

A felső-pannóniai 
deltafront, delta-síkság 
vízadói, (a „fő termálvizes 
komplexum) 

Torlasztó,

Vertikális 
kapcsolatteremtő

Horizontális 
összeköttetést 
biztosító egységek



Modellréteg 10.

Az alaphegység legfelső 
zónájának 
hidrosztratigráfiai
egységei



A felszín alatti vizek 
utánpótlódását a 
csapadékbeszivárgás biztosítja,

Ennek mértéke főként a 
meteorológiai adottságoktól és a 
talajképző kőzet típusától függ

*

A permanens SA 1.0 modell, a 
beszivárgást egyszerű robosztus 
módszer alapján veszi figyelembe

A megcsapolási peremfeltételek
forrásokat, szaporodó hozamú 
vízfolyásokat, szivárgó és talajvíz-
párolgó felszíneket reprezentálnak

Utánpótlódást meghatározó talajképző 
kőzetcsoportok térképe



A modellszámítások eredményei

A modellezés során számítottuk:

•a talaj- réteg- és karszt-vízszinteket;

•az áramlási útvonalakat, a felszín alatt vízáramlás sebességét, irányát;

•a megcsapolási helyek, kiemelten a főbb források hozamát;

•a termelő-kutak által okozott vízszintcsökkenést, depressziót

•a térben elkülönített testek be- és kimenő vízforgalmát, a vízátadásokat.

*******

A számítások megfelel őségét kalibrációval biztosítottuk:

•összevetettük a számított vízszinteket a kútadatokkal, illetve az azokból 
szerkesztett térképváltozatokkal;

•ellenőriztük a forráshozamokat, az ottani keveredések arányát, hőmérsékleteket,

•az állandó vízfolyások és a mély szárazvölgyek segítettek ellenőrizni a hegy- és 
dombvidéki régiók számított talajvíz-domborzatát



Kalibráció 1: mért és számított értékek összevetése

Dunántúli középhegységi karszt Ny-i része Dunántúli középhegységi karszt centruma

Dunántúli 
középhegységi 
karszt ÉK-i része

A kalibráció köztes 
állapotának bemutatása: a 
központi rész alacsonyabb 
vízszintű helyein és az 
ÉK-i részen és növelni 
kellett a szivárgási 
tényezőt a további 
kalibráció során



Kalibráció 2: a mért* és számított értékek összevet ése

Felsőpannon termálvizek, SK 
EU Geotermális Atlasz

Felsőpannon termálvizek, SLO

Felsőpannon termálvizek, HU, Észak

Felsőpannon termálvizek, HU, Dél

*Térbeli s űrűségeloszlás alapján korrigált értékek, 
(~geotermikus állapotra leh űlt kutak,  „environmental head”-s)



Kalibráció 3: mért és számított értékek összevetése
Dunántúli pannon hideg rétegvizek, Dél Dunántúli pannon hideg rétegvizek, Észak

Szlovéniai 
hideg 
rétegvizek

A rétegvizek termelések 
előtti állapotára történő 
kalibrációhoz archív 
kútadatokból rekonstruált 
térképeket használtunk. 
Szlovéniában a jelenlegi 
sztatikus vízszintek álltak 
csak rendelkezésre



Kalibráció 4: a mért és számított értékek összeveté se

Osztrák alluviális vizek szintjei

Mura és Dráva-völgy talajvizei , SLO

Kisalföldi talajvízszintek, SK és HU

Talajvíz-megfigyelőkutak szintjei, HU



Medenceterületek számított talajvíz-térképe



Pannon medence-területek, hideg rétegvizeinek számí tott 
szinttérképe



A fels ő-pannon alsó vízadó komplexumára számított potenciá lszint 
térkép, (450 méternél mélyebben: termálvízadó)



A Bécsi-medence és a DKH összefügg ő hideg- és 
termálkarsztjainak modellezett vízszintjei



A modellben számított vízforgalmi adatok a fels ő pannon medenceterültek 
sekély porózus, porózus (hideg) és porózus termál v íztestek között.  



Az Szupra-regionális, SA 1.0 verziójú modell eddigi  
eredményeinek összefoglalása

A modell jelen kalibrált állapotában kész arra, hogy azzal

•a partner országok szakértőivel közösen megállapított termelési 
szcenáriókra a kialakuló depresszió mértékét kiszámítsuk, elemezzük, 
értékeljük; (kapcsolat a gazdálkodáshoz)

•a vízgeokémiai és izotóphidrológiai értelmezések számára az áramlási 
hátteret megadjuk, illetve, hogy a 18O és 14C transzporthoz tovább 
fejlesszük; (kapcsolat a vízgeokémiához, genetikához)

•az áramlási és a sűrűségfüggő hőtranszport-rendszert összekapcsoljuk; 
(kapcsolat a geotermikához)

•a peremfeltételeket és a várható hidraulikai és transzport-paramétereket 
a pilot területek modellezései számára megadjuk; (kapcsolat a részletes
pilot modellekhez)

•a pilot területek esetében a térben részletesebb (és esetenként nem 
permanens, tranziens) modellektől elvárt feladatokat megfogalmazzuk;



Köszönöm a 
figyelmet!


