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1. BEVEZETÉS 
 
Napjaink egyik legjelent═sebb problémája a globális felmelegedés következményeként 
jelentkez═ éghajlatváltozás, amely során megváltozik a jellemz═ id═járás. Évr═l évre 
megd═lnek a h═mérsékleti rekordok, azonban az éghajlatváltozás nem csak a h═mérséklet 
változását jelenti. A csapadék eloszlása és intenzitása folyamatosan átalakul. Egyes 
területeken csökken a mennyisége, melynek következményeként a sivatagos területek tovább 
n═nek és növekszik az ivóvízhiány, míg máshol nagymértékben n═ a csapadékmennyiség, 
ahol a kialakuló árvizek miatt emberek élete kerül veszélybe, a víz szántóföldeket áraszt el, 
ezzel tönkretéve a term═területeket. [1] 

A kutatások azt a célt szolgálják, hogy bebizonyítsuk, az oszlopmodell kísérletek 
alkalmasak a széls═séges id═járási viszonyok szimulálására, valamint a kialakuló szivárgási 
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folyamatok vizsgálatára. A szivárgási vizsgálatok két ismert paraméter▌ mintán lettek 
elvégezve (1. és 2. ábra). A kísérletek során homogén, porózus rendszereket vizsgáltunk, 
amelyeknél az alulról történ═ telítés, illetve felülr═l történ═ áztatás folyamatát vizsgáltuk, 
miként alakul a nedvességfront el═rehaladása a két különböz═ telítési eljárás alatt. 

Továbbá többletleveg═-képz═dési és kigázosodási vizsgálatokba kezdtünk szintén 
oszlopmodell segítségével a természetben lejátszódó folyamatok még pontosabb megértése 
érdekében. 
 
2. FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
 
2.1 Oszlopkísérletek k═zetoszlop, vízzel történ═ telít═désének vizsgálata 
céljából 
 
A talajnedvességet általában csak a laza üledékek esetében vizsgáljuk. A talajnedvességet a 
szemcse és a folyadék határfelületén kialakuló tapadóer═ tartja meg, amely a molekulák 
közötti vonzás hatására jön létre. Ezen er═ hatására alakul ki a szemcséket körülvev═ hidrát 
burok, melyet két rétegre oszthatunk. A bels═ az er═sen kötött higroszkópos víz, vagy más 
néven adszorbeált burok. Ezt a réteget még a növények gyökerének szívóereje sem képes 
felvenni. A küls═ réteg lazán kötött hártyavíz vagy vízfilm, ugyanis a szemcsét═l távolodva 
csökken a tapadóer═. Ahol a két szemcse hidrát burka találkozik, a tapadóer═k összegz═dnek 
és a lazán kötött rétegen kívül is fenntartják a vizet a gravitációs er═vel szemben, ezt 
nevezzük pórusszöglet víznek. Kapilláris hézagokról beszélünk, ha az összegz═d═ tapadóer═k 
hatása a teljes térre kiterjed. A hézagtérnek azt a részét, amelyben a tapadóer═k már nem 
képesek megtartani a vizet a gravitációs er═vel szemben, gravitációs térnek nevezzük. 
Kapilláris hártya alakulhat ki a hézagokban, amely visszatarthatja a felülr═l lefelé szivárgó 
vizet, ez a függ═ kapilláris víz. [2] 

Ez alatt a talaj gyakran háromfázisú, azaz nincs teljesen vízzel telítve, ezért a 
feszültségkülönbségek miatt a labilis állapotból egyensúlyra törekszik, így lassú lefelé 
áramlás alakul ki. Az er═sen kötött talajok nem tartalmaznak gravitációs hézagokat, ezért 
ezekben a talajokban a lassú beszivárgási folyamat a jellemz═. Durvaszemcsés rétegekben 
nem alakul ki kapilláris hártya, így ebben az esetben a beszivárgás lényegesen gyorsabb. A 
függ═ kapilláris zónák ellentettje a kapilláris tartomány, amely a talajvíz felszínéhez 
csatlakozik és vízutánpótlását a talajvízb═l nyeri. [2] 

Laboratóriumi körülmények között a felszín alatti függ═leges szivárgások megismerésére 
leginkább oszlopmodelleken végzett kísérletek terjedtek el. Számos tanulmány és cikk 
született a kifejlesztett módszerekr═l és berendezésekr═l, melyek fejlesztése és finomítása 
napjainkban is fontos kutatási terület. [3] [4] 

A tanulmányok során általában hasonló felépítés▌ berendezések segítségével vizsgálják a 
szivárgási folyamatokat. Alapját egy PVC vagy akril cs═b═l készült oszlop képezi, mely egy 
hengerb═l, vagy több kisebb idom egymásra rögzítéséb═l áll. A szivárgási jelenségeket - attól 
függ═en, hogy mely talajparamétert kívánják mérni -, erre a célra kifejlesztett eszközökkel 
vizsgálják. Továbbá a berendezés szerves részét képezi egy állandó víznyomást biztosító 
tartály, amely a mintával telt oszlop telítését szolgálja. 
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1. ábra A 0,8-1,2 mm szemátmér═j▌ minta 

 

2. ábra A 0,2-0,6 mm szemátmér═j▌ minta 

 
Mindkét mintán szemcseméret-eloszlási vizsgálatok és a kapilláris emelkedési magasság 

vizsgálatok is el lettek végezve. A szivárgási tényez═k meghatározása merevfalú 
permeabiméterrel és szemcseméret-eloszlás alapján lettek meghatározva mindkét mintára. [5] 

A Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézetének Vízkémiai laboratóriumában 
került összeállításra a mérések alapját képez═ oszlopmodell (3. ábra). Maga az oszlop, melybe 
a vizsgálandó anyag kerül, egy 0,5 cm falvastagságú PVC-b═l készült  m▌anyag cs═. Fontos 
volt, hogy a cs═ anyaga er═s, ellenálló legyen, mert a nagy mennyiség▌ szemcsés anyagok 
beépítése és eltávolítása esetén egy gyengébb falú cs═ felületén és szerkezetében könnyen 
lehet, hogy sérülés keletkezett volna. A cs═ bels═ átmér═je 15 cm, küls═ átmér═je 16 cm és 
140 cm magas. Alsó részét egy tokelzáró zárja, melynek vízszigetelését bels═ gumigy▌r▌ és 
küls═ szilikonozás biztosítja. 

A cs═ alsó részét═l 7 cm-es magasságban található egy golyóscsap, melyen keresztül a 
kés═bbiekben az alulról történ═ telítés, valamint a víz leürítése történik majd. 130 cm-es 
magasságban szintén található egy golyóscsap, mely a felülr═l történ═ telítést szolgálja, 
valamint az alulról történ═ telítés esetén túlfolyóként funkcionál. Az oszlop vízellátása 
flexibilis csövön keresztül történik egy állandó víznyomást biztosító tartályból. 

Beépítéskor alulra egy 10-12 cm-es kavicsréteg kerül, amely lehet═vé teszi a víz 
egyenletes eloszlását az oszlop teljes keresztmetszeti felületén, valamint megóvja az alsó 
golyóscsapot az ellen, hogy a víz leengedésekor az apróbb szemcsék eltömítsék. Ugyanezen 
okokból a kavicsrétegre egy geotextília is elhelyezésre kerül, ami azt is megakadályozza, 
hogy a finomabb szemcsék a kavicsrétegbe jussanak. Ezután kerül beépítésre a vizsgálni 
kívánt szemcsés anyag. A beépített anyag tömegét és a beépítés magasságát is minden 
vizsgálat elvégzésekor regisztrálásra kerültek. Erre a rétegre ismét egy geotextília, majd 
kavicsréteg kerül, melyek ugyanazt a célt szolgálják, mint az alulra beépítettek.  

A modelltérbe 6 db mér═eszköz (4. ábra) el═re meghatározott magasságban kerültek 
elhelyezésre. Alulról az els═ szenzor 25 cm magasságban kapott helyet, majd a következ═ 5 
db 15 centiméterenként, 40; 55; 70; 85 és 100 cm-nél kerültek beépítésre. Ezután a 
mér═eszközök és az oszlop találkozásánál maradt réseknél szilikon tömítést alkalmaztunk a 
vízzáróság érdekében. 

A mér═eszközök 3 talajparaméter változását képesek érzékelni: h═mérsékletet, 
vezet═képességet és víztartalmat. A mérés 3 elektród segítségével történik, melyek egy 
alaplapra vannak rákötve. Az alaplap egy m▌anyag házban kap helyet, ahol egy 14 bites 
analóg digitális konverter a mért fizikai jellemz═ket digitális jelekké alakítja, majd USB 
porton keresztül egy számítógépbe juttatja, ahol a beérkez═ jelekb═l a számítást egy 
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célszoftver végzi, tárolja és megjeleníti az adatokat. A beépített anyagok és a felhasznált víz 
minden vizsgálat el═tt minimum 24 órával elhelyezésre kerültek a laboratóriumban, hogy 
azonos h═mérséklet▌ekké váljanak. 

 

 

 

2.2 Oszlopkísérletek nemesgázok folyadék- és gázfázis között megoszlásának 
vizsgálata céljából 
 
A felszín alá szivárgó víz a talajszemcsék között elhaladva a talajgázokból magába old 
valamennyit. Ezen oldott gázok mennyisége els═sorban függ a talajgáz összetételét═l, 
nyomásától, illetve a talaj h═mérsékletét═l. A víz áramlási pályája mentén a kémiailag akt ív 
gázok mennyisége biológiai és kémiai folyamatok következtében megváltozhat, azonban a 
nemesgázok koncentrációit ezek a folyamatok nem befolyásolják. Éppen ezért a 
nemesgázokat fel lehet használni olyan fizikai folyamatok vizsgálatára, amelyek hatással 
vannak a felszín alatti vízben és a talajszemcsék között található gázfázis közötti oldódási 
mechanizmusra. A vízben oldott nemesgázok koncentrációiból a víz több paraméterére is 
következtetni tudunk. Nem túl mély víztartók esetén a nemesgázok koncentrációiból meg 
tudjuk határozni a beszivárgás h═mérsékletét. A trícium bomlásából származó 3He méréséb═l 
következtetni tudunk a beszivárgás óta eltelt id═re, amennyiben a beszivárgás az utóbbi 50-60 
évben történt. Az oldott hélium koncentrációjából és izotóparányából kormeghatározást, 
illetve eredetet lehet kideríteni. 

A vízben oldott nemesgáz izotópok egyes összetev═inek meghatározása azonban er═sen 
függ olyan paraméterekt═l, amelyek nincsenek benne a gázok oldódását leíró Henry-
törvényben. A felszín alatti vizekben lév═ gázok mennyiségét ugyanis nem egyedül az 
oldódási törvény határozza meg, mivel mindig van egyféle többletgáz a vízben. Ezt 
történetileg többletleveg═nek nevezik, a többlet összetétele legtöbbször a leveg═ével egyezik 

3. ábra Az alkalmazott 
oszlopmodell 

4. ábra Az alkalmazott mér═m▌szer 
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meg. Pontosabb mérések kés═bb kimutatták, hogy ez a többlet néha kissé eltér a leveg═beli 
koncentrációktól. A többletleveg═vel rendelkez═ vízben oldott koncentrációkra eddig 
kifejlesztett oldódási modell szerint a többletleveg═ úgy alakul ki, hogy amikor a beszivárgás 
történik, akkor a Henry-törvénynek megfelel═ egyensúlyi koncentrációkkal rendelkez═ 
vízszint megemelkedik, elönti a telítetlen zónában lév═ talajszemcsék közötti részt úgy, hogy 
eközben a talajgáz buborékok maradnak a pórustérfogatban. A megemelkedett hidrosztatikai 
nyomás megnöveli a buborékokban uralkodó nyomást, ezáltal ═k részben vagy teljesen 
beoldódhatnak. Amennyiben részleges oldódás történik, akkor a beoldódó gáz dúsabb lesz az 
oldékonyabb gázokban. Mivel a talajgázok nemesgáz-összetétele a tapasztalatok szerint  
megegyezik a leveg═ével, ezért ═ket leveg═ként kezeljük. Egy ilyen részleges beoldódás során 
tehát a többletgáz xenonban dúsabb lesz, mint például neonban. Az utóbbiakban vázolt 
modellt nevezik closed-system equilibration (CE) modellnek. [6] 

 
Ebben az esetben a felszín alatti vízben lév═ gázok koncentrációit az alábbi összefüggés 

írja le: 
 
 , (1) 

 
ahol: 

a h═mérséklet;
a sótartalom; 
a légnyomás; 

 az egyes gáz modellezett oldódási koncentrációja;
 az egyes gáz egyensúlyi oldódási koncentrációja; 

 az egyes gáz leveg═beli részaránya; 
 a becsapdázódott leveg═ (talajgáz) mennyisége; 

 a többletleveg═ frakcionálódására jellemz═ faktor. 

Vannak olyan esetek azonban, amikor a felszín alatti vízben lév═ gázok koncentrációja 
nem többletet mutat, hanem hiányt, mintha valahová elt▌ntek volna a gázok. Nemesgázok 
esetén ez persze nem lehet biológiai vagy kémiai folyamat következménye, csakis valamilyen 
fizikai folyamat eredménye. A tapasztalatok szerint el═fordulnak olyan helyzetek, amikor a 
felszín alatti vízben gázképz═dési folyamatok hatására gázbuborékok, gázlencsék képz═dnek 
(pl. nitrogén, metán), melyek alaphelyzetben nem tartalmaznak nemesgázokat. Ilyenkor a 
buborékok környezetében található vízben oldott gázok egy része kidiffundál a gázfázisba. Ez 
a folyamat addig tart, amíg a gázbuborékban lév═ egyes gáz parciális nyomása oldódási 
egyensúlyt tart fenn a környez═ vízben oldott gáz mennyiségével. Mivel egy vízmintavétel 
során mi a vizet mintázzuk, azt tapasztaljuk, hogy kisebb a vízben oldott gáz mennyisége, 
mint azt a beszivárgási körülmények alapján várnánk. 

Egy ilyen kigázosodási helyzetet valójában a fenti CE-modell is leírja, azonban a modell 
egy kissé módosított verzióját alkalmazzák, melyet solubility-driven (SD) modellnek 
neveznek és az alábbi formula szerint modellezik a várható oldott gázkoncentrációkat [7]: 
 
 , (2) 

 
ahol: 

az egyes gáz modellezett oldódási koncentrációja;
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az egyes gáz egyensúlyi oldódási koncentrációja; 
a gáz Henry-féle oldódási együtthatója; 

 és  a becsapdázódott leveg═ részaránya a vízben kigázosodási effektus nélkül, illetve 
a kigázosodási folyamat végén. Amikor kigázosodás történik, akkor  
értelemszer▌en nagyobb, mint . 

 
Amikor felszín alatti vizek nemesgázaival foglalkozunk, nagyrészt a víz 3H/3He-korát, a 

beszivárgási h═mérsékletet, illetve a többletleveg═ mennyiségét szeretnénk meghatározni. 
Ezekhez viszont meg kell határoznunk azokat a komponenseket, amelyekb═l összeállnak az 
egyes nemesgázok, illetve izotópjaik összmennyisége. Ennek megbízhatósága, jósága attól 
függ, hogy milyen modellt használunk, ugyanis a fentieken túl is léteznek egyéb modellek, 
azonban véleményünk szerint az itt bemutatott két modell írja le legjobban a valóságot. 
Ahhoz hogy ezt meger═sítsük, laboratóriumi kísérleteket indítottunk el, amikor ismert 
körülmények között létesítünk többletleveg═s, illetve kigázosodási körülményeket, majd 
pedig vizsgáljuk, hogy ezek hogyan befolyásolják az oldott nemesgázok koncentrációit 
valamint az ezekb═l számolható oldódási h═mérsékleteket és 3H/3He-vízkorokat. 
 

 

5. ábra Az izotópos vizsgálatok modellje 

 

6. ábra Az oszlopmodell telítése nitrogénnel 
 
A 2013 februárjában indított kísérletsorozat során egy 2,5 m magas, 19 cm bels═ átmér═j▌ 

plexi hengert töltünk fel kvarchomokkal, majd pedig ezt töltjük fel vízzel különféle módon (5. 
és 6. ábra). Minden egyes kísérletet egy finomabb (0,2-0,6 mm) és egy durvább szemcse-
összetétel▌ (0,8-1,2 mm) homokkal is elvégezzük (a minták szemcseátmér═ik megegyez═ek 
az el═z═ vizsgálatoknál alkalmazottakkal). Az alábbi kísérleteket hajt juk végre: 

 
1. Többletleveg═ képz═dése: a homokkal töltött hengert alulról megtöltjük leveg═vel 

egyensúlyi oldódásba hozott vízzel (ASW: air saturated water). Néhány nap múlva 
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vízmintát veszünk a henger aljától különböz═ magasságokban. Azt várjuk, hogy a 
többletleveg═ mennyisége a henger alja felé n═ni fog. 

2. Kigázosodás vizsgálata: a homokkal feltöltött hengerbe tiszta nitrogént fújunk 
mindaddig, amíg a szemcsék közötti leveg═t teljesen ki nem öblítjük (8. ábra). 
Ezután alulról feltöltjük az oszlopot ASW-vel. Néhány nap múlva vízmintát 
veszünk a henger aljától különböz═ magasságokban. Azt várjuk, hogy a betöltött 
ASW-hez képest kisebb nemesgáz-koncentrációkat kapunk. Az oszlop alján kisebb 
kigázosodást várunk, mint a fenti részeken, mivel az oszlop alján kisebb buborékok 
vannak a nagyobb hidrosztatikai nyomás miatt. 

3. Kigázosodás hatása a 3H/3He-vízkorra (kigázosodás az teljes id═tartam alatt): Az 
el═z═ kísérletet ismételjük meg, azonban itt olyan vizet fogunk használni, amelynek 
magas a trícium koncentrációja. A vizet nem néhány napig hagyjuk az oszlopban, 
hanem 1-2 hónapig. Azt várjuk, hogy a trícium bomlásából származó 3He egy része 
is kikerül a vízb═l. Ha itt figyelembe vesszük a kigázosodás során elvesztett 
nemesgázok mennyiségét, akkor a 3H/3He-vízkor számításánál vissza kell kapnunk a 
ténylegesen eltelt id═t. 

4. Kigázosodás hatása a 3H/3He-vízkorra (kigázosodás a nulladik id═pillanatban): Az 
el═z═ kísérletet ismételjük meg úgy, hogy csak az oszlop egyik felében létesítünk 
kigázosodási körülményeket. A kigázosodási részt feltöltjük tríciumgazdag ASW-
vel. Az oszlop másik felét úgy töltjük meg vízzel, hogy ne legyenek becsapdázódott 
leveg═buborékok sem. Néhány nap múlva a kigázosodott vizet átáramoltatjuk a 
leveg═mentes homokot tartalmazó részbe. A kigázosodott részben lév═ vizet 
megfestjük, hogy jobban követni tudjuk ezen fázis helyzetét. Ez esetben azt várjuk, 
hogy a kigázosodás megtörténik a folyamat elején, de mivel aztán ez a víz átkerül 
egy kétfázisú (homok + víz) helyre, további kigázosodás nem történik. Így noha a 
hélium kigázosodást szenvedett el a kísérlet elején, az 1-2 hónapig képz═d═ 3He 
nem fog elveszni a vízb═l. 

 
A két utolsó kísérlet a természetben el═forduló esetek két széls═séges esete. Ugyanis 

amikor vízkor meghatározást végzünk  3H/3He-módszerrel, és kigázosodásra utaló 
koncentrációkat kapunk, akkor nem tudjuk, hogy a kigázosodás mikor történt. Ezért a 
nemesgáz-koncentrációk rossz interpretálása során túl is becsülhetjük a kort. A nemesgáz- és 
trícium méréseket is laboratóriumunkban fogjuk végrehajtani. [8] [9] Laboratóriumi 
vizsgálatainkkal szeretnénk meger═síteni a CE- és az SD-modell létjogosultságát. 
 
3. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A dolgozat els═ részében az oszlopkísérletek folyamán a rendszert homogén, szemcsés 
anyagok alkotják, melyeken alulról és felülr═l történ═ telítési folyamatokat vizsgáltunk. A 
beépítés során a vizsgált mintaanyag alá és felé minden esetben 10-12 cm vastagságú 
kavicsréteg és egy-egy elhanyagolható szivárgási tényez═j▌ geotextília került elhelyezésre. A 
vizsgálatokhoz az oszlopmodell minimum 24 órával a mérés el═tt beépítésre került. A 
kísérletek el═tt mértük a légh═mérsékletet, valamint a vízh═mérsékletet, melyek minden 
esetben megegyez═ értéket mutattak, így ezzel a tényez═vel nem számolunk. A telítés során a 
szenzorok folyamatosan mérték a víztartalom változását, melyeket grafikonon ábrázolunk (7. 
ábra). Látszik, hogy a telít═dés nem egyenletes, hanem jól meghatározható összefüggések 
szerint alakul a víztartalom értékek változása. Az, hogy pontosan hogyan írhatóak le ezen 
jelenségek, további kiértékelések szükségesek, de ezen el═zetes vizsgálatok jól mutatják, 
hogy a laboratóriumi oszlopkísérleteknek létjogosultsága van az egyre széls═ségesebbé váló 
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id═járási viszonyok modellezésénél. A másik féle vizsgálatoknak eredményei még nincsenek, 
a megvett minták egyszerre lesznek analizálva, és a mérési eredmények is a kés═bbiekben 
lesznek kiértékelve. 
 

7. ábra A víztartalom változása a 0,2-0,6 mm szemátmér═j▌ minta esetén 

 
4. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Összegzésként elmondható, hogy az oszlopmodell kísérletek alkalmasak a telít═dési 
folyamatok és a felszín alatti szivárgások vizsgálatára, azonban jelen eredményekb═l csak 
közelít═ megállapításokat vonhatunk le. A jöv═ben szeretnénk eredményeinket pontosítani és 
számszer▌en megfogalmazni, melyhez ezen kutatások kiváló alapot adhatnak. A 
kés═bbiekben heterogén rendszereket is vizsgálni fogunk, ahol modellezhet═ lenne a 
különböz═ rétegek hatása a beszivárgási folyamatokra. A többletleveg═t és kigázosodást 
modellez═ vizsgálatok nagymértékben pontosítják majd a kés═bbi kutatásainkat, egyéb 
izotóphidrogeológiai kutatások alapjait szolgálják majd, illetve a kapott eredmények 
pontosabb értelmezését fogják segíteni. 
 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
A kutató munka a Miskolci Egyetemen m▌köd═ Fenntartható Természeti Er═forrás 
Gazdálkodás Kiválósági Központ TÁMOP-4.2.2/A-11/1-KONV-2012-0049 jel▌ SKÚTF┼S 
projektjének részeként S az Új Széchenyi Terv keretében S az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 

Eltelt id═ [sec] 
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