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1 Előszó 
 

A Golder Associates (Magyarország) Zrt. konzorciumtagként a Nemzeti és 
Technológiai Program keretében benyújtott „Vegyipar és élhető környezet – innovatív 
technológiák fejlesztése a Környezetvédelemben” tárgyú, MOLTVKBA jelű pályázata 
támogatást nyert. Ezen K+F projekt keretében, a projekt egyik indikátoraként egy 
modellezési kézikönyv elkészítését tűztük ki célul. A kézikönyvben bemutatott, a 
fázisos szénhidrogén felszín alatti viselkedését leíró koncepció és módszer 
Magyarországon eddig még nem alkalmazott, pedig – akár az oldott 
szennyezőanyagok viselkedését leíró, rendszeresen alkalmazott modellek alapján – 
a jövőre vonatkozó becsléseket csak ilyen modellek alapján nyerhetünk. 

A kézikönyvet úgy készítettük el, hogy csak a legalapvetőbb matematikai 
összefüggéseket mutatjuk be. Így azok, akik kevésbé járatosak a témában, 
haszonnal forgathatják. A részletes matematikai alapokat a témában elmélyülni 
kívánó olvasók a hivatkozott szakirodalmak alapján ismerhetik meg. 

Részletesen – egy esettanulmányon keresztül - mutatjuk be a szoftver használatát. 
Minden bemutatott alkalmazást úgy igyekeztünk kiválasztani, hogy lehetőleg 
szabadon elérhető legyen, így is ösztönözve az új megközelítés és módszer hazai 
alkalmazásának elősegítését. 

A Magyarországon jelenleg ismert felszín alatti szennyeződések döntő részét 
ásványolaj eredetű szennyeződések alkotják. A legtöbb esetben, a környezetbe 
kikerülő szennyezőanyag nagy mennyiségének következtében, fázisos szénhidrogén 
szennyeződés is detektálható a felszín alatti közegben. Ilyenkor kiemelt fontosságú, 
hogy a szabad szénhidrogén fázis kiterjedését, felszín alatti viselkedését minél 
jobban megismerjük, illetve előre jelezzük a fázisos szénhidrogén esetleges további 
migrációját. Ahhoz, hogy a fentieket el tudjuk végezni, illetve, szükség esetén, a 
további beavatkozásokat minél pontosabban és költséghatékonyabban lehessen 
megtervezni, szükséges egy modellrendszer felépítése. Jelen projektben 
megvizsgáltuk azokat a paramétereket, amelyekkel jellemezni lehet a szabad 
szénhidrogén fázis előfordulását, illetve felszín alatti viselkedését a felszín alatti 
közegben, és szükségesek a modellezés lefolytatásához. A kutatási program célja 
olyan modellezési eljárás kifejlesztése és modellrendszer megteremtése volt, amely 
hatékonyan képes hozzájárulni a fázisos szénhidrogének felszín alatti 
viselkedésének minél jobb megismeréséhez, ezzel is elősegítve a jövőben 
szükségessé váló, szénhidrogénekkel szennyezett területek beavatkozásának 
pontosabb tervezését. 
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2 Problémafelvetés 

2.1 Szabad fázisú szénhidrogén szennyezések és szennyezőanyagok 
típusai 

 

A környezetbe kikerülő szennyezőanyagok közül a leggyakrabban a szénhidrogén 
származékokkal találkozhatunk. Ezen anyagok fontos jellemzője, hogy a vízzel nem 
elegyednek, attól elkülönülve ún. „szabad” fázist alkotnak. Az ilyen típusú 
szennyezőanyagokat az angolszász szakirodalom NAPL (Non-Aqueous Phase 
Liquid), azaz „nem vizes fázisú folyadék” néven definiálja. Ebbe a kategóriába 
tartoznak a víznél nagyobb sűrűségű folyadékok (jellemzően halogénezett 
szénhidrogének, pl.: tetraklór-etilén, a PCE), amelyek DNAPL néven (Dense Non-
Aqueous Phase Liquid) ismeretesek.A víznél kisebb sűrűségű folyadékokat 
(jellemzően petrolkémiai termékek, pl. benzin, gázolaj, nyersolaj, fűtőolaj, motorolaj) 
LNAPL (Light Non-Aqueous Phase Liquid) néven foglaljuk össze.  

Jelen tanulmány elsősorban az LNAPL kategóriába tartozó folyadékokkal foglalkozik, 
de a bemutatott megközelítés a DNAPL vegyületek migrációjának a leírására is 
alkalmas. 

Az LNAPL kategóriába tartozó szennyezőanyagok jellemzően finomított petrolkémiai 
termékek, de találkozhatunk finomítatlan nyersolaj szennyeződésekkel, sőt, a 
finomított termékek keverék-formáival is. Mivel ezekben a keverékekben az egyes 
összetevők egymásban oldódnak, a keverékeket már önálló folyadékként kell 
kezelnünk, a korábbi finomított komponensek a továbbiakban nem válaszhatók szét. 

Az alábbiakban a leggyakoribb finomított petrolkémiai termékek, valamint a nyersolaj 
átlagos folyadékfizikai paramétereit ismertetjük. 
 

termék 
sűrűség 
(g/cm3)  

15 oC-on 

dinamikus 
viszkozitás  

15 oC-on (cP) 

felületi 
feszültség  
15 oC-on 
(mN/m) 

olaj/víz határfelületi 
feszültség  

15 oC-on (mN/m) 

benzin 0,67 – 0,85 0,32 – 1,0 19,8 18,0 
gázolaj 0,82 – 0,87 2,0 – 4,0 26,5 – 27,4 24,0 – 35,4 
nyersolaj 0,82 – 0,98 7,0 – 68,0 25,0 – 37,0 19,1 – 22,5 

1. táblázat: Egyes finomított petrolkémiai termékek folyadékfizikai paraméterei (forrás: API Interactive LNAPL Guide) 

 

A fenti táblázat az Egyesült Államok (USA) -beli termékek adatait foglalja össze. A 
hazai benzin és gázolaj fellelhető adatai1 illeszkednek a fenti intervallumokba.  

                                                            
1 MOL NyRt. , ESZ-95 benzin, gázolaj biztonsági adatlapok  
www.mol.hu/repository/401141.pdf, www.mol.hu/repository/162141.pdf 



MOLTVK
 
2.2 H
 

Az L
csővez
szivárg
 

 

Ha ész
fázisú 
horizon

Az LNA
nagyob
párolgá
migráló
legvesz
(BTEX)
tömega

KBA 

Humán-eg

LNAPL s
zetékekhez
gásukra csa

1. ábra: Az LN

zlelő kutak
szennyező

ntális migrá

APL a tala
bb területe
ása során 
ó illékony
zélyesebb,
) a szenn
aránya nem

G

gészségü

szennyező
z kapcsoló
ak hosszú 

NAPL szennyezé

kban, vagy
ődés, az a
ációja meg

ajvízszintet
en. A hum

a talajlev
y kompon
, hiszen 

nyeződés 4
m éri el a 2

Golder Assoc

gyi és kö

dések le
ódnak, ez
idő eltelté

ések általános 

y a felszí
azt jelenti

gindult. 

t elérve sz
án-egészs
vegőbe, é

nensek je
az illékon
45 m/m%-

2 m/m%-ot

9

ciates (Magy

örnyezeti 

eggyakrab
zért soksz
vel derül fé

koncepció mod

ni vízteste
, hogy a 

zétterül, a s
ségügyi ko
és onnan 
elentik. Eb
ny monoa
-át is kite
.  

yarország) Zrt

kockázat

bban fels
or a felsz
ény.  

dellje (forrás: A

ekbe átfejt
talajvízszi

szennyező
ockázatot e

akár épül
bből a s
aromás sz
hetik, míg

t. 

tok 

szín alat
zín alatti 

API Interactive 

tődve jelen
ntet elérve

ő forrásnál
első sorba
letekbe, la
szempontb
zénhidrogé
g a gázola

tti tartály
közegbe 

LNAPL Guide) 

ntkezik a 
e a szaba

 akár lény
an a szaba
akókörnyez
ból a be
én kompo
ajban a B

 

yokhoz, 
történő 

 

szabad 
ad fázis 

yegesen 
ad fázis 
zetekbe 
nzin a 

onensek 
BTEX-ek 



MOLTVKBA 10  
 

Golder Associates (Magyarország) Zrt. 

 

2. ábra: A legjellemzőbb petrolkémiai termékek összetétele (tömeg%) az ismert összegparaméterek tekintetében 

 

A szabad fázisú szénhidrogénből a légtérbe kerülő illékony szénhidrogének 
koncentrációját az egyes komponensek gőznyomása határozza meg az alábbi képlet 
alapján: 

10  

ahol Csg – a gőztér szennyezőanyag koncentrációja (µg/L), Pvp - a szennyezőanyag 
gőznyomása (at), mm – a szennyezőanyag moláris tömege (g/mól), fm – a 
szennyezőanyag mólaránya a szabad fázisban (mól/mól), RT – a gázállandó (8,314 
J/moloK), T - a hőmérséklet (oK) 

Néhány jellemző szénhidrogén komponens gőznyomását az alábbiakban ismertetjük. 

Komponens gőznyomás (at) 
benzol 1,25×10-1 
toluol  3,75×10-2 
etil-benzol 1,25×10-2 
xilolok 1,15×10-2 
PAH-ok (naftalin nélkül) 1,12×10-6 – 3,41×10-9 
naftalinok 3,63×10-4 – 9,15×10-5

TPH (C5-C12) 6,75×10-1 – 1,55×10-4 
TPH (C13-C40) 9,54×10-5 – 2,23×10-7 

2. táblázat: Egyes szénhidrogén komponensek gőznyomásai (Gustafson et al., 1997) 

 

A másik jelentős kockázati tényező a talajvízbe történő beoldódás. A talajvízbe 
beoldódás a vízzel részben, vagy teljesen kitöltött pórustérben zajlik, és ennek 
mértékét a LNAPL-t alkotó komponensek effektív oldhatósága határozza meg. Az 
effektív oldhatóság a tiszta komponens vízben mért oldhatóságának és az adott 
komponens LNAPL-ben jelen lévő mólarányának a szorzata. 
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Például a benzol oldhatósága 1780 mg/L, azonban a benzinben jelen lévő mólaránya 
0,024 (forrás: API Interactive LNAPL Guide). Így az effektív oldhatósága (benzinnel 
egyensúlyban lévő maximális koncentrációja a pórustérben) 42,7 mg/L.  

A talajvízbe beoldódott komponensek a víztartóban végbemenő transzportfolyamatok 
révén a szabad fázisú szennyeződésnél jóval nagyobb területen is elterjedhetnek.  

Az egészségügyi kockázatot jelentő komponensek az oldott fázisból ugyancsak a 
talajlevegőbe kerülhetnek, melyet egyensúlyi helyzetben a Henry-állandó határoz 
meg az alábbiak szerint: 

 

ahol Csg – a gőztér szennyezőanyag koncentrációja (µg/L), Cw – a szennyezőanyag 
koncentrációja az oldott fázisban (mg/L), H – Henry-féle konstans (-) 

Néhány jellemző szénhidrogén komponens Henry-féle állandóját az alábbiakban 
ismertetjük. 

Komponens Henry-féle konstans (-) 
benzol 2,25×10-1 
toluol  2,74×10-1 
etil-benzol 3,58×10-1 
xilolok 2,33×10-1 – 2,95×10-1 
PAH-ok (naftalin nélkül) 4,3×10-2 – 3,7×10-6 
naftalinok 5,19×10-2 – 1,26×10-2 
TPH (C5-C12) 5,17×101 – 3,17×102 
TPH (C13-C40) 8,1×100 – 1,56×102 

3. táblázat: Egyes szénhidrogén komponensek Henry-féle konstansai (Gustafson et al., 1997) 

 

A felszín alatti közegben visszamaradt fázisos szénhidrogén azonban az oldott 
komponensek folyamatos utánpótlódását jelenti, így a szabad fázisú szénhidrogén 
eltávolítása nélkül az oldott fázis mentesítése a legtöbb esetben nem indokolt, illetve 
költséghatékonyan nem is végezhető el. Mint később látni fogjuk, a szabad fázis 
eltávolítása csak egy bizonyos szintig végezhető el, és a hatékonysága nagyban 
múlik az eltávolítás módszerének és helyének megválasztásában. 
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3 Hazai megközelítések, vizsgálatok 

3.1 Látszólagos felúszó olaj vastagság 
 

A hazai gyakorlatban a szabad fázisú felúszó szénhidrogénnel (LNAPL) szennyezett 
területeken a szennyeződés mértékét, kiterjedését az észlelő kutakban mért felúszó 
olaj ún. „látszólagos” szénhidrogén vastagság alapján írják le. Ez a paraméter 
könnyen mérhető egy olyan műszerrel, mely képes különbséget tenni az egyes 
fázisok (levegő-olaj-víz) között. A műszerrel a fázishatárok kút csőperemtől mért 
mélysége alapján azok abszolút magassága is kiszámítható. A két fázishatár közötti 
különbség a kútban mért felúszó szabad szénhidrogén fázis ún. „látszólagos” 
vastagsága. 

 

3. ábra: A szabad fázisú felúszó szennyezőanyag hatása a felszín alatti víz szintjére (Gondi et al.) 

 

A víz/olaj fázis határ helyzete az olaj vastagságától függ, mivel a kútban egyensúlyi 
állapot alakul ki a környezetéből beáramló LNAPL és a kútban lévő vízoszlop között 
(permanens körülmények között).  

Az elméleti víz/levegő fázishatár (vagy más néven korrigált vízszint) – mely az 
olajfázis jelenléte nélkül alakulna ki a kútban - az alábbiak szerint számolandó: 

Í  

ahol hkorr az elméleti víz/levegő fázishatár (korrigált talajvízszint) mélysége a 
csőperemtől (m), hm mért (látszólagos) olaj/víz fázishatár mélysége a csőperemtől 
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(m), ρLNAPL a felúszó olajfázis sűrűsége (g/cm3), ρvíz a víz sűrűsége (g/cm3), dLNAPL a 
felúszó olajfázis mért vastagsága (m). 

A korrigált talajvízszintekből lehet megbecsülni a hidraulikus gradiens fő irányát és 
mértékét, mely a két nem elegyedő folyadék migrációját meghatározza.  

 

3.2 Az „olajlencse” típusú megközelítés 
 

Az egy időpontban észlelt (egyidejű) látszólagos olajvastagságok felhasználásával 
készültek a szabad fázisú szénhidrogén elterjedését ábrázoló térképek (kontúrok), 
melyeket egymást követően ábrázolva kísérelik meg a szabad fázisú olajlencse 
mozgását nyomon követni.  

A tranziens hidraulikai változások (pl. talajvízszint süllyedés, vagy emelkedés) miatt 
azonban a reprezentatívnak gondolt elterjedési kontúrok nem mindig a valós 
folyamatokat tükrözik. A tapasztalatok szerint általában az emelkedő vízszint a 
felúszó olaj vastagságának növekedésével jár, szélsőséges esetben teljesen el is 
tűnhet bizonyos kutakból, így az elterjedése kisebbnek mutatkozhat. A talajvízszint 
süllyedése viszont a felúszó szénhidrogén vastagodását, nagyobb elterjedését 
okozhatja. Ezek a jelenségek a monitoring adatsoron a korrigált vízszint és a felúszó 
olajvastagság kutankénti, vagy kumulált idősorain látszódhatnak. 

Téves következtetések vonhatóak le a ritka, hézagos, vagy rosszul értelmezett 
látszólagos olajvastagság idősorokból, mivel az LNAPL a pórustérből nem tűnik el, 
csupán a telített pórustérben rekedve, vertikális migrációra kényszerülhet, és a 
kutakban egyre kisebb vastagságban lehet jelen, akár el is tűnhet. Azonban az 
LNAPL nem „tűnik el”, csupán nem jelenik meg a kutakban a talajvíz felszínén 
felúszó szénhidrogén fázisként. 

A felúszó olajvastagságok önmagukban nem alkalmasak az olajfázis migrációjának 
matematikai leírására, így a szabad fázisú LNAPL lencse mozgása nem jelezhető 
előre egzakt módon, illetve a kármentesítés módjának tesztelésére sincs lehetőség. 

 

3.3 Bail-down tesztek  
 

A „valódi” szénhidrogén vastagság meghatározására széles körben elterjedt az ún. 
„bail-down” teszt, ahol a kútba beáramló szénhidrogén egyensúlyi állapotának 
kialakulását reprodukáljuk azzal, hogy a kútból hirtelen eltávolítjuk a jelen lévő 
felúszó fázist és ezt követően folyamatosan mérjük az újra kialakuló fázishatárok 
mélységét. 
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A hagyományos értelmezések szerint a kútban kivastagodó LNAPL egy, a környező 
rétegben jelen lévő „valódi olajvastagsággal” tart egyensúlyt. Az egyensúlyi pillanat 
az az időpont, amikor az olaj/víz fázishatár mélysége növekedni kezd, azaz a 
beáramló LNAPL elkezdi „lenyomni” a kútban a talajvízszintet. Az ebben az 
időpontban mért felúszó szénhidrogén vastagság egyezik meg a környező rétegben 
a talajvízszint felett mért valódi olajvastagsággal. Azonban az így meghatározott 
valódi olajvastagságokkal is hasonló a probléma, mint a látszólagossal: egy adott 
időpont egyensúlyi állapotát tükrözik. 

A felszín alatti közegben visszamaradt fázisos szénhidrogén minél pontosabb 
vastagsága, illetve mennyisége igen fontos ezen szennyezett területek 
kármentesítésének tervezésében. Minél pontosabb a terület felmérése és ez alapján 
minél pontosabb a károsodott térrész meghatározása, annál költséghatékonyabban 
lehet a leendő kármentesítő műtárgyak helyét és magát a beavatkozás típusát 
meghatározni.  

A bail-down tesztek alapján azonban egy komplexebb paraméter, az LNAPL 
kútkörnyezetre vonatkozó transzmisszivitása (Tn) is meghatározható, hasonlóan a 
vízre vonatkozó transzmisszivitáshoz (Tw). Ezzel az adott közegben (pl. víztartóban) 
feltárt szennyeződés eltávolíthatóságára is kaphatunk további információt, amely a 
tervezett beavatkozás hatékonyságára és időszükségletére adhat pontosabb választ. 
A módszer alapjait HUNTLEY, D. (2000) dolgozta ki az alábbi összefüggés alapján:  

 

ahol zo – az LNAPL/levegő fázishatár magassága, zw – LNAPL/víz fázishatár 
magassága, kro, ki - permeabilitás, ρo – LNAPL sűrűség, g – gravitációs gyorsulás, µo 
– LNAPL dinamikus viszkozitás 

A módszer módosított, és kiegészített (Bouwer-Rice, Cooper-Jacob) változatát az 
API (American Petroleum Institute) MS EXCEL számolótáblák formájában adta ki 
(CHARBENEAU, R.J. ET AL., 2012), mely az alábbi oldalon érhető el. 

web:http://www.api.org/environment-health-and-safety/clean-water/ground-
water/lnapl/lnpl-trans.aspx 
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4. ábra: Az LNAPL transzmisszivitás számolótábla felület (API 2012) 

 

A bail-down tesztek alapján meghatározott LNAPL transzmisszivitás (Tn) alapján a 
termelőkút teljes hozamához viszonyított LNAPL termelési hozama (Qo) 
kiszámítható, amennyiben a vízre vonatkozó transzmisszivitás (Tw) ismert. 

 

 

Mindezen vizsgálatok csupán a kútra és szűk környezetére (hatásterületére) 
vonatkozó információkat szolgáltatnak, kvázi végtelen LNAPL utánpótlódás 
esetében. Egy korlátozott utánpótlódású területen egy komplex LNAPL eltávolító 
rendszer hatékonysága - ahol a kármentesítő kutak egymásra hatása is jelentős 
lehet – csak bonyolult numerikus modellezési eljárásokkal jelezhető előre. 
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3.4 Elérhető publikációk a témában 
 

A LNAPL felszín közeli migrációjának matematikai megközelítése a hazai, 
kármentesítéssel foglalkozó cégek és intézmények részéről még „gyerekcipőben jár”. 
A felúszó szabad fázis eltávolítását célzó kármentesítések tervezésekor látszólagos 
olajvastagság idősorokat, olajelterjedési kontúrokat, bail-down teszteket használnak 
fel jellemzően, azaz archív és jelenlegi információk alapján kerülnek megtervezésre a 
rendszerek. A kármentesítések folyamatának, hatékonyságának előrejelzésére 
(modellezésére) kevés a hazai referencia és a gyakorlat.  

A továbbiakban röviden ismertetjük azokat a fellelhető, gyakorlati információkat is 
összegző hazai szakirodalmi forrásokat, melyeket a kármentesítéseket tervező 
szervezetek általában fellelhetnek.  

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (a környezetvédelem akkori 
állami szervezete) 1996-ban kezdte el a Kármentesítési Programot, melynek 
keretében a tapasztalatokat összegző kiadványok jelentek meg útmutatók, 
kézikönyvek és füzetek formájában 2010-ig. A kiadványok szabadon elérhetőek az 
alábbi oldalon. 

web: http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/index.htm 
 

A folyadékszint adatok gyűjtésének és feldolgozásának (monitoring) módszertanát a 
Kármentesítési Útmutató 6. kötete (GONDI ET AL., 2003) ismerteti és rögzíti.  

A Kármentesítési Kézikönyv 1. kötete (SIMONFFY ET AL. 2003) tárgyalja a 
szennyeződésterjedési modellek alkalmazását és a nem vizes fázisú folyadékok 
(NAPL) szimulációját is érinti ugyan, de a bemutatott módszer és szoftverek főleg az 
oldott fázisú szennyezőanyag transzportjával foglalkoznak. 

A LNAPL felszín közeli migrációjával foglalkozik a Környezetvédelmi Füzetek 
kiadványa (MAKÓ, 1998), mely részletesen ismerteti az egyes LNAPL típusok kémiai 
és fizikai paramétereit, melyek a migrációjukat (önálló fázisként történő mozgásukat), 
illetve a transzport folyamataikat (vizes és gőz fázisban történő mozgásukat) 
befolyásolják. Bemutatja a szennyeződések folyamatát a felszíni elfolyástól egészen 
a talajvízen történő szétterülésig és laterális migrációig. Részletes képet mutat a 
különböző, migrációt leíró modellek fajtáiról és a nemzetközi szakirodalomban 
fellelhető modellezési módszerekről. Vázlatosan bemutat két szimulációs szoftvert 
(MOFAT/MOTRANS, HSSM), melyekkel a vizes és nem vizes fázisú 
transzportfolyamatok szimulálhatók 2D szelvényekben. Megemlíti 
használhatóságukat a kármentesítési munkák tervezésénél. 

A fenti nyilvános publikációkon kívül még számos felsőoktatási intézmény 
jegyzeteiben foglalkoznak oktatók a szénhidrogén migráció problémakörével 
(HORVÁTH, 2003). Általában a vertikális olaj migráció és szétterülés hatásának gyors 
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felmérésében (szennyezések, haváriák esetében) segíthetnek a jegyzetekben 
felvázolt, a talaj olajáteresztő és olaj visszatartó képességére vonatkozó közelítő 
összefüggések, melyek az ún. CONCAWE riportokon (PASTROVICH, 1979) alapulnak. 

Jelen munka keretében a fenti munkákon túllépve, egy, a hazai gyakorlatban 
újszerűnek számító megközelítést bemutatva, a gyakorlatban is hasznosítható 
kézikönyvet szerkesztettünk, mely kifejezetten a kármentesítési munkát tervezését 
segítheti.  

A nem vizes fázisú szennyezőanyagok migrációjának jelentős külföldi (jellemzően 
angolszász), a hazai megközelítéseket jóval meghaladó tartalmú szakirodalma van. 
A hivatkozott szakirodalmi jegyzékben a legfontosabb forrásmunkákat tüntettük fel. 
Az elméleti hátteret nagyon jól, és használható módon foglalja össze az API (The 
American Petroleum Institute’s Soil and Groundwater Technical Task Force) által 
2004-ben készített és azóta is fejlesztett adatbázis, az API Interactive LNAPL 
Guide. Az adatbázis bárki által (regisztrációt követően) hozzáférhető, az elméleti 
háttér mellet sok gyakorlati információt (pl. folyadékfizikai paraméterek, mérési és 
számítási módszerek) is bemutat. Az adatbázis legfrissebb verziója az alábbi oldalon 
érhető el.  

web:http://www.api.org/environment-health-and-safety/clean-water/ground-
water/lnapl/api-interactive-lnapl-guide.aspx 

 

 

5. ábra: API Interactive LNAPL Guide, version 2.0 (2004) 
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4 Az „új” megközelítés 

4.1 Szénhidrogén (LNAPL) telítettség 
 

A felszín alatti többfázisú folyadékrendszerek matematikai leírásában a kőolajipari 
(rezervoármodellezés) megközelítést az 1990-es évek közepétől alkalmazzák a 
felszín közeli NAPL szennyeződések vizsgálatában. Ekkor dolgozták ki azokat a 
matematikai összefüggéseket, melyek a LNAPL szennyeződéseket 
(többkomponensű, többfázisú folyadékrendszereket) a pórustérre vonatkozó 
pórusnyomásokkal (P) és telítettségekkel (S) írják le. (FARR ET AL. 1990, LENHARD ET 

AL. 1990) 

Az alábbi ábra szemlélteti a kapcsolatot az észlelőkútban mért LNAPL vastagság és 
a környező pórustérben jelen lévő LNAPL telítettség között egy ideális (egyensúlyi) 
állapotban, ahol is az észlelőkútban mért LNAPL vastagság a maximális. 

 

6. ábra: Összefüggés a felúszó szabad fázis és a pórustér LNAPL telítettsége között (forrás: API) 

 

Az észlelőkútban aktuálisan mért felúszó LNAPL vastagságát csak akkor tekinthetjük 
egyensúlyinak, ha megfelelő hosszúságú permanens időszak alatt a pórustér LNAPL 
telítettsége vertikálisan átrendeződött a fázishatároknak megfelelően. Ebből is 
látszik, hogy a felúszó LNAPL vastagságokból csak korlátozott következtetések 
vonhatóak le az LNAPL mennyiségét és migrációját illetően. Tranziens, erőteljesen 
változó körülmények között az LNAPL vertikális migrációjának sebessége kisebb 
lehet, mint a vízszintváltozás sebessége, így az észlelőkútból a felúszó LNAPL 
„eltűnhet” – általában hirtelen vízszintemelkedés mellett. 
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4.2 A többfázisú rendszer a talajvizes környezetben 
 

Mint láttuk, az elméleti egyensúlyi állapotban az LNAPL telítettségi profil a víz/LNAPL 
fázishatár felett alakul ki. A profil a levegő/olaj fázishatár szintjén változik meg 
jelentősen, itt válik kétfázisúvá (folyadék és gázfázis egyaránt jelen van a 
pórustérben) a rendszer. Ez alatt a pórustér folyadékfázissal telített (egyfázisú a 
rendszer), de két egymással nem elegyedő folyadék (víz – olaj) van jelen. 

Az alábbi ábrapár két jellemző LNAPL telítettséget szemléltet az egyfázisú 
pórustéren belül. 

 

 

7. ábra: Alacsony LNAPL telítettség (immobilis, 
reziduális telítettség) 

 

8. ábra: Magas LNAPL telítettség (mobilis zóna) 

 

Abban az esetben, amikor a telített pórustérben az LNAPL telítettség meghalad egy 
bizonyos határértéket, mobilissá válhat, azaz a pórusban az olajfázisra ható 
felhajtóerő (Ff) és/vagy gravitáció erő (Fg) eredője meghaladja a kapillaritás keltette 
szívóerőt (Fk) .  

 

9. ábra: A pórustérben az olajcseppre ható erők az egyfázisú zónában 

 

Ezt a telítettségi határértéket ún. reziduális telítettségnek nevezzük, az ez alatti 
telítettségek esetén az LNAPL immobilis, azaz gravitációsan nem távolítható el a 
pórustérből. 
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4.3 A kapilláris nyomás víztartalom függése, szemcseméret függése, 
matematikai leírása 

 

A fluidum (víz, szénhidrogén) áramlás jellemzéséhez elengedhetetlen a kapilláris 
nyomások víztartalom-függésének figyelembe vétele. A jelenséget az alábbi ábra 
szemlélteti.  

 

10. ábra: A kapilláris nyomások víztartalom függése (Huntley, 2002) 

 

A telítettség kifejezhető a víztartalom és a porozitás hányadosaként. Ennek 
értelmében tehát a maximális víztartalomhoz tartozó telítettség értéke egy. Ennél a 
maximális víztartalomnál (Θs) a kapilláris nyomások értéke nullára csökken. A 
víztartalom (vagy telítettség) csökkenésével egyre nagyobb kapilláris nyomások 
mérhetők. A víztartalom a minimumát, a kapilláris nyomás pedig a maximumát a 
reziduális víztartalomnál (Θr) éri el.  

A jelenség kvantitatív leírására jelenleg kétféle összefüggés használatos (BROOKS & 

COREY 1964, VAN GENUCHTEN 1980). A szakirodalmi adatok alapján a Van Genuchten 
féle (VG) formula pontosabban leírja a jelenséget, így ebben a tanulmányban ezt az 
összefüggést alkalmazzuk. E szerint a víztelítettségek és a kapilláris vízoszlop 
magasságok az alábbiak szerint hozhatók összefüggésbe: 

1 11  

1 1
 

ahol Sw (-) - a víztelítettség, Swr (-) - a reziduális víztelítettség, h (m) - a kapilláris 
vízoszlop magasság, α (1/m) és N (-) - a kapilláris (van Genuchten) paraméterek.  

Az α kapilláris paraméter alapvetően a legnagyobb pórusméret, az N kapilláris 
paraméter pedig az üledék osztályozottságának függvénye.  
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Tekintve, hogy az α paraméter értéke függ a folyadéktulajdonságoktól, különböző 
folyadékfázisokra különböző értékek alkalmazása szükséges. Elkerülhető azonban a 
telítettség-kapilláris nyomás adat párok laboratóriumi meghatározása a LEVERETT 
(1941) által bevezetett átszámítási módszer segítségével. Ennek értelmében a víz-
levegő kétfázisú rendszerben meghatározott α paraméter átszámítható más fázisok 
estére, ha ismert a sűrűségek és a határfelületi feszültségek értéke. 

 

ahol i és j a vizsgált rendszer két fázisa, ρw a víz sűrűsége, ρa a levegő sűrűsége, σaw 
a víz felületi feszültsége.  

A kapilláris nyomások szemcseméret függése a kapilláris csövek klasszikus elve 
alapján közelíthető. Eszerint egy csőben a kapilláris nyomás egyenesen arányos a 
vizsgált folyadék felületi feszültségével, és fordítottan arányos a kapilláris cső 
sugarával. Vékonyabb csövekben tehát nagyobb kapilláris nyomások és magasabb 
vízoszlop magasságok mérhetők, mint vastagabb átmérőjű csövekben.  
 

 

11. ábra: A kapilláris nyomások függése a csőátmérőtől (Huntley, 2002) 

 

Az összefüggést a Laplace egyenlet írja le: 2
 

ahol P (Pa) - a kapilláris nyomás, σ (N/m) - a folyadék felületi feszültsége, r (m) - a 
kapilláris cső sugara.  

Ha a talaj pórusait különböző átmérőjű kapilláris csövek halmazaként fogjuk fel, 
szoros összefüggést találunk az üledék osztályozottsága és a talaj víztartalom-
eloszlása között. Egyensúlyi állapotot feltételezve azt tapasztaljuk, hogy a talajvíz 
szinttől felfelé távolodva egyre kisebb pórusok képesek csak akkora kapilláris szívást 
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kifejteni, hogy a talajvizet visszatartsák. Tekintve azonban hogy ezek a kis átmérőjű 
pórusok a teljes pórustérfogat egyre csekélyebb hányadát jelentik, a talaj telítettsége 
(és víztartalma) egyre csökken. Hasonló megfontolásokból az is következik, hogy 
durvaszemcsés üledékek kevesebb kapilláris folyadékot tudnak megtartani, és a 
kapilláris zóna vastagsága csekélyebb, mint finomszemcsés üledékek esetén. A 
különböző szemcseméretű üledékek víztartalom-kapillárisnyomás görbéi tehát 
bizonyos mértékig tipizálhatók, mint ahogy azt az alábbi is mutatja. 
 

 

12. ábra: Különböző típusú üledékek víztartalom-kapillárisnyomás görbéi (Huntley, 2002) 

 

A fent említett okokból, számottevő különbség tapasztalható a különböző 
szemcseméretű üledékekben észlelt olajtelítettségek vertikális eloszlásai között is. 
Durvaszemcsés, jól osztályozott üledékekben vékony kapilláris zóna, és alacsony 
reziduális víztelítettségek tapasztalhatók. Mivel az olaj könnyen kiszoríthatja a vizet, 
a felúszó szennyeződés zónája vékony, horizontálisan elnyúlt lencseként jelenik 
meg, ahol magas olajtelítettség és alacsony víztelítettségek észlelhetők.  

Ezzel szemben finomszemcsés, rosszul osztályozott üledékekben magas 
víztelítettségek és alacsony olajtelítettségek észlelhetők. A felúszó szennyeződés 
zónája tipikusan vertikálisan elnyúlt, alacsony olajtelítettséggel jellemezhető. 
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13. ábra: Szénhidrogén telítettségek vertikális eloszlása különböző talajokban azonos szennyezőanyag mennyiség esetén 
(Huntley, 2002) 

 

4.4 A relatív permeabilitás 
 

A folyadékok porózus közegben történő áramlását a Darcy-törvény általános alakja 
írja le, mely többfázisú áramlás esetén a következőképpen néz ki: 

 

ahol q (m/s) - a darcy sebesség, kr - a relatív permeabilitás, ki - a talaj valós 
permeabilitása, ρf (kg/m3) - a vizsgált folyadékfázis sűrűsége, µ (Pa s) - a folyadék 
dinamikus viszkozitása, i – a hidraulikus gradiens (m/m). 

A relatív permeabilitás az adott folyadék vagy gázfázis áramlási képességét fejezi ki 
olyan üledékeken keresztül, melynek pórusait részben már más fázisok töltik ki. 

Olyan üledékekben ahol a pórusokat kizárólag a vizsgált folyadékfázis tölti ki kr=1, 
ahol viszont az adott fázist tartalmazó pórusok már nem kapcsolódnak kr=0 (ebben 
az esetben az adott fázis telítettsége reziduális). A relatív permeabilitás tehát 
telítettség függvénye. Tekintve, hogy a telítettség a kapilláris nyomás függvénye, 
emiatt a relatív permeabilitások is azok.  

A relatív permeabilitások alakulását kétfázisú víz-olaj rendszerben az alábbi ábra 
szemlélteti.  
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14. ábra: A relatív permeabilitások alakulása kétfázisú rendszerekben (Huntley, 2002) 

 

Az ábra jól mutatja, hogy a vízfázis telítettségének csökkenésével annak relatív 
permeabilitása csökken, a másik (olaj) fázis telítettsége – és így relatív 
permeabilitása – pedig nő. A nulla permeabilitást a reziduális telítettségek esetén 
érjük el. Ennél kisebb telítettség esetén az adott fázis áramlása megszűnik.  

A telítettségek és a relatív permeabilitások vertikális eloszlását egy felúszó 
olajszennyeződés-lencsén keresztül az alábbi ábra mutatja.  
 

 

15. ábra: Telítettségek (piros, kék) és relatív permeabilitások (fekete) vertikális eloszlása felúszó olajszennyeződések 
környezetében. (Huntley, 2002) 
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Jól látható hogy a permeabilitás értékei követik a telítettség változásait, és a 
reziduális telítettségek elérésekor nullára esnek vissza. A talajvízszint alatt 
(világoskék szaggatott vonal) kétfázisú rendszerről van szó (lásd előző ábra). A 
talajvízszint felett azonban megjelenik a gáz fázis is, és a rendszer ezzel 
háromfázisúvá válik. 

A relatív permeabilitások meghatározásának alapvetően két módszere ismeretes. 
Egyrészt lehetséges azok meghatározása laboratóriumi permeabilitás mérések útján 
különböző víztelítettségek mellett. A másik lehetőséget a MUALEM (1976) egyenlet 
adja, amelyik lehetővé teszi a relatív permeabilitások kiszámítását az adott fázis 
telítettség-viszonyai, a reziduális telítettségek, és az N kapilláris paraméter alapján. A 
relatív olaj permeabilitás az alábbi módon fejezhető ki: 

/ 1 1 / 1 1  

1 1
 

ahol So az olajtelítettség, Sw - víztelítettség, Swr - reziduális víztelítettség, M, N - van 
Genuchten paraméter. 

 



MOLTVKBA 26  
 

Golder Associates (Magyarország) Zrt. 

5 Modellezési lehetőségek 

5.1 1D Analitikus megoldások 
 

Az előbbiekben bemutatott matematikai összefüggések felhasználásával több – 
szabadon elérhető - analitikus megoldás is képes a vertikális (kútkörnyezetet 
reprezentáló) telítettség eloszlások (víz és LNAPL) kiszámítására, maximálisan 2 
modellrétegben. Az analitikus megoldások ezen kívül lehetőséget kínálnak egyedi 
kutas szimulációkra, ahol is az egyes LNAPL eltávolítási opciók megvizsgálhatóak. 

Nagy előnyük ezeknek az alkalmazásoknak, hogy gyorsan paraméterezhetőek, 
bizonyos esetekben a kőzet- és a fluidum- paraméterek az alkalmazásokba építve, 
adatbázisként szerepelnek több tipizált esetre. 

Az analitikus alkalmazások hátránya viszont, hogy 1D megoldást szolgáltatnak, azaz 
egy bonyolultabb földtani felépítésű és komplexebb elrendezésű (egymásra ható 
műtárgyak) rendszer szimulációjára már nem alkalmasak. 

Az interneten ingyenesen (részben regisztrációhoz kötötten) elérhető, az API 
(American Petroleum Institute) által kifejlesztett legismertebb alkalmazások az 
alábbiak: 

API LNAPL - Excel számolótábla, az egyensúlyi vertikális LNAPL és víz telítettségek 
kiszámítására, valamint a termelő kutas LNAPL mentesítés előrejelzésére. 

Több verziója elérhető a Pennsylvania DEP oldaláról (2004. november). 

web: http://www.dep.state.pa.us/dep/subject/advcoun/cleanup/cleanup2004.htm 
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16. ábra: API-LNAPL MS EXCEL számolótábla adatbemeneti (input) oldala 

 

 

17. ábra: API-LNAPL MS EXCEL számolótábla kút szimulációs oldala 

 

API-LNAST (LNAPL Dissolution and Transport Screeneing Tool) – Egyensúlyi 
vertikális LNAPL eloszlás, forrászónában történő beoldódás, valamint az oldott 
transzport szimulációjára alkalmas szoftver. A szoftver beépítve található az API 
Interactive LNAPL Guide Version 2.0.4 adatbázisba: 
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18. ábra: API-LNAST vertikális LNAPL telítettség eloszlás kimeneti állománya 

 

 

19. ábra: API-LNAST forrászóna koncentráció idősor kimeneti állománya 
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5.2 2D - 3D numerikus megoldások 
 

A vízzel nem elegyedő, szabad fázisú szénhidrogének 2D - 3D áramlását 
(migrációját) heterogén közegben numerikus módszerekkel írhatjuk le. Numerikus 
modellezés során az áramlási közeget, valamint benne az áramlást leíró matematikai 
formulákat elemi egységekre bontjuk – diszkretizáljuk. A megfelelő peremfeltételek 
és hidraulikai paraméterek alkalmazásával az áramlási egyenletet minden 
diszkretizációs egységre kifejezve terjedelmes egyenletrendszerhez jutunk, melynek 
a megoldása ún. mátrixinverziót igényel.  

Többfázisú rendszerek hidraulikai viselkedését a többfázisú diffúziós egyenlet írja le: 

 

ahol P – a nyomás (Pa), S – a telítettség (-), n – a porozitás (-), kr  - a relatív 
permeabilitás, η - a kinematikai viszkozitás (m2/s). 

Tekintve, hogy az egyenletet minden áramló fázisra fel kell írni, és a telítettség, 
permeabilitás és kapilláris nyomás értékei az egyéb fázisokra kiszámított vonatkozó 
értéküktől függ, kapcsolt parciális differenciálegyenletekhez jutunk. Ezeknek az 
egyenleteknek a megoldása speciális megoldási algoritmusokat, nagy kapacitású 
számítási eszközöket, és hosszú modellezési időt igényel. 

 

5.3 Numerikus megoldó kód – CompFlow  
 

Vízzel nem elegyedő folyadékok felszín alatti migrációjának 2D – 3D numerikus 
modellezését a hagyományos transzportmodellezés eszköztára nem teszi lehetővé. 
A feladat megoldásához olyan szoftver szükséges, amelyik figyelembe képes venni 
több folyadék fázis egyidejű jelenlétét, valamint a kapilláris nyomások és a relatív 
permeabilitások telítettség-függését.  

A feladat megoldásához a kanadai Waterloo Egyetemen Andre Unger és kollegái 
által kifejlesztett CompFlow szoftvert alkalmaztuk. A szoftvert a Golder Associates 
kanadai irodáiban már 2004 óta alkalmazták olajszennyeződések kármentesítési 
modellezésére, első hazai alkalmazására 2006 -ban került sor (KOVÁCS, 2006). 

A fejlesztők elérhetőségei az alábbiak: 

• Anrdre Unger: http://uwaterloo.ca/earth-environmental-sciences/people-
profiles/andre-unger 
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Jelen tanulmányban a CompFlow képességei közül az LNAPL migráció 3D 
szimulációját mutatjuk be. A vizes fázisú transzportfolyamatok és 3D modellezés 
folyamata és eszköztára hazai viszonylatban is széles körű és ismert a témával 
foglalkozó szakemberek között, ezért erre nem kívánunk kitérni. A gázfázis 
szimulációja a szoftverben korlátozott (immobilis), csak az egyensúlyi 
gáztelítettségeket számítja ki, a gáz áramlásának szimulációjára nem használható. 

A tanulmány összeállításához elvégzett kutatási programban végrehajtott helyszíni 
mérések, észlelések lehetőséget biztosítottak az alkalmazott modellezési eljárás 
megismerésére, és a felhasznált forráskód helyszíni viszonyokhoz történő 
paraméterezésére. A számítások során elvégzett több száz modellfuttatás 
eredményei alapján a kalibrációt el lehetett végezni, illetve a modellkimenet 
eredményeit egy valós környezetben lehetett ellenőrizni. Így a kiválasztott 
tesztterületen kiépített rendszer innovatív forráskezelő rendszer üzemeltetési 
eredményeit és a területen mért LNAPL változását próbáltuk a felépített 
modellrendszerrel visszaadni a kutatási időszak 4 éves időtartamára, illetve az így 
kalibrált modellel a jövőben várható folyamatokat is előre jelezzük. 

 

5.4 A szoftver működése, felépítése 
 

A CompFlow-val végzett modellezés nehézségét egyrészt az okozza, hogy 
nincsenek integrált, vagy csatolt pre- és posztprocesszorai. Az ún. input fájlban 
rögzítendő modellparamétereket szöveges állományban kell létrehozni, melynek az 
előállítása bonyolult modellek esetében nehézségekbe ütközhet.  

Van azonban egy olyan módszer, mely jelentősen megkönnyíti ezt a folyamatot. 
Feltételezzük, hogy aki 3D LNAPL migrációs modellezést kíván végezni, gyakorlattal 
rendelkezik más numerikus modellezési területeken, és használja az egyik 
legelterjedtebb oldott fázisú szennyezőanyag transzport szimulációs szoftvert, a 
Visual Modflow-t (http://www.swstechnology.com/Visual-MODFLOW). A Visual 
Modflow preprocesszora felhasználásával ugyanis a CompFlow bemeneti 
paraméterei összetett modellek esetében könnyen előállíthatók.  

A CompFlow eredményeinek megtekintésében, a 3D eloszlások elemzésében 
szintén egy külső szoftverre van szükség, mivel a kimeneti állományok is 
szövegesek. A CompFlow a TecPlot (http://www.tecplot.com/) szoftver esetében 
generál közvetlenül behívható kimeneti (bináris) állományt, de természetesen a 
kimeneti szöveges (ASCII) vagy bináris állományok más 3D vizualizációs szoftverrel 
is feldolgozhatók. 

A modell felépítését egy, a futtatható állománnyal közös könyvtárban elhelyezett 
„input.dat” fájlban kell rögzíteni. Ez a fájl egy sorokba rendezett, szóköz elválasztású 
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ún. textfájl. Az szöveges állományban adatsorokként, megfelelő sorrendben 
találhatók a modell által behívott adatok. Közöttük bármilyen szöveges bejegyzés 
elhelyezhető, ha a sor elején „//” karaktereket használunk.  

A készítők a futtatható állomány mellé rendelkezésre bocsájtanak egy adatokkal 
feltöltött (futtatható), kommentekkel sűrűn ellátott input.dat fájlt, mely a 
modellparaméterek feltöltését jelentősen megkönnyíti. 

 

24. ábra: Az input.dat fájl kezdősorai 

 

A kezdő sorokban olvashatóak a kiadási megjegyzések, valamint definiálják a 
koordináta rendszer irányait. A 2D metszetmodellek készítésekor az ny (azaz a 
hosszirányban generált csomópontok száma) minden hivatkozásban ny = 1 kell 
legyen. 

A továbbiakban végigmegyünk az input.dat fájl adatbeviteli sorainak bemutatásával a 
teljes modellezési feladatsoron. Azonban csak azokat az adatbeviteli sorokat érintjük, 
melyek paraméterezése a nem vizes fázisú folyadék (NAPL) migrációjának 
modellezéséhez szükséges. Az input fájlban ezen kívül még számos megoldó 
algoritmus (szolver) és futtatási (runtime) beállítás, valamint a vizes fázisú (oldott) 
transzportra vonatkozó beállítási lehetőség van, azonban ezeket nem tárgyaljuk. Az 
input.dat fájlban beállított alapértékek stabil modellfuttatást tesznek lehetővé, az 
LNAPL migrációra optimalizálva. További információkért a felhasználókat kérjük, 
hogy az adatbeviteli sorok feletti kommentekből tájékozódjanak, amennyiben mégis 
szükség lenne azok megváltoztatására. 
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6 3D modellezés folyamata (esettanulmányon keresztül - 
Komárom) 

 

A CompFlow szoftver használatát és a 3D LNAPL migráció modellezését egy 
esettanulmányon keresztül mutatjuk be, lépésről lépésre. A helyszín, ahol az LNAPL 
szennyezettség újfajta megközelítését, a modellezési technikát fejlesztettük, valamint 
egy komplex rendszer optimalizációját elvégeztük, a MOL Nyrt. Komárom 
Bázistelepének a szomszédságában, attól ÉNy-ra egy megnyúlt fázisos 
szénhidrogén csóva területén található.  

 

25. ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése (vörös kontúr) 

 

A vizsgált térrészen a korábbi finomítási tevékenység, illetve a jelenleg is folyó 
szénhidrogén tárolás során nagy mennyiségű szénhidrogén került a felszín alatti 
környezetbe. A szennyezettség hatására a víztartóban fázisos szénhidrogén is 
detektálható és ennek kiterjedése túlnyúlik a Bázistelep területén.  

A modellezési feladatnak az alábbi főbb céljai voltak: 

• olyan modellrendszer felépítése, amely képes visszaadni a környezetben 
mért olajtelítettségeket és ezek változását eltérő földtani és vízföldtani 
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körélmények (pl. változó talajvízszint, csapadékviszonyok, földtani 
adottságok) között.  

• a területen kiépített innovatív forráskezelő rendszer üzemviteli 
paramétereinek felhasználásával olyan modellrendszer felépítése, amely 
képes a fázisos szénhidrogénnel szennyezett területeken történő 
beavatkozások (pl. szénhidrogén eltávolítás) leképezésére és ezáltal a 
földtani közegben visszamaradt szénhidrogén utánpótlódásának és 
migrációjának szimulálására. Így egy jövőbeni havária eseménynél, vagy 
már ismert szennyeződésnél a beavatkozások pontosabban tervezhetők 
és időben ütemezhetők. 

• a kiválasztott tesztterületen a kiépített forráskezelő rendszer 
optimalizálása, amellyel a területen visszamaradt fázisos szénhidrogén 
okozta környezeti kockázatok minimalizálhatók, illetve ezek eléréséhez 
szükséges beavatkozás és üzemeltetés költséghatékonyan elvégezhető. 

 

6.1 Koncepciómodell kialakítása 
 

A 3D numerikus modellezési munkák esetében első lépésként egy földtani és 
vízföldtani koncepciómodell kialakítására van szükség, mivel a modellezett térrész 
valamennyi számítási pontjában definiálni kell a kezdeti feltételeket, az 
alapparamétereket, valamint szükséges a peremfeltételek megadása is. 

Első lépésként a vizsgált terület szűkebb környezetének földtani viszonyait kell 
tisztázni, melyet korábbi regionális munkák (pl. földtani térképek) felhasználásával, 
analógiák figyelembe vételével, a lemélyült fúrások rétegsora alapján kell elvégezni.  

Az esettanulmányban szereplő terület sekélyföldtani felépítésében a pleisztocén – 
holocén folyóvízi üledéksor játszik szerepet. Ennek a vertikálisan és horizontálisan is 
rendkívül heterogén litológiájú üledék együttesnek a megismerését csak hézagosan 
tette lehetővé a területen a lemélyített fúrások rétegsora. Ennek oka, hogy a litológia 
horizontális változékonyságának léptéke kb. 10 méteres nagyságrendű, míg a 
fúrások területi eloszlása csak néhány lokális területen éri el a változékonyságnak 
megfelelő fúrássűrűséget. Ezért az elvi földtani modell jelentősen leegyszerűsített, de 
úgy alkottuk meg, hogy vertikális szerkezete a teljes vizsgált területre kiterjedően 
bármely fúrási rétegsorból leképezhető, és azonosítható legyen. 

A modell bázisát pannon finomszemcsés, uralkodóan agyagos képződmények és 
pleisztocén – holocén folyóvízi homokos, kavicsos rétegsor közötti diszkordancia 
felület jelenti.  

Tekintve, hogy a vizsgált szénhidrogén-terjedési jelenségek elsősorban a 
talajvízszint közelében játszódnak le, valamint hogy a pannon agyagos üledékek 
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hidraulikus vezetőképessége a felette települő üledékekhez képest jelentősen 
alacsonyabb, a modellben két vízföldtani egységet különítettünk el:  

• A diszkordancia felület felett települő pleisztocén – holocén folyóvízi homokos, 
kavicsos összlet képezi a fő víztartó egységet („víztartó”).  

• E felett holocén folyóvízi – ártéri, finomhomokos, iszapos, agyagos összlet 
települ („fedő”). 

 

26. ábra: A vizsgált terület és tágabb környezete egy korábbi hidraulikai modell É-D-i metszetében 

 

A vizsgált terület tágabb környezetét északon a Duna, délen a Szőny - Füzítői 
csatorna határolja le szivárgáshidraulikai szempontból. A vizsgált LNAPL 
szennyeződéssel érintett területrész az említett hidraulikai peremekhez képet kiemelt 
helyzetben, egy, a Dunával párhuzamos „hátságon” helyezkedik el, így a peremek 
hatása a talajvízszintek hosszú idejű idősorain sem jelentkezik egyértelműen. A 
talajvízszintek kiegyenlítettek, a talajvízszint ingadozása elsősorban a beszivárgás 
függvénye.  

 

6.2 A rácsháló kialakítása  
 

A CompFlow, mint említettük véges térfogatok, vagy véges elemek módszerével 
oldja meg a többfázisú diffúziós egyenletrendszert, ezért a hálókialakítás ennek 
megfelelően ún. véges térfogati, vagy véges elemes csomópont háló.  

A CompFlow által alkalmazott modellháló típusnak a jellegzetessége, hogy teljesen 
szabályos, ortogonális felépítésű, síkrétegű hálószerkezet. Ily módon a vertikálisan 
bonyolult modell felületek (pl. egy hullámzó réteghatár) definiálása nem rétegek 
formájában történik, hanem a felületet / térfogatot alkotó csomópontokban kell az 
azonos értékeket definiálni. 
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Első lépésként a háló dimenzióit (csomópontok száma a fő irányokban, koordináta 
rendszer, hálótípus) és egyéb fontos paramétereket (hálóeltolás, beoldódási modell 
típus) kell megadni.  

Az input.dat fájlban az ehhez tartozó sorok az alábbiak. 
 

 

27. ábra: A háló dimenzióit rögzítő beviteli sor és a szöveges magyarázat az input.dat fájlban 

 

Szorosan kapcsolódnak a modellháló létrehozásához a háló diszkrtizációs 
információk. Az előző beállításban a véges térfogati modellhálót választva az x – y - z 
irányban definiált különbségek a csomópontok közötti cellák méretét (dx - dy - dz) 
adják meg méterben. 

A cellaméreteket csomópont blokkokban is meglehet adni, ahol is az x – y - z 
irányokban az i1...i2 – j1…j2 – k1…k2 blokkok definiálhatók tetszőleges (modell 
keretein belüli) méretben. A teljes modelltérfogatot elegendő i1 = 0, i2= 0… 
beírásával megadni. A beviteli sorokban a blokkok végét „end” sorral kell lezárni. 

Mint látható, a modellháló horizontálisan 33 oszlopban és 74 sorban elhelyezett 
csomópontból áll, egységesen 5×5 m felbontású. Vertikálisan 53 rétegből áll, a 
talajvíz ingadozási zónában 0,1 m felbontásúra besűrítettük. Az így előállított véges 
térfogati modellháló 129426 db csomóponti hivatkozást tartalmaz. 
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28. ábra: A háló diszkretizálását rögzítő beviteli sorok az input.dat fájlban 
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Mint említettük a legegyszerűbb, ha a Visual Modflow segítségével generáljuk le 
valós dimenziói között (EOV Y, EOV X, Z mBf) a modellezni kívánt térrészt és a 
modellhálót, de ne feledjük el, hogy a Visual Modflow cellákból épül fel, a 
modelltérfogatunkat a cellaközéppontokba (később csomópontokként használjuk 
ezeket) definiáljuk. Így a cella és a csomópont felépítésű modellháló eltérő 
struktúrájú lesz, de fedi egymást és egymásnak megfeleltethető.  

A strukturális különbség általában horizontálisan nem jelentős, mivel a 
modelltérfogatok is nagyobb horizontális és kisebb vertikális hosszakkal 
jellemezhetőek), de vertikálisan fokozott odafigyelést igényel a konverzió.  

Az alábbi ábrapáron a modelltérfogatnak a cellaközpontú és a csomópont központú, 
egymást fedő hálója látható az Y-Z vetületben. 

 

29. ábra: Visual Modflow szoftverrel előállított 3D síkrétegű modellháló (cellaközpontú) vertikális metszete 

 

 

30. ábra: CompFlow által generált 3D véges térfogati modellháló (csomópontközpontú) vertikális metszete 

 

A csomópont hivatkozásokhoz tartozó paramétereket ezt követően már a Visual 
Modflow-ban építjük fel cellahivatkozásokként.  
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A CompFlow-hoz szükséges bemeneti i – j – k hivatkozású paraméterlistát a Visual 
Modflow-ból adatfájlként exportáljuk ki, IJK hivatkozás formájában. A CompFlow ijk 
hivatkozása és a Visual Modflow IJK hivatkozása között egy egyszerűbb 
transzformációt kell végrehajtanunk a koordináta rendszereik különbsége miatt. 

CompFlow i = Modflow J 

CompFlow j = Modflow Imax+1-I (jelen esetben Imax+1 = 75) 

CompFlow k = Modflow K 

A paraméterlistákat ezt követően megfelelő sorrendbe kell rakni. A CompFlow-ban 
minden blokk listát az alábbi sorrend szerint kell rendezni: 

1. rendezési szempont: K szerint növekvő sorrend 

2. rendezési szempont: I szerint növekvő sorrend 

3. rendezési szempont: J szerint növekvő sorrend 

Mindezeket a koordináta transzformációkat, valamint rendezéseket Excelben, vagy 
Surferben lehet a leghatékonyabban elvégezni. Fontos azonban arra figyelni, hogy 
az elkészített blokk listákat szóköz elválasztású állományként illesszük be az input 
fájl megfelelő helyeire. 

 

6.3 Kőzetparaméterek meghatározása 
 

A vízföldtani egységeknek megfelelően két paraméter kategóriát különítettünk el 
vertikális irányban: Külön kezeltük a „víztartó” és a „fedő” üledékeket. A terepen, 
vagy laboratóriumban meghatározott paramétereket a fenti két kategóriának 
megfelelően szétválogattuk, majd mindkét üledéktípus esetében a rájuk jellemző 
paraméteradatoknak az átlagát vettük alapul. Habár ez a módszer a valós 
heterogenitás jelentős leegyszerűsítésével jár, a terület mérete és feltárhatósága 
miatt nincs mód és lehetőség a kőzetparaméterek ennél pontosabb becslésére. A 
kőzetparaméterek eloszlását ennek megfelelően két értékkel jellemeztük a 
modellben. 

A CompFlow futtatásához az következő kőzetparaméterek meghatározására van 
szükség a számítási csomópontokban: 

• K - telített permeabilitás (m2) 
• n - telített porozitás (-) 
• VG λ (1/m) 
• VG N (-) 
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A fenti kőzetparaméterek meghatározását végezhetjük talajmechanikai laboratóriumi 
módszerekkel, de ezek a vizsgálatok jelentős eszközigényűek és hosszadalmasak. 
Emiatt csak csekély számú mintavizsgálat végezhető gazdaságosan. A kevés 
vizsgált minta esetében a vizsgált mintamennyiség kisebb valószínűséggel 
reprezentatív a vízföldtani egységeken belül. Több – és ezáltal reprezentatív – 
mintaegyed esetében a pedotranszfer (PTF) függvények alkalmazását javasoljuk. 
Ezek az összefüggések abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a laza kőzetek 
pórustere megfeleltethető kapilláris csövecskék halmazának. Mivel a kapillaritás 
matematikailag jól leírható jelenség, a pórusméretek eloszlásából a volumetrikus 
víztartalom és a pórusnyomások kiszámíthatóak. A pórusméretek eloszlása pedig jól 
leképezhető a szemcseeloszlási adatokból. 

A szakirodalomban több PTF függvény ismeretes, a gyakorlatban az ARYA, L. M., 
PARIS, J. F. (1981) által részletesen dokumentált összefüggés bizonyult 
használhatónak. A szemcseeloszlási adatok (szitalyuk átmérő, átesett m/m%) 
felhasználásával az összefüggéssel számított volumetrikus víztelítettség és 
pórusnyomás adatokra egy elméleti Van Genuchten függvényt illeszthetünk, mely a 
korábban ismertetett összefüggés szerint a reziduális víztelítettség (Srw), a VG λ és a 
VG n paraméterrel jellemezhető. A szemcseeloszlásból számított értékeket 
legjobban közelítő elméleti VG függvény paraméterei feleltethetőek meg a minta VG 
paramétereinek.  

A permeabilitás és a porozitás szintén előállítható jól ismert pedotranszfer 
függvények (pl. Zamarin féle eljárás) segítségével, szükség esetén a talajmechanikai 
laboratóriumok elvégzik a számítást. A permeabilitást (K) a kiszámított szivárgási 
tényező (k) értékéből az alábbi összefüggés alapján számoljuk ki. 

 

ahol µ - a víz dinamikus viszkozitása (kg/ms), ρ – a víz sűrűsége (kg/m3), g – a 
gravitációs gyorsulás (m/sec2), K – permeabilitás (m2) 

Mivel nagyszámú (185 db) szemcseeloszlási adat állt rendelkezésünkre a korábbi és 
a jelen munkálatainkhoz kapcsolódó fúrásokból származó pontmintákból, a 
mintánként történő egyedi PTF számítások helyett egy hatékonyabb módszer 
választottunk. SCHAAP ET AL. (2001) kidolgozott ROSETTA szoftver öt hierarchikus 
PTF függvényt használ fel a VG (N, α) kapilláris paraméterek, a reziduális és a telített 
porozitás, valamint a telített hidraulikus vezetőképesség (szivárgási tényező) 
meghatározásához.  

A ROSETTA szoftver szabadon letölthető az alábbi oldalon keresztül. 

web: http://www.ars.usda.gov/services/docs.htm?docid=8953 
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A bemeneti adatokat a szemcseeloszlási adattokból kell előállítani az USDA 
osztályok szerint: 

• agyag < 0,002 mm 
• iszap 0,002 – 0,05 mm 
• homok 0,05 – 2,0 mm 

A fenti osztályok között a 2,0 mm-nél nagyobb szemcseméret tartomány nem 
szerepel, mivel a hierarchikus PTF függvények (de egyéb PTF függvényekre is igaz) 
nem kezelik a kavics szemcseméret tartományt. A vizsgálati területre eső 
szemcseeloszlások közül a kavics tartalmúakat ezért nem vettük figyelembe, 
valamint részben azért sem, mert a kavicsos réteg olyan mélységben jelentkezik a 
rétegsorban, melyet az LNAPL migráció nem érint. 

A vízföldtani egységek (fedő, víztartó) elkülönített és beolvasott adatok alapján a 
ROSETTA valamennyi minta esetében kiszámította a reziduális víztelítettség (Θr), a 
telített porozitás (Θs), a VG λ, VG N, valamint a telített hidraulikus vezetőképesség 
(Ks) értékeit. A vízföldtani egységek eredményeit statisztikusan összesítve kaptuk 
meg az alábbi értékeket. 
 

FEDŐ statisztika Theta_r 
(cm3/cm3) 

Theta_s 
(cm3/cm3) 

VG Alpha 
(1/m) 

VG N 
(-) 

Ks 
(m/s) 

várható érték 4.61E-02 5.03E-01 1.11E+00 1.77E+00 1.26E-05
standard hiba 8.10E-04 4.61E-03 8.02E-02 4.52E-02 2.43E-06
medián 4.54E-02 5.07E-01 8.52E-01 1.65E+00 5.80E-06
módusz 3.62E-02 5.21E-01 5.21E-01 1.69E+00 1.14E-05
szórás 9.31E-03 5.30E-02 9.22E-01 5.19E-01 2.79E-05
minta varianciája 8.67E-05 2.81E-03 8.50E-01 2.69E-01 6.74E-03
csúcsosság 6.33E-01 2.12E-03 7.29E+00 1.85E+01 2.52E-06
ferdeség 3.95E-01 -7.43E-01 2.84E+00 4.38E+00 5.42E-07
tartomány 4.96E-02 2.04E-01 4.31E+00 2.93E+00 1.64E-04
minimum 2.45E-02 3.76E-01 4.83E-01 1.49E+00 1.58E-06
maximum 7.41E-02 5.80E-01 4.79E+00 4.42E+00 1.65E-04
összeg 6.08E+00 6.63E+01 1.46E+02 2.34E+02 1.67E-03
darabszám 1.32E+02 1.32E+02 1.32E+02 1.32E+02 1.53E-05
konfidenciaszint(95.0%) 1.60E-03 9.12E-03 1.59E-01 8.94E-02 4.81E-06

4. táblázat: A fedőből származó szemcseeloszlásokból a ROSETTA által számított PTF értékek statisztikus összesítése 
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VÍZTARTÓ statisztika Theta_r 
(cm3/cm3) 

Theta_s 
(cm3/cm3) 

VG Alpha 
(1/m) 

VG N 
(-) 

Ks 
(m/s) 

várható érték 3.56E-02 4.17E-01 2.84E+00 2.02E+00 2.98E-05
standard hiba 1.11E-03 6.64E-03 2.12E-01 1.29E-01 6.67E-06
medián 3.35E-02 3.98E-01 3.44E+00 1.62E+00 9.71E-06
módusz 5.07E-02 3.76E-01 3.44E+00 4.42E+00 1.65E-04
szórás 7.77E-03 4.65E-02 1.48E+00 9.06E-01 4.67E-05
minta varianciája 6.03E-05 2.16E-03 2.20E+00 8.21E-01 1.88E-02
csúcsosság -7.62E-01 2.79E+00 -1.55E+00 2.51E+00 5.22E-07
ferdeség 5.37E-01 1.86E+00 -2.85E-01 1.91E+00 2.80E-07
tartomány 2.64E-02 1.91E-01 4.18E+00 3.01E+00 1.60E-04
minimum 2.43E-02 3.76E-01 5.16E-01 1.42E+00 5.82E-06
maximum 5.07E-02 5.67E-01 4.70E+00 4.42E+00 1.65E-04
összeg 1.74E+00 2.04E+01 1.39E+02 9.90E+01 1.46E-03
darabszám 4.90E+01 4.90E+01 4.90E+01 4.90E+01 5.67E-06
konfidenciaszint(95.0%) 2.23E-03 1.34E-02 4.26E-01 2.60E-01 1.34E-05

5. táblázat: A víztartóból származó szemcseeloszlásokból a ROSETTA által számított PTF értékek statisztikus összesítése 

 

Érzékelhető a fenti adatsorokból (pl. szórás) a kőzetparaméterek becslésének 
bizonytalansága. 

A kezdeti kőzetparaméter eloszlást a fedő és a víztartó várható értékeivel definiáltuk, 
melyeket később, a kalibráció során pontosítottunk. A kiinduló értékeket az alábbi 
táblázat foglalja össze. 
 

kőzetparaméter FEDŐ VÍZTARTÓ 
reziduális víztelítettség Θr (-) 0,0461 0,0356 
telített porozitás Θs (-) 0,503 0,417 
VG λ (1/m) 1,11 2,84 
VG N (-) 1,77 2,02 
telített hidraulikus vezetőképesség Ks (m/s) 1,26×10-5 2,98×10-5 

6. táblázat: A kezdeti (kalibráció előtti) kőzetparaméter értékek 

 

A CompFlow input.dat fájlban a kőzetparamétereket külön kőzettípusként („rock 
type”) kell megadni. Külön kőzettípus van fenntartva a több csomópontú kutak 
(multinode wells) részére, ezt a kőzettípust ne változtassuk meg.  

Ezekben a sorokban lehet megadni - amennyiben ezt a beviteli módot választjuk – 
víztelítettség/relatív permeabilitás/pórusnyomás adatblokkokat pl. laboratóriumi 
mérési adatokból.  
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31. ábra: A több csomópontú kutak (multinode wells) relatív permeabilitás táblázatai 

 

A többi kőzettípus a modell csomópontjaiba definiált kőzetparamétereknek van 
fenntartva. Mivel a modellünkben 2 vízföldtani egységre határoztunk meg 
kőzetparamétereket, így összesen 3 kőzettípust definiálunk az input.dat fájlban. Az 
alábbiakban a víztartó kőzettípus alapján mutatjuk be a kőzetparaméterek 
beépítését. 
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32. ábra: A víztartó kőzettípus definiálása az input.dat fájlban 
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Kiszámítható a kapilláris nyomás görbe a Leverett J-függvény (LEVERETT 1941) 
alkalmazásával a csomóponti porozitás és permeabilitás segítségével, de erre 
vonatkozóan kevés a tapasztalatunk, a rezervoármodellezésben gyakran 
alkalmazzák, de jelen esetben nem használjuk (iscale_pc = 0). 

Mivel ismerjük az egyes kőzettípusok van Genuchten (VG) paramétereit, azokkal 
definiáljuk a relatív permeabilitást. A blokk beviteli módszer választva (tab_mod = 1) 
a szoftver generálja a VG paraméterek alapján a ksp_ow.dat, valamint a ksp_lg.dat 
fájlokat, melyek a relatív permeabilitásokat tartalmazzák. 

Hogy mindkét áramló fázisra (víz, LNAPL) kiszámítható legyen a relatív 
permeabilitás, szükséges megadni a skálázási paramétereket, melyeket az alábbiak 
szerint számítunk ki. 

 

 

1 

ahol σaw – a víz felületi felszültsége (72 mN/m), σao - az olaj felületi feszültsége 
(mN/m), σow – az olaj/víz határfelületi feszültség (mN/m) 

Fontos azonban, hogy ha az oldott fázis hatása elhanyagolható a vízfázis felületi 
feszültségére, akkor az alábbi egyenlőség lép érvénybe. 1 1 1 

Ehhez az egyenlőséghez az LNAPL/víz határfelületi feszültséget (σow) kell igazítani. 

A felületi feszültség adatokat meg lehet mérni laboratóriumi körülmények között, de 
tiszta (ismert pertolkémiai termék) LNAPL esetében használhatjuk az API 
adatbázisban szereplő irodalmi adatokat is. Az input.dat fájlban látható skálázási 
faktorokat a benzinre vonatkozó szakirodalmi adatok alapján számítottuk ki. 

A következő adatbeviteli sorban meg kell még adni a generált relatív permeabilitás 
blokkok adatpontjainak számát, a reziduális víztelítettséget, valamint a számításhoz 
egy maximális nyomásértéket. Ezek közül csak a reziduális víztelítettség 
kőzetparamétert változtassuk. 

A következő adatbeviteli sorokban adjuk meg a fenti kőzettípussal definiált 
csomópontokat szóköz elválasztású blokk lista formájában az alábbiak szerint: 

i1   i2   j1    j2   k1   k2 
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A blokk listát megadhatjuk egyszerűen, abban az esetben, ha a kőzettípus határ nem 
hullámzó felület, azaz nem metsz át horizontális csomópont rétegeket. Egyéb 
esetben a korábbiakban bemutatott módszert javasoljuk, azaz Visual Modflow 
segítségével állítsuk elő a csomópont hivatkozásokat. Ha minden csomópontot külön 
definiálunk, akkor természetesen i1 = i2, j1 = j2 és k1 = k2. Ne felejtsük el az 
input.dat fájlba történő beillesztés előtt rendezni a blokk listát a korábban már 
bemutatott módon. 

A permeabilitást és a porozitást az input.dat fájlban az alábbi módon kell megadni. 

  

33. ábra: A permeabilitás és a porozitás kőzetparaméterek definiálása az input.dat fájlban 

 

A permeabilitás és a porozitás adatokat megadhatjuk csomópontonként definiálva, 
vagy blokk lista formájában az input.dat fájlon belül. Lehetőség van azonban külső 
blokk lista fájlok behívására (perm.dat, poro.dat), így az input fájl mérete jelentősen 
kisebb lehet. Egyszerűbb (síkrétegű) modellek esetében az input fájlon belüli bevitelt 
javasoljuk, hullámzó (vagy nem vízszintes sík) kőzetparaméter határok esetében 
azonban a külső blokk lista fájlokat alkalmazzuk (kfile = 1, pfile = 1) 

A külső blokk lista fájlok szerkezete némileg eltér a korábbiaktól. Nem szükséges a 
csomópont hivatkozások megadása, mivel minden egyes csomópont permeabilitása 
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külön sorral szerepel. A permeabilitást csomópontonként a három fő irány szerint 
(permx, permy, permz), a porozitást pedig egy értékkel kell megadni. Az adatsorokat 
a korábban már ismertetett rendezési szempontok alapján kell sorba rakni és szóköz 
elválasztású perm.dat és poro.dat elnevezéssel kell elmenteni a futtatási könyvtárba. 

 

6.4 Fluidum paraméterek meghatározása 
 

A CompFlow által használt fluidum paraméterek közé tartoznak az alábbi 
folyadékfizikai paraméterek: 

• sűrűség 
• dinamikus viszkozitás 
• határfelületi feszültségek 
• kompresszibilitás 

Ezek közül a határfelületi feszültségekkel már foglalkoztunk a kőzettípusoknál, ezért 
ebben a fejezetben nem foglalkozunk velük. 

A folyadékfizikai paraméterek közül a legegyszerűbben mérhető a sűrűség, melyet 
laboratóriumban aerométerekkel (0,65 – 1,00 g/cm3 sorozat) lehet mérni, de mivel a 
sűrűség hőmérséklet függő, ezért érdemes megmérni az áramló közeg hőmérsékleti 
tartományában (11-15 oC) a sűrűséget. A kinematikai viszkozitás pontos mérése már 
komolyabb berendezéseket igényel, de jó közelítő értékeket lehet mérni ún. ISO 
kifolyópoharak alkalmazásával.  
 

 

34. ábra: Az LNAPL sűrűségmérésekhez használt aerométer sorozat és ISO kifolyópohár 
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A mérési eredményekből egyszerűen meghatározhatjuk a dinamikai viszkozitást az 
alábbi egyenlet szerint. 

 

ahol µ -a dinamikai viszkozitás (1 cP = 10-3 Ns/m2), ν –a kinematikai viszkozitás (1cSt 
= 10-6 m2/s), ρ – a sűrűség (kg/m3) 

A vizsgált területen kiépített kutakból származó mintákban több alkalommal mértük 
az LNAPL sűrűségét és viszkozitás. A mintákon mért sűrűség ρo = 0,767 g/cm3, a 
dinamikai viszkozitás µo = 0,41 cP átlagolt eredményt adott (a víz dinamikai 
viszkozitása 1 cP). Ezek az adatok jól egyeznek a benzin folyadékfizikai adataival. 

Az input.dat fájlban a folyadékfizikai paramétereket az alábbi sorok rögzítik. 

 

35. ábra: A folyadékfizikai paraméterek megadása az input.dat fájlban 

 

Látható, hogy hagyományos sűrűségérték (g/cm3) helyett a szoftver a moláris 
sűrűség (mól/m3) értéket igényli. Ez kissé megnehezíti kevert petrolkémiai termékek 
definiálását, mivel hiszen ha nem állnak rendelkezésre az LNAPL-ben mért 
mólarányok komponensenként, nem tudjuk az ún. mólaránnyal súlyozott moláris 
tömeget kiszámítani. Ehhez analitikai laboratóriumi vizsgálat szükséges.  

A benzin részletes moláris adatait az alábbiakban közöljük. 
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7. táblázat: A benzin összetétele és súlyozott moláris tömege (forrás: API Interactive LNAPL Guide) 

 

A moláris sűrűség kiszámítása az alábbiak szerint történik. 

 

ahol Mn – az LNAPL moláris sűrűsége (mól/m3), Wc – az LNAPL súlyozott moláris 
tömege (kg/mol), ρo – az LNAPL sűrűsége (kg/m3) 

Az LNAPL súlyozott moláris tömege benzin esetében 9,45×10-2 kg/mol, gázolaj 
esetében 1,83×10-1 kg/mol. A víz moláris tömege 1,80×10-2 kg/mól, moláris sűrűsége 
5,55×10+4 mól/m3. 

Amennyiben kevert termékről van szó, és nincs mód a moláris sűrűség 
meghatározására, használjuk a keverékhez legközelebb álló termék adatát.  

Moláris tömeg Tömegarány Mólarány Súlyozott moláris tömeg
(g/mól) (g/g) (mol/mol) (kg/mol)

 benzene  78 0.0194 0.024 1.872E-03
 toluene  92 0.0473 0.049 4.508E-03
 xylenes  106 0.0965 0.086 9.116E-03
 ethylbenzene  106 0.02 0.018 1.908E-03
 trans-2-butene  56 0.0007 0.001 5.600E-05
 2-methyl-1-butene  70 0.0043 0.006 4.200E-04
 3-methyl-1-butene  70 0.0006 0.001 7.000E-05
 1,3,5-trimethylbenzene  120 0.0404 0.032 3.840E-03
 n-butane  58 0.0616 0.101 5.858E-03
 n-propylbenzene  120 0.0824 0.065 7.800E-03
 1,2,4-trimethylbenzene  120 0.021 0.017 2.040E-03
 isobutane  58 0.012 0.02 1.160E-03
 isopentane  72 0.103 0.135 9.720E-03
 n-pentane  72 0.058 0.076 5.472E-03
 napthalene  128 0.0044 0.003 3.840E-04
 methylnapthalene  142 0.0022 0.001 1.420E-04
 3,3-dimethyl-1-butene  84 0.0048 0.005 4.200E-04
 dimethylethylbenzene  134 0.03 0.021 2.814E-03
 1,2,3,4-tetramethylbenzene  134 0.0127 0.009 1.206E-03
 2,3-dimethylbutane  86 0.071 0.078 6.708E-03
 2-methylpentane  86 0.0267 0.029 2.494E-03
 n-hexane  86 0.0277 0.03 2.580E-03
 1,2,4-trimethyl-5-ethylbenzene  148 0.04 0.026 3.848E-03
 methylpropylbenzene  134 0.034 0.024 3.216E-03
 2,3-dimethylpentane  100 0.038 0.036 3.600E-03
 2,2-dimethylpentane  100 0.0074 0.007 7.000E-04
 1,2,4,5-tetramethylbenzene  134 0.013 0.009 1.206E-03
 n-heptane  100 0.0062 0.006 6.000E-04
 2,2,4-trimethylpentane  114 0.012 0.01 1.140E-03
 2,3,4-trimethylpentane  114 0.012 0.01 1.140E-03
 2,2-dimethylhexane  114 0.0054 0.004 4.560E-04
 2,4,4-trimethylhexane  128 0.0086 0.006 7.680E-04
 3,3,4-trimethylhexane  128 0.0276 0.02 2.560E-03
 2-methylheptane  114 0.015 0.012 1.368E-03
 2,2,4-trimethylheptane  142 0.01 0.007 9.940E-04
 n-octane  114 0.0014 0.001 1.140E-04
 n-dodecane  170 0.0227 0.013 2.210E-03
Összesen 1.00 1.00 9.451E-02

Komponens
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Ez esetben a szoftver az LNAPL migrációhoz a megfelelő ρo értéket használja, de az 
CompFlow –val számított oldott transzport hibákat fog tartalmazni. 

További folyadékfizikai beállítási lehetőség a folyadékok kompresszibilitásának 
(nyomásváltozás okozta térfogatváltozásának) és a referencianyomások beállítása, 
azonban ezeket nem javasoljuk változtatni (reális nyomástartományban állandó 
értékek). 

 

36. ábra: A szimulált fluidumok folyadékfizikai paraméterei az input.dat fájlban 

 

6.5 Kezdeti paraméterek meghatározása 
 

A kezdeti paramétereket az input.dat fájl alábbi ábrán bemutatott soraiban kell 
definiálni. 

 

37. ábra: A kezdeti LNAPL telítettségek és pórusnyomások definiálása az input.dat fájlban 

 

A két definiálandó kezdeti paraméter a kezdeti olaj (LNAPL) telítettség és a kezdeti 
olaj pórusnyomás. Fenti ábrán egy tiszta terület kezdeti paraméter definícióját látjuk, 
ezt elsősorban szennyezés-történeti (havária) szimulációk esetében alkalmazzák.  
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Az esetek többségében azonban már meglévő LNAPL szennyezettség migrációját, 
az eltávolításának módozatait végezzük a szimulációk során, így szükséges megadni 
a kezdeti (jelenlegi, vagy ismert múltbéli) LNAPL telítettség és pórusnyomás 
eloszlásokat. 

Az egyik legnehezebb feladat a kezdeti LNAPL telítettség megadása, mivel egy 3D 
migrációs modellben zárt, vagy csak egy peremen nyitott felülettel határolt telítettségi 
idomot kell meghatározni. Ehhez viszonylag sok és lehetőleg egyenletes eloszlású 
térbeli (x,y,z koordinátával jellemzett) pontszerű telítettség adatra, valamint 3D 
interpolációs eljárás alkalmazására van szükség. 

Az LNAPL telítettség – a víztelítettségtől eltérően – közvetlenül viszonylag nehezen 
mérhető. Léteznek ugyan ún. leszorításos mérések, ahol vízzel, vagy egyéb 
oldószerrel szorítják ki a pórustérből a szénhidrogéneket, de ehhez zavartalan 
mintaegyedekre van szükség, ráadásul lassú és eszközigényes méréseknek 
számítanak. A következőkben bemutatjuk a modellezés során, az LNAPL telítettség 
meghatározására alkalmazott eljárásokat. 

 

6.5.1 Az LNAPL telítettség meghatározása talajból 
 

Az LNAPL telítettség (So) közvetett meghatározására több módszer is kínálkozik. A 
leggyakrabban alkalmazott módszer a talajok TPH tartalmának alapján végzett 
számítás, mely az alábbi összefüggést használja fel. 1 10  

ahol Csoil – a talaj TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) tartalma (mg/kg), n - a teljes 
porozitás, ρgr – a kőzetszemcse sűrűség (2,65 g/cm3), ρo – az LNAPL sűrűség 
(g/cm3) 

A magyarországi gyakorlatban alkalmazott TPH definiciója (C5 – C40 alifás 
szénhidrogének) sajnos nem fedi teljes mértékben a fenti egyenletben szereplő, és 
az angolszász környezetben alkalmazott TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) 
fogalmát. Ez utóbbiba az alifás szénhidrogéneken kívül a mono- és poliaromás 
vegyületek is beletartoznak.  

Mint korábban láttuk, főleg a benzin típusú petrolkémiai termékek azok, melyekben 
az aromás (jellemzően monoaromás) vegyületek jelentősek (46%), így ezek 
esetében a TPH (hazai) vizsgálata mellé az aromás komponenseket is hozzá kell 
számolni. Gázolaj típusú termékek esetében az aromások aránya szinte 
elhanyagolható (2,5%). Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy a talajmintákból 
valamennyi szénhidrogén származékra történjenek mérések (EPH+VPH+PAH). 
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A mi általunk alkalmazott TPH meghatározási módszer valamennyi ásványolaj 
eredetű szénhidrogént képes mérni, de nem igényel bonyolult és drága 
berendezéseket, mint pl. gázkromatográfiás vagy IR spektroszkópiás méréseknél 
(FEKETE, 2003), ráadásul nincs szükség a TPH -n belül az egyes komponensek 
ismeretére.  

A módszer egy nem vizes (freonos) fázisban végzett szelektív oxidimetriás titiráláson 
alapul (217029 lajstromszámú magyar szabadalom). A módszer előnye, hogy mind a 
minta előkészítés, mind a titrálás viszonylag gyors, félkvantitatív változata akár terepi 
körülmények között is elvégezhető. Mivel az eredmények szárazanyagra 
vonatkoznak, a minta víztartalmát is meg kell (és lehet) határozni, mely további 
lényeges információt jelent a modellezés szempontjából. 

A vizsgált mintamennyiség nem korlátozott, így szemcsés talajok esetében (ahol a 
minta homogenizálása nem, vagy csak részben oldható meg) a nagyobb vizsgált 
mintamennyiség reprezentatívabb eredményt ad. A vizsgálatokat Varga András, a 
módszer kifejlesztője, szabadalom tulajdonos végezte el az ELTE TTK Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszék laboratóriumában. A vizsgált területünkön a projekt 
során 101 db talajmintát vettünk TPH elemzés céljából 2008 – 2010 között.  

Ha talaj mintavételre nincs lehetőség (pl., épületek alatt), a telítetlen zóna LNAPL 
telítettsége – illékony, jellemzően benzin eredetű szennyezések esetében – a 
talajgáz illékony szénhidrogén (VOC) koncentrációja alapján is közelíthető. A talajgáz 
adatokból – feltételezve a pórustér LNAPL tartalma és a illékony szénhidrogéngőz 
(VOC) tartalma között beálló egyensúlyt – az alábbi képletek alapján számíthatjuk ki 
a talaj TPH koncentrációkat, majd a korábban ismert összefüggés alapján a  
telítettségeket:  

 

ahol Csg - a talajgáz VPH koncentrációja (µg/m3), Sw - a közeg víztelítettsége (-), Ks - 
a közeg megoszlási koefficiense (cm3/g), ρt - a közeg térfogatsűrűsége (g/cm3), H - a 
Henry-állandó (-), Sa - a pórustér levegőtelítettsége (-), Csoil a talajban számított TPH 
(VPH) koncentráció (mg/kg),  

Ezt a módszert csak akkor alkalmazzuk, ha az LNAPL szennyezettség legnagyobb 
része (> 95 %) illékony, illetve más módszer nem áll rendelkezésre. 

 

 

 



MOLTVKBA 54  
 

Golder Associates (Magyarország) Zrt. 

6.5.2 Az LNAPL telítettség közvetett meghatározása a maximális felúszó LNAPL 
vastagságából. 

 

Részletes és megfelelő sűrűségű talajmintavételek hiányában, és megfelelő 
sűrűségű észlelőkút hálózat esetében alkalmazhatunk egy, a kutakban észlelt 
maximális LNAPL vastagság mérésén alapuló LNAPL telítettség meghatározási 
módszert is. Ez nem más, mint a vertikális egyensúlyi LNAPL telítettségi profil és a 
felúszó LNAPL vastagság közötti összefüggés (6. ábra), melynek kiszámítására a 
korábban említett 1D analitikus modellek (pl. API-LNAPL) alkalmazhatóak a 
legjobban.  

Mivel a feltételezés szerint egyensúlyi körülményeket szimulálunk, nagyon fontos a 
monitoring adatok minősége (reprezentativitása időben és térben). Ha a talajvíz 
ingadozás a vizsgált területen jelentősen meghaladja a kapilláris zóna vastagságát a 
vizsgált időszakban, fenntartással alkalmazzuk, mivel jelentősen alulbecsülhetjük az 
LNAPL telítettségeket. 

A vizsgált területen 2009-ben kialakított innovatív forráskezelő kutak és ezek 
környezetében történő változások észlelésére telepített piezométer párokban 
rendelkezésükre álltak a maximális (egyensúlyinak tekintett) felúszó LNAPL 
vastagságok, melyekből a számításokat az API-LNAPL Excel számolótáblák 
segítségével végeztük el kutanként. A telítettségi profil alatt és felett az értékeket 
zérusnak tekintettük. 

A vizsgált területen rendelkezésünkre álltak mind a talaj TPH koncentrációkból, mind 
a maximális felúszó vastagságokból számított vertikális LNAPL telítettség eloszlások. 
Mivel az adatok két, eltérő megközelítésű forrásból származtak, nem egyesítettük 
azokat, hanem a modellvizsgálatok során a két adathalmazból külön számított 
LNAPL telítettség eloszlásokat használtuk fel. 

A vertikális LNAPL telítettség eloszlásokból 3D interpoláció segítségével hoztuk létre 
a teljes modelltérfogat valamennyi pontjában a számított kezdeti LNAPL telítettséget. 
A 3D interpolációt a TecPlot szoftverrel végeztük el. Első lépésként létrehoztuk a 
modellterület valós koordinátákkal (EOV Y, EOV X, Z mBf) jellemzett hálóstruktúráját. 
A korábban bemutatott Visual Modflow hálógenerálási eljárás után a háló 
kiexportálható közvetlenül TecPlot formátumban. A 3D koordinátahelyes hálóba ezt 
követően a TecPlotba épített súlyozó átlagoló eljárással (Inverse Distance) 
interpoláltuk az adatokat. 
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38. ábra: A maximális (egyensúlyi) LNAPL vastagságokból származtatott LNAPL telítettség 3D interpolált eloszlása a 
modelltérfogatban (So > 0,02 izofelület) 

 

 

39. ábra: A talajminták TPH koncentrációjából származtatott LNAPL telítettség 3D interpolált eloszlása a 
modelltérfogatban (So > 0,02 izofelület) 
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Azokat a térrészeket határoltuk le a fenti ábrákon, ahol a számított olajtelítettség (SO) 
mértéke nagyobb, mint 0,02. A helyszíni észleléseinket összevetve a mérési 
eredményekkel, arra a következtetésre jutottunk, hogy az adott térrészen ez az az 
olajtelítettségi határ, amely felett már LNAPL megjelenésével számolhatunk. 
Természetesen ez az olajtelítettségi határ más földtani és más szennyeződés 
összetétel mellett különböző lehet.  

Látható, hogy a két LNAPL telítettség eloszlás között - bár jelentős részben fedik 
egymást – különbség van. A felúszó LNAPL-ből számított LNAPL telítettség eloszlás 
valószínűleg némileg alulbecsüli, a talaj TPH koncentrációból származó LNAPL 
telítettség eloszlás túlbecsüli a modelltérfogatban jelen lévő fázisos szénhidrogén 
mennyiségét. 

A modelltérfogatban tárolt LNAPL mennyisége a felúszó LNAPL-ből számított 
telítettség eloszlás alapján 204,2 m3, a talaj TPH koncentrációból számított LNAPL 
telítettség eloszlás alapján 565,3 m3 a modelltérfogatban. 

A CompFlow input.dat fájlba építendő kezdeti LNAPL telítettség blokk lista 
hivatkozásokat a TecPlot -ból kiexportált X – Y – Z- So adatfájl alapján kell 
elkészíteni. A TecPlot XYZ hivatkozása a Visual Modflow XYZ hivatkozásával 
megegyező, így a Visual Modflow IJK hivatkozásával is könnyen azonosíthatóak az 
LNAPL telítettség (So) interpolált csomópontonkénti értékei. A Visual Modflow és a 
CompFlow közötti, korábban már ismertetett IJK koordináta transzformációval 
hozzuk létre az input.dat fájlba építendő blokk listát, az alábbiak szerint. 

i1…i2…j1…j2…k1…k2 

ahol i1=12, j1=j2, k1=k2, mivel valamennyi csomópontba külön definiáljuk az LNAPL 
telítettséget. Ügyeljünk rá, hogy soronként szerepeljenek a csomópont hivatkozások, 
az elválasztók szóközök legyenek, illetve a már említett szempontok szerint legyen 
rendezve a blokk lista. 

 

6.6 Peremfeltételek definiálása 
 

A CompFlow -ban a peremfeltételek megadása időlépcsőnként történik, kiterjesztett 
ún. több csomópontú kutak (multinode wells) használatával.  

Az időlépcsőket a kezdeti feltételek megadását követően az alábbi sorok adják meg 
az input.dat fájlban. Az időlépcső hosszát az időlépcsőben definiált kutak működési 
idejének leállítási időpontja (tstop) határozza meg. A többi futtatási paramétert úgy 
állítottuk be, hogy bonyolultabb modellek esetében is stabil modellfuttatásokat 
eredményezzenek, csak indokolt esetben javasoljuk a változtatásukat. 
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40. ábra: Egy időlépcső megadása az input.dat fájlban 

 

A hidraulikai peremfeltételeket jellemzően a modell peremein adjuk meg. A síkrétegű 
modellháló miatt a peremfeltételeket is egyszerűsíteni szükséges. Ha az összefüggő 
peremeken a nyomás nem egy értékkel jellemezhető, akkor azonos nyomású 
csomópontokkal szakaszokra kell bontani, és szakaszonként kutakkal definiálni.  

Mivel a korábbiakban a síkrétegű modellháló és a kőzetparaméterek definiálásakor 
már megalkottunk egy, a CompFlow modellel analóg Visual Modflow modellt, 
célszerű azt felhasználni a hidraulikai peremek definiálására. Az időlépcsőhöz tartozó 
mért talajvízszintek felhasználásával egyszerűbben elvégezhető a szükséges 
gradiens kialakítása, akár még a kalibráció is elvégezhető.  
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A CompFlow –ban a hidraulikai peremfeltételt állandó nyomású csomópontokkal 
definiálhatjuk a legkönnyebben, mely csomópontokat kutakként szimulálva kell 
definiálnunk. Egy állandó nyomású csomópontot definiál az alábbi kúthivatkozás. 
 

 

41. ábra: Az állandó nyomású peremfeltételt szimuláló kút megadása az input.dat fájlban 

 

Általában azonban nem csomópontonként, hanem szakaszonként kell definiálnunk a 
peremfeltételeket, ezért a leggyakrabban alkalmazott ún. állandó nyomású 
peremfeltételt egy blokk hivatkozású ún. több csomópontú kúttal (multinode well) 
szimuláljuk. Az állandó nyomású peremfeltétel szakasz megadását mutatjuk be az 
alábbi ábrán. 
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42. ábra: A modellben definiált állandó nyomású peremfeltétel részlete 

 

Mint látható, az 5. típusú kúthivatkozással definiálható az állandó nyomású 
peremfeltétel (welltype = 5). Fontos pontosan megadni a kút IJK csomóponti 
helyzetét, jellemzően abban a kezdőpontban, ahonnan az azonos nyomású 
csomópontok szakaszát kezdjük. A megadott i,j,k csomóponttól, a k-adik csomóponti 
rétegben definiálja a kút a megadott nyomásszintet (press).  
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Az input.dat fájl futtatási paramétereit úgy állítottuk be, hogy a referencianyomás P = 
100 kPa legyen. Ha tehát a k -adik rétegben definiáljuk a 100 kPa nyomást, akkor a 
kúttal lefedett csomópontokban a k –adik rétegnek megfelelő mélységben definiáltuk 
az állandó nyomást. A kút sugarának (rw) ez esetben nincs jelentősége, a kút 
hozamát viszont érdemes egy 10 -szeres szorzóval jellemezni (wpmult = 10). A kút 
szűrőzési információival kell kiterjeszteni az állandó nyomású szakaszra a kút 
információit, a korábban már ismertetett blokk-hivatkozással. A blokk hivatkozásoknál 
figyeljünk arra, hogy az egyes kutak hivatkozása között ne legyen átfedés! 

A hidraulikai peremek megadását követően amennyiben szükséges megadhatunk 
LNAPL utánpótlódásra vonatkozó peremfeltételt is. Erre a 6. típusú kutat (constant 
liquid rate injector) használható, mivel egyedül ebben a kúttípusban adhatunk meg 
tisztán LNAPL betáplálást a modellbe. Ezzel a peremfeltétellel szimulálhatunk pl. egy 
felszíni elfolyást, haváriát. 
 

 

43. ábra: Állandó hozamú injektáló kút, mint LNAPL utánpótlást szimuláló peremfeltétel 

 

Ezzel a kúttípussal az LNAPL és a vízfázisra vonatkozóan külön betáplálást 
(injektálási hozamot) tudunk megadni a szűrőzött szakasz blokk hivatkozásában.  
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Meg kell adni egy maximális injektálási nyomást is, mely fölé nem emelkedhet az 
érték. Fontos beállítás a kút (és környezete) permeabilitása (wperm), mellyel a 
kavicsolt gyűrűstér okozta hatások szimulálhatóak. A különböző szorzóknak (wpmult, 
bvmult, layer_mult) a kút peremfeltételként történő alkalmazása esetén van 
jelentősége. 

 

6.7 Egyensúlyi körülmények előállítása 
 

A kezdeti paraméterek és a hidraulikai peremfeltételek megadását követően 
egyensúlyi modellfuttatásokra van szükség, hogy az időlépcsőben generált víz- és 
LNAPL telítettségek, valamint a pórusnyomás értékek átrendeződnek, a gravitáció, a 
felhajtóerő (sűrűségkülönbség) és a kapilláris nyomások egyensúlyának 
megfelelően.  

Az egyensúlyi modellfuttatás idejét nehéz előre meghatározni, nagy modelltérfogatok 
és alacsony permeabilitású közegek esetében akár több (modell)év is lehet az 
egyensúlyi állapot kialakulásának ideje. Lecsökkenthető ez az idő, ha a kezdeti 
olajnyomások (Po) definiálásakor egy 2D egyszerűsített (LNAPL telítettség nélkül 
lefuttatott) modellverzió vertikális pórusvíznyomás értékeit (ebben az esetben Po = 
Pw) terjesztjük ki a 3D modellben a síkrétegekre. 

Az egyensúlyi állapot elérését a pórusnyomások (Po, Pw) stabilizálódása, valamint az 
LNAPL telítettségek (So) vertikális átrendeződésének megszűnése jelzi. Ezt a 
TecPlot kimeneti állománya (plot.dat) alapján, a különböző időpontokba kiírt 
eloszlások egymás utáni összehasonlításával állapíthatjuk meg. 

 

6.8 Paraméter kalibráció 
 

Az egyensúlyinak tekintett állapotban lehetőség nyílik a CompFlow modell 
kőzetparamétereinek kalibrációjára. A vizsgált területen rendelkezésre áll a TPH 
vizsgálatokhoz kapcsolódóan végzett jelentős számú víztartalom (W%) mérés, mely 
visszavezethető a víztelítettség és a porozitás szorzatára. Mivel a víztelítettség a 
modellben számított, a porozitás pedig kőzetparaméterként definiált érték, lehetőség 
van a számított és mért víztelítettségek összehasonlításával a porozitás 
kalibrációjára, valamint a kapilláris paraméterek jóságának az ellenőrzésére. 

A vizsgálatok során 183 db víztartalommérést végeztünk, melyek modelltérfogatba 
eső helyét (csomópontját) beazonosítottuk (IJK pozíció) a mintavételi hely és 
mélység alapján.  
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Ugyanebben a modellpozícióban számított víztelítettség (Sw) és porozitás (n) 
értékpárból származtattuk a számított víztartalom értékeket az alábbiak szerint, % 100 

ahol W - a víztartalom (%), n – a porozitás (-), Sw – a víztelítettség (-) 

A számított és a mért víztartalmakat, valamint a reziduális víztartalom számított 
értékeit tüntettük fel az alábbi ábrán. 
 

 

44. ábra: A mért és a számított víztartalmak alapján végzett porozitás kalibráció eredménye 

 

Látható, hogy a mért víztartalom értékek (kék rombusz) jelentősen szórnak a 
telítetlen zónában. Ez is bizonyítja a rendkívül heterogén litológiai felépítést. A mért 
adatokkal megegyező helyen és mélységben számított (modellezett) adatokat a 
vörös (W% - számított víztartalom) és zöld (Wr% - számított reziduális víztartalom) 
körök jelzik. A koncepciómodellünk szerint a két vízföldtani egység (kőzettípus) által 
szimulált víztartalmak láthatóan sokkal egységesebbek. A telített zónába eső minták 
víztartalom értékeit fenntartással kezeltük, mivel szemcsés kőzetek esetében 
megkérdőjelezhető a minták reprezentativitása.  

A fenti ábrán látható a lehető legjobb egyezés a számított és a mért víztartalmak 
között a telítetlen zónában. Az illesztést a számított és mért víztartalmak 
különbségének négyzetösszeg minimuma alapján végeztük el. A korrelációs 
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együttható R=0,51. Ezt az állapotot nagyszámú (~ 100) kalibrációs modellfuttatást 
követően akkor értük el, ha az alábbi kőzetparaméter értékeket alkalmaztuk: 
 

Paraméter Fedő Víztartó 
Swr (-) 0,036 0,028 
VG λ (1/m) 2,03 4,32 
VG N (-) 1,77 2,02 
Ks (m2) 4,14×10-12 7,80×10-12 

8. táblázat: A kalibrált kőzetparaméter értékek 

 

A fenti értékek a fedőre és a víztartóra számított statisztikus határokon belül 
helyezkednek el. A továbbiakban ezeket a kőzetparamétereket alkalmazzuk a 
modellfuttatások során. 

A kapilláris (VG) paramétereket grafikusan is megjelenítettük az alábbi ábrán. 
 

 

45. ábra: A kapilláris paraméterek grafikus megjelenítése (pF görbe) 

 

Látható, hogy a két görbe nagyon hasonló, a kalibrált kőzetparaméterek különbsége 
nem jelentős. Ez adódhat abból is, hogy a fedő és a víztartó közötti határ elméleti, a 
kőzettípusok között gyakorlatilag folytonos az átmenet. 
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6.9 Vízi létesítmények beépítése  
 

A LNAPL eltávolítását célzó beavatkozások szimulációjához elvileg a rendelkezésre 
álló kúttípusok (welltype 1 – 7) bármelyike felhasználható. Az egyes fázistermelő 
létesítmények modellezését azonban az alábbi módokon javasoljuk elvégezni. 

A hagyományos, víztermeléssel járó (pl. termelőkút, vákuumkút) LNAPL 
fázisletermelés szimulációra alkalmazható az állandó nyomású kút (welltype = 3), 
ahol egy definiált csomópontban a beállított nyomásnak (Pwell) megfelelően a víz és 
az LNAPL fázis letermelése történhet. Fontos azonban, hogy ez a kúttípus csak 
nyelőként funkcionál, tehát betáplálás nem történik azon keresztül. 
 

 

46. ábra: Állandó nyomású termelőkút definiálása az input.dat fájlban 

 

Látható, hogy meg kell adni a nyelőként (a termelési mélységben) definiált 
csomópont ijk hivatkozásait. Fontos még a kút sorszámának (well_num) megadása, 
mely az input.dat fájlban csak növekvő lehet, 1 – 99 között). A kimeneti adatfájlok 
között találhatók meg a kútra vonatkozó kimeneti adatok a well##. dat fájlban, ahol 
## a kút sorszáma (well_num). 

A well##. dat oszlop/sor rendezésű adatfájlban az alábbi kimeneti adatok rögzülnek 
oszloponként: 

1. az időlépcső időpontja (nap) 
2. a vizes fázisból eltávolított víz moláris hozama (mól/nap) 
3. a vizes és a nem vizes fázisból eltávolított szennyezőanyag moláris hozama 

(mól/nap) 
4. a vizes fázisból eltávolított víz kumulált mennyisége (mól) 
5. a vizes és nem vizes fázisból eltávolított szennyezőanyag kumulált 

mennyisége (mól) 
6. a vizes fázisból eltávolított víz volumetrikus hozama (m3/nap) 
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7. a vizes és nem vizes fázisból eltávolított szennyezőanyag (LNAPL) 
volumetrikus hozama (m3/nap) 

8. a vizes fázisból eltávolított víz kumulált térfogata (m3) 
9. a vizes és nem vizes fázisból eltávolított szennyezőanyag (LNAPL) kumulált 

térfogata (m3) 

Ha állandó nyomás helyett állandó hozamú termelő kutat szeretnénk szimulálni az 
alábbi kúttípust (welltype = 2) kell beépítenünk az input.dat fájlba. 
 

 

47. ábra: Állandó hozamú termelőkút definiálása az input.dat fájlban 

 

Ennél a kúttípusnál a folyadéktermelési hozam (Qliq) mellett egy minimális nyomást 
(Pmin) is meg kell adni, ameddig a kútban a leszívás megengedhető 
(referencianyomás = 100 kPa) 

Amennyiben injektáló kutak szimulációjára van szükség (pl. tisztított víz 
visszaszikkasztása esetén), az állandó hozamú injektáló kutat (welltype = 1) 
használhatjuk az alábbi szerkezettel. 

 

48. ábra: Állandó hozamú injektálókút definiálása az input.dat fájlban 
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Az LNAPL és a víz injektálási hozamok külön adhatók meg a két folyadékfázisra, és 
persze megadható egy maximális injektálási nyomás is. 

A kúttípusok egy csoportja (welltype 5 – 7) ún. több csomópontú kút (multinode well), 
melyek struktúráját a peremfeltételek definiálásakor részben már bemutattunk. Az 
állandó hozamú több csomópontú kút bemutatása van még hátra, melyet az alábbiak 
szerint ismertetünk. 
 

 

49. ábra: Több csomópontú, állandó hozamú termelőkút definiálása az input.dat fájlban 

 

A kúttípus teljesen megegyezik az állandó hozamú kút beállításával, annyi 
különbséggel, hogy a blokk hivatkozásokkal tetszőleges irányban kiterjeszthető a 
kutak szűrőzésével érintett szakasz, így akár horizontális kutak, dréncsövek is 
szimulálhatók. 

Valamennyi kúttípus esetében lehetőség van az észlelő kútként való nyomon 
követésre (iobs = 1). Ez esetben kutanként generálódnak a kutak alábbi adatait 
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időlépcsőnként tartalmazó, oszlopba rendezett adatfájlok (obs##.dat), ahol ## a kút 
sorszáma (well_num):  

1. időlépcső időpontja (nap) 
2. a szűrőzött csomópont x koordinátája (m) 
3. a szűrőzött csomópont y koordinátája (m) 
4. a szűrőzött csomópont z koordinátája (m) 
5. víz pórusnyomás a szűrőzött csomópontban (kPa) 
6. LNAPL pórusnyomás a szűrőzött csomópontban (kPa) 
7. víztelítettség a szűrőzött csomópontban (-) 
8. LNAPL telítettség a szűrőzött csomópontban (-) 
9. gáz telítettség a szűrőzött csomópontban (-) 
10. a vizes (oldott) fázis mólaránya a szűrőzött csomópontban (-) 
11. a gáz fázis mólaránya a szűrőzött csomópontban (-) 

 

6.10 Modellfuttatás és kimeneti adatok feldolgozása  
 

A CompFlow futtatásához a passiveair.exe fájl és a felépített input.dat fájl szükséges 
minimálisan, melyeket egy külön könyvtárban kell elhelyeznünk. Ha a 
permeabilitásokat és a porozitásokat külső fájlban adtuk meg, azokat is a könyvtárba 
kell másolnunk. Ezt követően a passiveair.exe indításával kezdődik az adatok 
beolvasása (ideiglenes, ún. temp könyvtárba), majd a számítási ciklus. Ez utóbbit a 
22. ábra által bemutatott ablak megjelenése jelzi.  

A CompFlow modell futtatása során folyamatosan generálódnak illetve felülíródnak a 
kimeneti adatfájlok, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze. 

ksp_lg.dat, ksp_og.dat – a kőzettípusok telítettség - pórusnyomás számított 
adatblokkjai, mely a futtatás elején generálódik. 

start###.dat – a futtatási időlépcsőkben a beállított gyakorisággal kiírásra kerül 
valamennyi csomópontra az LNAPL pórusnyomás, az LNAPL telítettség, az LNAPL 
mólarány a vizes fázisban, valamint a víztelítettség. Ezek az ún. „restart” állományok, 
melyek kezdőállapotai lehetnek bármely más futtatási ciklusnak, vagy 
modellverziónak (megegyező hálóstruktúra mellett). A restart állományok maximális 
kiterjesztése ### = 999 lehet. A restart állományt az input fájlban az alábbi helyen 
kell meghivatkozni. 
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50. ábra: Az ún. restart állomány beállítása 

 

A restart állományra épülő modellverzió kezdőidőpontja a restart állományban kiírt 
időpont lesz, ezt a modellfuttatási idő megadásánál (tstop) figyelembe kell venni. 

Az alábbiakban egy kimeneti restart fájl szerkezetét mutatjuk be. A fájl első sorában 
a legfontosabb adat a kiírt állapot időpontja (time). Ha egy következő futtatásnál a 
restart fájlt használjuk (hivatkozunk rá a fenti ábra szerint), akkor a futtatás kezdeti 
paramétereit ebből a fájlból hívja be a szoftver. Ekkor az új futtatási ciklus idejébe 
bele kell számítani a restart fájl idejét is. 

A következő sorban a modellháló dimenziói szerepelnek, majd az ebben az 
időpontban a kitermelt/injektált víz és LNAPL mennyiségét láthatjuk kumulatív 
mólokban. Ez természetesen a peremeken át közlekedő folyadékok mennyiségét is 
tartalmazza. 

Ezt követő sorokban valamennyi modellcsomópontra kiírásra kerülnek az alábbi 
paraméterek az adott időpontban: 

• a csomópont i, j, k koordinátái 
• az LNAPL nyomás (kPa) 
• az LNAPL telítettség (-) 
• az LNAPL mólaránya a vizes fázisban (-) 
• a víztelítettség (-) 
• a szorbeálódott szennyezőanyag mennyisége (mól) 
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51. ábra: Az ASCII formátumú restart fájl (start###.dat) szerkezete 

 

A restart állományok alkalmazásával létrehozhatók tranziens modellfuttatások 
anélkül, hogy az input.dat fájl kezelhetetlen méretűre növekedne. 

well##. dat, obs##.dat – a kutak kimeneti állományait tartalmazza, korábban már 
részletesen bemutattuk a tartalmukat. Fontos tudnivaló, hogy a ## ≤ 99, azaz ha a 
kutak száma (well_num) eléri ezt a számot, ne építsük tovább az input.dat fájlt.  
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Az adatokból a kutakra vonatkozó termelési/fölözési idősorok könnyen 
megszerkeszthetőek. 

pcomp.dat – a teljes modelltérfogatra vonatkozó, a tárolt LNAPL mennyiségét rögzítő 
adatoszlopok, melyek oszlopba rendezetten, időlépcsőnként az alábbi adatokat 
tartalmazzák: 

1. az időlépcső időpontja (nap) 
2. a szennyezőanyag mennyisége az összes (vizes, nem vizes, szorbeálódott) 

fázisban (mól) 
3. a szennyezőanyag mennyisége a vizes fázisban (mól) 
4. a szennyezőanyag mennyisége a nem vizes fázisban (mól) 
5. a szennyezőanyag mennyisége a szorbeálódott fázisban (mól) 
6. a szennyezőanyag mennyisége az összes (vizes, nem vizes, szorbeálódott) 

fázisban, ekvivalens LNAPL térfogatban kifejezve (m3) 
7. a szennyezőanyag mennyisége a vizes fázisban, ekvivalens LNAPL 

térfogatban kifejezve (m3) 
8. a szennyezőanyag mennyisége a nem vizes fázisban, ekvivalens LNAPL 

térfogatban kifejezve (m3) 
9. a szennyezőanyag mennyisége a szorbeálódott fázisban, ekvivalens LNAPL 

térfogatban kifejezve (m3) 

Fontos megjegyzés, hogy az 1.-.5. valamint az 6. – 9. adatoszlopok között és után 3-
3 oszlop nulla (0E+0) értéket tartalmazó oszlop íródik a fájlba, ezt feltétlenül vegyük 
figyelembe. 

plot.dat – A modellfuttatás során ez lesz a legnagyobb méretű fájl A kiírt adatokat 
időlépcsőnként, valamennyi csomópont hivatkozásra (XYZ koordinátákkal) 
tartalmazza. A kimeneti adatok típusa csoportja megadható, ez az alábbi sorokban 
állítható be az input.dat fájlban. 
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52. ábra: A szimuláció kimeneti állományát beállító sorok az input.dat fájlban 

 

A 3D vizualizáció megkönnyítése érdekében válasszuk a TecPlot kimenetet (itecplot 
= 1), ekkor a plot.dat fájl közvetlenül behívható a TecPlot szoftverrel. A TecPlot-ban a 
kimeneti adatok az időlépcsőnként létrehozott zónákban változókként (variables) 
jeleníthetőek meg. A változók minden esetben az alábbiak: 

• "X", "Y", "Z" - csomópont koordináták (m) 
• "log10(Xcw)", "log10(Xcg)" – csomópontban számított szennyezőanyag/víz és 

szennyezőanyag/ gáz mól arányok logaritmusa (-) 
• "Sw", "So", "Sg" – a különböző fázisok (víz, olaj, gáz) telítettsége a 

csomópontban (-) 
• "Pw", "Po" – a pórusnyomások (víz, olaj) a csomópontban (kPa) 
• "Vwx", "Vwy", "Vwz", "Vox", "Voy", "Voz" – áramlási sebességek (víz, olaj) a 

csomópontban különböző (x,y,z) irányokban (m/nap) 

output.lst – a modellindítást követően a szimulációs paraméterek és az esetleges 
hibaüzenetek (melyek a futtatás leállásához vezettek) ebben a szövegfájlban íródnak 
ki.  
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7 Modellezési eredmények 

7.1 Kvázi-permanens koncepció 
 

Az első megközelítésünk alkalmával csak archív információkra hagyatkozva tudtuk a 
modellezési folyamatot tesztelni. A modell kiterjedése a látszólagos felúszó 
vastagságból becsült elterjedést vette alapul, ehhez igazítottuk a horizontális 
hálókiosztást. A vertikális hálókiosztást a talajvízszint ingadozása alapján határoztuk 
meg. 

 

53. ábra: A vizsgálataink kezdetén a monitoring kutakban mért látszólagos felúszó vastagságból becsült maximális LNAPL 
elterjedés a modellezésre kijelölt területen 

 

A fenti ábrán láthatóak azok a monitoring kutak (zöld) és termelő kutak (kék), melyek 
segítségével a felúszó szabad fázis eltávolítását végezték korábban, éveken 
keresztül. A szabad fázisú szennyezőanyag a Bázistelepről, annak korábbi 
működése során került a vizsgált területre (laterális migráció). 

Mivel a víztermeléssel végzett termelő kutas kármentesítés hatékonysága jelentősen 
lecsökkent, 2007-ben leállításra került a rendszer. Az NKTH projekt keretében ezt 
követően nyílt lehetőség az LNAPL csóva vizsgálatára és a 3D LNAPL migrációs 
modellezés, valamint a vízkivétel nélküli LNAPL eltávolítás módszerének 
kidolgozására. 
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Felhasználva a vizsgált területen 1995 – 2007 között létesített archív fúrások, kutak 
kivitelezésekor vett talajminták adatait, valamint a 2009–ben mért talajgáz VOC 
koncentrációit, csak jelentős bizonytalansággal volt kiszámítható a kezdeti telítettség 
3D eloszlása.  

 

54. ábra: Az egyensúlyi szénhidrogén telítettségi (So > 0,02) izofelület és a hullámzó kőzettípus határfelület 

 

Megfigyelhető, hogy az alaptérképen vörös kontúrral jelzett látszólagos felúszó 
maximális kiterjedését jelző kontúr területileg lefedi a reziduális feletti szénhidrogén 
telítettség izofelületét, azonban a számított telítettség eloszlási kép egy bonyolultabb, 
3D csóvaszerkezetet tár fel. 

A kőzetfizikai paramétereket a ROSETTA szoftverrel számítottuk ki az ismert 
szemcseeloszlási adatok alapján. A értékeket az alábbiak szerint adtuk meg. 
 

Paraméter VÍZTARTÓ FEDŐ 
n [-] 0,404 0,513 
Swr [-] (reziduális telítettség) 0,035 0,055 
VG α [1/m] 3,1 0,9 
VG N [-] 1,79 1,62 
k [m2] 6,9⋅10-12 4,5⋅10-13 

9. táblázat: A kvázi permanens modell kőzetparaméterei 

 

Ebben az időszakban még nem álltak rendelkezésünkre a mért víztelítettség adatok, 
ezért a porozitás kalibrációját nem végeztük el, változatlanul hagytuk a ROSETTA 
által számított, statisztikusan összegzett adatot. 
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A hidraulikai peremfeltételeket a korábban ismertetett módszerrel állítottuk elő és 
illesztettük az input.dat fájlba. A Bázistelepről származó utánpótlódást LNAPL 
injektáló több csomópontú kutakkal szimuláltuk a kezdeti LNAPL telítettségi idom 
modellterületet elmetsző felületén. 

Az egyensúlyi (3650 napos) modellfuttatást követően az alábbi LNAPL telítettségi 
izofelületet definiáltuk, melyre a további modellverziókat építettük. A 
modelltérfogatban tárolt kezdeti LNAPL mennyisége 4711 m3 volt. 

Ezt követően a projektkoncepciónak megfelelően a legnagyobb telítettségekkel 
jellemzett pontokban 14 db vízkivétel nélküli fölöző kutat definiáltunk (F1…F14). A 
Bázistelep felől az LNAPL utánpótlódás megakadályozására egy ún. kavicsszivárgót 
építettünk a Bázistelep határa mentén a modellbe, melybe további 3 db vízkivétel 
nélküli fölöző kút (DF1…DF3) került definiálásra. A fent bemutatásra került innovatív 
forráskezelő rendszer műtárgyainak üzemviteli paramétereit felhasználva a 
modellezéssel próbáltuk a fázisos szénhidrogén felszín alatti viselkedését szimulálni 
beavatkozás nélküli és beavatkozás melletti körülmények között. A modellépítés célja 
ezen túlmenően a kiépített rendszer optimalizálása, üzemviteli paramétereinek 
pontosítása volt. 

A fölöző kutak és a kavicsszivárgó érintett celláiban a szűrőkavicsot külön 
kőzettípusként definiáltuk, mivel a projektkoncepció alapján jelentős kapilláris 
lencsehatással rendelkezhet. A kavicsolt gyűrűsteret és a kavicsszivárgót az érintett 
cellákban K = 10-3 m/s szivárgási tényezővel modelleztük, melynek a többfázisú 
szimulációk során jól osztályozott aprókavicsra jellemző kapilláris paraméterekkel 
(VG α = 20 1/m, VG N = 2,5) is jellemeztünk.  
 

 

55. ábra: Az egyensúlyi állapot (A) és a szimuláció t=7135. modellnapon (8,7 modellév) számított szénhidrogén telítettség 
eloszlása a 7. modellrétegen (mobilis zóna), valamint a modellezett fölöző kutak elhelyezkedése 
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A kármentesítési modellváltozatban a modellcsomópontok paramétereinek fenti 
megváltoztatásával a víztelítettségek is értelemszerűen megváltoznak, ezért szükség 
van a fölöző kutak szimulálását megelőzően egy újabb, 100 napos egyensúlyi 
futtatásra. A fölöző kutakat a szoftverben állandó nyomású kútként tudjuk szimulálni, 
melynél nagyon fontos a nyomásszint (Pwell) pontos beállítása, kalibrálása, a 
szimulált kutakon a vízkivétel elkerülése miatt.  

A szimulációt permanens hidraulikai körülmények figyelembe vételével, a kutak 
beépítését követően (3750. modellnaptól) 30 éves (10950 napos) kvázi permanens 
időszakra futtattuk le a fent ismertetett kútkiosztással, valamint a meglévő T1 és T2 
kutak beépítésével. A fölöző kutakon szimulált szabad fázis letermelés kumulatív 
idősorát az alábbi ábra mutatja be. Vízkivétel egyik fölözőkút esetében sem történt. 

 

56. ábra: A szimuláció során letermelt kumulatív szabad fázisú szénhidrogén mennyisége 

 

Mint látható, a permanens szimuláció alapján jelentős mennyiségű szénhidrogén 
gyűjthető össze a tervezett innovatív fölözőkút rendszerrel. A harmadik modellév 
végére (5045. modellnap) a modellterületen az összes lefölözött szénhidrogén 
mennyisége eléri a 100 m3-t. 

A szénhidrogén telítettség a 7135. modellnapon (8,7. modellév) éri el azt az 
állapotot, mely esetében a szénhidrogén csóva területén már csupán reziduális 
közeli szénhidrogén telítettségek (Sors) mérhetőek, tehát ezt követően a hatékony 
fölözés időszaka véget ér. 

A 7135. modellnapon a kavicsszivárgó és a kutak szűrőkavics teste tárolja a 
maradék mobilis (So > Sors) olajmennyiséget, így a szabad fázisú szennyezőanyag 
lokalizálható, terjedése megakadályozható. A kapilláris lencsehatás a 
modellkörülmények között működőképes megoldást kínál. A T2 jelű kút hátterében a 
telephely felől szimulált folyamatos szabad fázisú szénhidrogén betáplálás miatt 
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növekedő telítettségek jellemzőek, ennek ellenére a külső területeken a csóva nem 
növekszik.  

A kvázi permanens modellezési eredmények valamint újabb lehatároló 
talajmintavételi pontok alapján kerültek kitűzésre az innovatív forráskezelő rendszer 
műtárgyai. A fúrások során körvonalazódott, hogy a korábbi, archív adatokra épülő 
modellünk jelentősen túlbecsülte a modelltérfogatban tárolt LNAPL mennyiségét.  

A fölöző kutak (F1-F14) helyén először piezométerek kerültek kialakításra 2009 
novemberében. Az F5 jelű pontban a piezométer kialakítása részében a fúrásos 
feltárás eredményei a régészeti leletek jelentősége miatt elmaradt. A kiépített 
piezométerekben kezdtük meg a folyadék fázishatárok rendszeres mérését a 
végleges fölöző kutak kialakítása előtt. Az eredmények ismeretében további 4 db 
piezométerrel (F15 – F18) kellett bővítenünk a kúthálózatot. A rendszeres monitoring 
észleléseket 2010 januárjától végeztük. Ezt követően került sor 2010 márciusától a 
piezométerek mellett a fölöző kutak kiépítésére. Az ezt követő időszakban 
bekövetkező meteorológiai események (extrém csapadékos és száraz időszak 
váltakozása) megváltoztatták a kvázi permanens állapotról alkotott koncepciónkat. 

 

7.2 Tranziens körülmények szimulációja  
 

Az egyik legnehezebb modellezési feladat az időben változó, tranziens körülmények 
szimulációja. A tranziens viszonyokat a talajvízszint változásán, azaz esetünkben a 
pórusnyomások változásán értjük, mely az egyensúlyra törekvő rendszerben a 
telítettségek változásával jár együtt. A projekt első szakaszában nem foglalkoztunk a 
tranziens eseményekkel, mivel a vizsgált terület a megelőző több, mint 15 éves 
megfigyelési időszakában (archív adatsorok) jelentéktelen tranziens 
változékonyságot mutatott. A nyomásállapotok csak nagyon lassan és nagyon kis 
mértékben változtak, „kvázi permanens” körülményeket teremtve. 

2010 tavaszán azonban felborult a kvázi-permanens koncepciómodellünk, az extrém 
csapadékos 2010-es évet követő száraz 2011-es év jelentős tranziens eseményt 
generált. Az alábbi ábrán a folyadékszint monitoring adatok alapján készített diagram 
látható, ahol a napi csapadékösszegeket is feltüntettük.  
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57. ábra: A vizsgált terület részletes monitoring adatsora 2010 – 2012 között (világoskék - csapadék, sötétkék – korrigált 
talajvízszint, vörös - összegzett felúszó LNAPL vastagság) 

 

Az ábrán látható, hogy a talajvízszintek 2010 tavaszától intenzíven emelkedtek, 
melynek a mértéke megközelítette a 2 m-t, majd rövid stagnálást követően 2011 
tavaszától erőteljes csökkenésbe kezdtek. 2012 tavaszától újra a korábbi stagnáló 
talajvízszinteket látjuk. Azonban szembetűnő, hogy a korábbi közepes hidraulikus 
gradiens (a talajvízszintek közti különbség) minimálisra csökken a tranziens 
eseményt követően, és még a mai napig nem állt helyre az eredeti állapot. Ennek a 
jelenségnek a hidraulikai magyarázatára még nem derült fény, valószínűleg csak 
regionális tranziens folyamatokkal magyarázható. A vízszintek alakulása - némi 
késleltetéssel - a csapadék mennyiségével hozható összefüggésbe, az ábrán a 
legközelebbi csapadékmérő állomás napi csapadékösszeg adatait (Győr, forrás: 
www.metnet.hu) is feltüntettük. A vörös oszlopok az észlelő kutakban mért felúszó 
LNAPL összegzett vastagságát mutatják. Látható, hogy a tranziens esemény előtti 2 
m körüli összegzett vastagságok a magas talajvízállású időszakban gyakorlatilag 
nullára csökkentek. Később, a talajvízszint csökkenésekor több hullámban kezdtek 
emelkedni, intenzív emelkedésbe csak a stagnáló időszakban kezdtek. 

Ez a tranziens eseménysorozat lehetőséget kínált arra, hogy teszteljük a CompFlow-
val végzett modellezési módszer használhatóságát tranziens körülmények között. 
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7.2.1 Részletes tranziens modell építése 
 

A CompFlow modell felépítését bemutató fejezetekben az egyes modellezési 
lépésekben már egy új - szűkített - modellterület és egy sűrűbb modellstruktúra 
elemeit mutattuk be, ez a modellstruktúra képezte az alapját a tranziens migrációs 
modellünknek. Az alábbi ábrán látható a korábbi és az új modellterület határa, 
valamint a kiépített innovatív forráskezelő rendszer elemei. 

 

58. ábra: A tranziens nyomásállapotok szimulációjára felépített új 3D modell felszíni kiterjedése (lila) a permanens 
modellterülethez képest (a fölözőrendszer elemeit is feltüntettük) 

 

A modellben – mivel a tranziens esemény miatt az eltávolított LNAPL mennyisége 
nem jelentős - csak a piezométereket vettük figyelembe, azaz az észlelt felúszó 
vastagságokhoz viszonyítottuk a modell eredményeket. Mivel a kiépült 
kavicsszivárgóban (DF-…DF3 piezométerek) nem észleltünk a monitoring során 
mérhető vastagságú LNAPL -t, a tranziens modellben nem szerepeltettük ezeket, és 
a Bázistelep felől az LNAPL utánpótlódását sem vettük figyelembe. 

A tranziens modell létrehozásához először a tranziens eseményt modellidőszakokra 
kellett bontanunk, melyek jellemzik a teljes eseményt. Az alábbi ábra mutatja be a 
kitüntetett időpontokban észlelt korrigált talajvízszinteket. 
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59. ábra: A korrigált talajvízszintek a tranziens esemény kitüntetett időpontjaiban 

 

A kitüntetett időpontokat a markáns talajvízszint változások kezdő, illetve 
végpontjában definiáltuk, így fázisokra bontottuk a tranziens eseményt. Az egyes 
fázisok jellegzetességeit az alábbiakban foglaljuk össze: 

1. fázis: a tranziens eseményt megelőző kvázi permanens talajvízállás, nagy 
hidraulikus gradiens 2009.12.09-ig. (hossza 365 nap) 

2. fázis: intenzív talajvízszint emelkedés, nagy hidraulikus gradiens 
2010.06.30-ig (hossza 203 nap) 

3. fázis: stagnáló magas talajvízállás, a hidraulikus gradiens csökkenése 
2011.02.11-ig (hossza 226 nap) 

4. fázis: intenzív talajvízszint csökkenés, kis hidraulikus gradiens 2012.01.27-
ig (hossza 350 nap) 

5. fázis: stagnáló alacsony talajvízszint, kis hidraulikus gradiens 2012.10.04. 
–ig (hossza 251 nap) 

Az első fázis valójában az egyensúlyi futtatásnak felel meg. Az intenzív talajvízszint 
változással járó fázisokat (2., 4.) további alfázisokra kellett bontanunk a 
szimulációkhoz, mivel egy (idő)lépcsőben ekkora vízszintváltozás nem modellezhető.  

A fázisokban, illetve al-fázisokban észlelt talajvízszinteket a hidraulikai peremek 
változtatásával generáltuk le a CompFlow-ban. Az al-fázisok esetén a változtatások 
egyenlő mértékűek voltak. A hidraulikai peremeket állandó nyomású kutakkal 
szimuláltuk, a modellterület teljes peremén (azaz minden peremi csomóponton van 
átáramlás). Az input.dat fájlokban az 1. fázist követően a többi fázisban az ún. 
„restart” állományokkal kezdtük a szimulációs periódusokat.  
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7.3 A tranziens modellfuttatási eredmények 
 

A tranziens modellfuttatási eredményeket a monitoring tevékenység során rögzített 
korrigált talajvízszintekhez és a felúszó LNAPL összegzett vastagságához 
viszonyítjuk, így tudjuk ellenőrizni a szimuláció jóságát. Mivel a kezdeti telítettségeket 
két eloszlással is jellemeztük (38. ábra és a 39. ábra), ezért két tranziens 
modellváltozatot fogunk megvizsgálni az alábbiak szerint: 

• TF modellváltozat: az LNAPL telítettség eloszlást a kvázi-permanens 
időszakban (2009 – 2010)a monitoring kutakban mért maximális felúszó 
vastagságok alapján számítottuk. 

• TT modellváltozat: az LNAPL telítettség eloszlást a 2008 – 2010 között vett 
talajminták és talajgáz elemzések alapján számítottuk. 

 

7.3.1 A számított és a mért vízszintváltozások 
 

A fázisok illetve alfázisok lefuttatott állományainak hidraulikai változását a 
modellterület középpontjában elhelyezett fiktív több csomópontú kút (multinode well) 
észlelési adatai alapján követtük nyomon. Csak ezt a kutat használtuk a hidraulika 
kalibrálásához, mivel a bemeneti modellstruktúrát nagyon megbonyolítja, ha minden 
kút külön szerepel észlelő kútként. A modellben jellemző adatokat a fiktív kút 
obs###.dat fájljából, a 35. csomópontréteg víz pórusnyomás (Pw) változásának 
adatsorából nyertük az alábbi összefüggés alapján: 

 

ahol dPw – a víz pórusnyomás változása (Pa), ρw – a víz sűrűsége(1000 kg/m3), g – 
gravitációs gyorsulás (9,81 m/s2), dhw – a víz nyomás (vízszint) változása (m) 

Az eredményeket a 62. ábra mutatja be. 

 

7.3.2 A számított és a mért felúszó LNAPL vastagságok 
 

A fázisok és alfázisok modelleredményeit összegző plot.dat fájlok a TecPlot szoftver 
segítségével összefűzhetőek, ahol az egymást követő zónák az egyes időlépcsőknek 
felelnek meg. Az így létrehozott állomány valamennyi modellváltozó 3D adatát 
tartalmazza valamennyi időlépcsőben. A kutakban kialakuló felúszó LNAPL 
egyensúlyi vastagságának kiszámításához a TecPlot állományból a kutak vertikális 
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csomópontjain számított pórusnyomás és mélység adatokat használjuk fel, mivel a 
CompFlow közvetlenül nem számítja azokat. 

Az alábbi ábra a kútban észlelt felúszó LNAPL vastagság és a kútkörnyezet 
pórusnyomás eloszlásának összefüggését mutatja be, 

 

60. ábra: A pórusnyomások eloszlása a kútkörnyezetben és a felúszó LNAPL kapcsolata (Charbeneau 2007) 

 

ahol bn – a kútban kialakuló LNAPL vastagság (m), Pw - a víz pórusnyomása (kPa), 
Pn - az LNAPL pórusnyomása (kPa), Pa – légköri (referencia) nyomás (esetünkben 
100 kPa !), zan – LNAPL/levegő fázishatár magassága (m), zaw – elméleti víz/levegő 
fázishatár („korrigált vízszint”) magassága (m), znw – víz/LNAPL fázishatár 
magassága (m). 

A fentiek alapján a kútban mért felúszó vastagság az alábbiak szerint számolandó: 

 

A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy a kútban kialakuló felúszó LNAPL vastagság a Po 
= 100 kPa (zan) és a Po - Pw = 0 (znw) szinteknek közötti különbséggel egyezik meg az 
adott időpillanatban. Erre mutat egy példát az alábbi ábra, ahol az egyensúlyi 
modellfuttatás során az F18 pontban számított Po, Pw vertikális eloszlása, valamint 
az ezekből kiszámított LNAPL vastagság (bn) látható. 
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61. ábra: Az F18 kút környezetében kialakuló pórusnyomások vertikális eloszlása és a felúszó LNAPL vastagság az 
egyensúlyi futtatás végén 

 

A modelleredményeket összegző plot.dat fájlokból a TecPlot segítségével egy 
megadott időlépcsőben a kútkörnyezetet reprezentáló vertikális IJK al-zónába (sub-
zone) tudjuk kiírni a modelladatokat. Az adatok kiírása előtt létre kell hozni egy új 
változót, mely a pórusnyomás különbségeket adja meg: 

 

ahol dP – a pórusnyomás különbség (kPa), Po – az LNAPL pórusnyomása (kPa), Pw 
– a víz pórusnyomása (kPa) 

Az oszlopokba kiírt modelladatok MS EXCEL-ben történő feldolgozása a fenti 
grafikus megoldást veszi alapul, melyhez az alábbi függvények alkalmazhatóak. 

zan = HA(ÉS(Po
i>99.9,Po

i<101),ELŐREJELZÉS(100,Zi-1:Zi,Po
i-1:Po

i),0) 

znw = HA(ÉS(Po
i=Pw

i,dPi-1>0),ELŐREJELZÉS(0, Zi-1:Zi, dPi-1:dPi),0) 

bn = MAX(zan
imin:zan

imax) - MAX(znw
imin:znw

imax) 

ahol i – a sor száma, a számítási oszlopon belül, ahol a számításokat végezzük 
(felsőindex), Po – az LNAPL pórusnyomás (kPa), Pw - a víz pórusnyomás (kPa), dP – 
a pórusnyomás különbség (kPa), Z – a magasság (m), zan – levegő/LNAPL fázishatár 
magassága (m), znw - LNAPL/víz fázishatár magassága (m), bn – felúszó LNAPL 
vastagsága (m) 
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A fázishatárok magasságát a fenti MS EXCEL függvények a két legközelebbi ismert 
pont között lineáris regresszió felhasználásával számítják ki. A kútban kialakuló 
egyensúlyi felúszó LNAPL vastagsága a két fázishatár különbsége.  

 

7.3.3 A tranziens kalibráció eredménye 
 

A számított és a mért eredményeket egymásra vetítve az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 

62. ábra: A kutakban mért és a modellben szimulált vízszintváltozás és összegzett felúszó LNAPL vastagság 

 

A számított relatív vízszintváltozás adatsoron jól láthatóak az egyes alfázisok, melyek 
az intenzív vízszintváltozással járó fázisokat építik fel. Ennél kifinomultabb tranziens 
leképezés a CompFlow-ban csak tovább tagolt és ezáltal egyre bonyolódó modell 
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struktúrával érhető el. A számított LNAPL vastagságokat a fázisok és al-fázisok 
végén írtuk ki és összegezve jelenítettük meg a fenti ábrán. 

Érzékelhető az ábra alapján, hogy a TT modellváltozat jelentősen túlbecsli a 
modelltérfogatban jelen lévő LNAPL mennyiségét. A modellváltozatok közül a TF 
modellváltozat írja le jobban az észlelt összegzett felúszó LNAPL vastagságokat, 
ezért továbbiakban az előrejelzéshez ezt a modellváltozatot használjuk. A 
modelltérfogatban tárolt LNAPL mennyisége a fentiek alapján 204,2 m3. 

A tranziens modellfuttatások eredményeként kiderült, hogy a maximális felúszó 
vastagságokból számított egyensúlyi LNAPL telítettség jobban leírja a valós LNAPL 
telítettségi idomot, mint a talajból közvetett úton számított értékek. Persze ehhez 
figyelembe kell venni, hogy a korábbi kvázi-permanens modellfuttatások 
eredményeként egy megfelelő sűrűségű és kiosztású észlelőkút hálózat került 
kialakításra, melyben az észlelési sűrűség (heti gyakoriság) is megfelelő volt az 
egyensúlyi állapot jellemzésére. A fentiek alapján javasoljuk egy terület feltárásakor a 
talajminták során az olajtelítettséget meghatározni és ezek alapján a fázisos 
szénhidrogén megfigyelésére szolgáló monitoring rendszer műtárgyait kijelölni. Ezt 
követően – a helyszínen még visszamaradt szabad szénhidrogén fázis 
mennyiségnek és felszín alatti viselkedésének pontosabb leírásához szükséges 
modellrendszer felépítéséhez és validálásához – a kiépített monitoring rendszer kellő 
sűrűségű észlelése (heti/2 heti) szükséges, amellyel a tranziens folyamatok is 
pontosabban leírhatók. 

 

7.4 A jövőre vonatkozó szimulációk 
 

A jövőre vonatkozó becsléseinket a tranziens modellváltozatok értékelését követően, 
a jelenséget legjobban leíró TF modellváltozat változat 5 éves, permanens (tovább) 
futtatásával értük el. A kezdeti állapotot az 5. fázis végén (t=1059) kiírt restart 
állomány jelenti. 

A kutakat vízkivétel nélküli aktív (folyamatos) fölözéssel szimuláltuk állandó nyomású 
vákuumkút (welltype=3) alkalmazásával. A termelt mélységet (k) az LNAPL/víz 
fázishatár és a levegő/LNAPL fázishatár közé pozícionáltuk, valamint a kútnyomást 
(pwell) úgy állítottuk be, hogy ne történjen vízkivétel az egyes kutakon 
(Po>pwell>100>Pw), ugyanakkor a lehető legtöbb LNAPL eltávolításra kerüljön. A 
nyomás intervallumokat (Po, Pw) az egyes kutakhoz tartozó obs##.dat fájlból 
nyertük, míg a tényleges vízkivétel nélküli fölözést a well##.dat fájlban ellenőriztük le. 
A beállításokat iteratív módon végeztük, számos modellfuttatás után értük el az 
ideális állapotot. Az alábbi ábra a szimulált LNAPL telítettség eloszlásokat mutatja be 
a 34. modellrétegen (mobilis zóna) a fölözés kezdeti (t = 1059. modellnap) és az 5 
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éves (t = 2884. modellnap) időpontjában. Az ábrán feltüntettük a fölöző kutakat, 
valamint a víztartó és a fedő határfelületét is. 

 

63. ábra: A vízkivétel nélkül végzett fölözés szimulációja során kialakuló LNAPL telítettség eloszlás a kezdeti és az 5 éves 
állapotban 

 

Az ábrán látható, hogy a beépített fölöző kutak üzemelésének szimulációjával, 
vízkivétel nélkül sikerült az érintett terület nagy részén reziduális telítettség (So<0,02) 
körüli értékre csökkenteni az LNAPL telítettséget. 

Megfigyelhető továbbá, hogy a csóva feltáratlan ÉNy-i szakaszán jelentős LNAPL 
telítettségek alakulhatnak ki a felboltozódó víztartó pórusterében. Mivel a vízkivétel 
nélküli aktív fölözés során a fölöző kutak nem tudnak lefűződni, a rendszer 
üzemeltetése a teljes összefüggő LNAPL csóvára hatással van, a kezeletlen 
részeken is az LNAPL telítettségek csökkenése figyelhető meg. 

A szimuláció során összes letermelt LNAPL mennyisége 10,43 m3 volt az 5 éves 
modellidőszak alatt, melyet az alábbi ábrán feltüntetett fölöző kutak adtak. 
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64. ábra: Kumulatív letermelt LNAPL mennyiségek az 5 éves szimulált fölözési időszak alatt 

 

A kumulatív LNAPL mennyiségét mutató ábrán a burkológörbe az 5. év végén is még 
emelkedő tendenciát mutat, azaz a modell szerint a fölözés ezt követően is hatékony 
marad. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a korábbi tranziens események 
tükrében a jövőbeni kvázi-permanens állapot feltételezése jelentős bizonytalansággal 
terhelt. A fölözéssel kapcsolatos modelleredményeket (letermelt LNAPL 
mennyiségek) tendencia szinten kell kezelni. Az eredményekből ennek ellenére az 
alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

1. a kalibrált modellben a modelltérfogatban tárolt LNAPL mennyisége (~ 200m3) 
és eloszlása megbízhatónak tekinthető. 

2. a fölöző kutak jelenlegi elhelyezkedése néhány kivételtől eltekintve – 
melyeken monitoring és a modellkimenetekben sem jelentkezett fölözhető 
szabad fázisú LNAPL (F3, F8, F9, F12, F13) – megfelelő.  

3. a modell alapján reziduális LNAPL telítettségnél nagyobb telítettséggel 
jellemezhető ÉNy-i térrészeken további feltárás, és fölözőkút létesítése 
szükséges. 

4. a fölözés módszerének (passzív, vagy aktív fölözés) kiválasztása a 
letermelhető LNAPL mennyiségétől függ, ez a modellkimenet alapján jól 
megtervezhető. 

5. a modellel szimulált letermelt LNAPL mennyiségek a maximálisan 
letermelhető mennyiségeket mutatják, szélsőséges esetben (jelentős 
tranziens események bekövetkeztekor az LNAPL vertikális kényszerpályán 
mozog, fölöző kutakkal nem gyűjthető össze) ez akár nullára is csökkenhet. 
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A kiépített innovatív forráskezelő rendszer, azaz a fázisos szénhidrogén vízkivétel 
nélküli eltávolítása hatékony módszer lehet az LNAPL szennyezettség 
csökkentésére, amennyiben az adott területen az év nagy részében permanens 
állapotok jellemzőek. Mivel nincs vízkivétel, jelentős energia- és költségmegtakarítás 
érhető el a hagyományos termelő kutas módszerekkel szemben, ráadásul nem 
keletkezik a víztisztításból adódó veszélyes hulladék. A módszernek természetesen 
korlátai vannak, de ezek jól kiszűrhetőek egy, pl. CompFlow-val végzett, jól felépített, 
kalibrált 3D rendszer szimuláció segítségével. 
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8 Gyakorlati tanácsok a CompFlow-val végzett modellezéshez 
 

A CompFlow kód használata – lévén kutatói szoftver – meglehetősen nehézkes a 
transzport modellezési gyakorlatban rutinszerűen használt, pre- és 
posztprocesszorral rendelkező szoftverekhez képest. Azonban számos olyan 
alkalmazás létezik, mely megkönnyíti a munkát. Korábban már leírtuk, de 
megerősítjük az alábbiakat. 

A Modflow (Visual, vagy Processing változat) alkalmas a 3D adatok pre-
processzálásához, a futtatási állomány (pl. csomópontháló, kőzetparaméter 
hivatkozások) előkészítéséhez. Azonban ügyeljünk a koordináta transzformációk 
(XYZ – IJK) helyességére. 

A CompFlow közvetlen kimenettel rendelkezik a TecPlot 3D megjelenítő szoftverhez, 
az eredmények így áttekinthetővé válnak (pl. szelet kontúrok, izofelületek, 
animációk), valamint további feldolgozásukra is lehetőség nyílik. 

A bemeneti adatfájlok előállítására, szerkesztésére a Textpad, Surfer és MS Excel 
szoftvereket ajánljuk, felhívva a figyelmet arra, hogy a CompFlow szóköz 
elválasztású szövegfájlokkal dolgozik.  

A 3D modellek csomópontjainak a száma csak indokolt esetben haladja meg a 
100.000 db-ot, ugyanis ennél nagyobb csomópont szám esetén a futtatási idő 
jelentősen megnövekedik. A futtatáshoz szükséges minimum 4 GB RAM, és erősen 
ajánlott a többmagos processzor. A 2D koncepciómodellek természetesen gyengébb 
erőforrások esetén is lefuttathatóak. 

A restart állományokat lehetőleg ASCII formátumban használjuk, így ha numerikus 
hibák miatt leáll az iteráció (pl. telítettség értékek nagyon kicsi, 1e-100 alatti, vagy 
negatív értéket vesznek fel), korrigálni tudjuk a következő futtatási lépcsőben. A 
numerikus hibák okai az output.lst fájlban íródnak ki. 

Végezetül kíséreljünk meg minél egyenletesebb eloszlású LNAPL telítettség 
vizsgálatokat végezni, lehetőleg azonos módszer alkalmazásával. Az adatok 3D 
interpolációjánál vegyük figyelembe a közeg kapilláris emelőmagasságát (vertikális 
felbontás) is. 
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9 Új megoldások a kezdeti olajtelítettség meghatározásában 

9.1 Felszíni geofizikai vizsgálatok 
 

Az LNAPL migrációs modellezés során a legfontosabb és egyben legnehezebben 
előállítható kezdeti paraméter – amennyiben nem szennyezés történeti modellt 
építünk – a kezdeti LNAPL telítettség 3D eloszlása a modelltérfogatban. Sajnos a 
pontszerű fúrási, mintavételi adatok egyenetlen eloszlása, valamint a több, közvetett 
forrásból eredeztetett adatok miatt az inter- és extrapolált telítettség eloszlások 
jelentős bizonytalansággal terheltek.  

Az NKTH projekt keretében vonal menti 2D vertikális és kisebb részterületeken 3D 
blokk geoelektromos (fajlagos ellenállás, tölthetőség) mérésekkel kíséreltük meg a 
felszín közeli LNAPL eloszlás újszerű feltérképezését. 

A földtani modellhez kapcsolódóan az alábbi feltételezésekkel élünk a geoelektromos 
vizsgálatok elvégzése során: 

1. FEDŐ: Alacsony, közepes, vagy akár magas fajlagos ellenállás, szintén 
erősen változó (alacsonytól a magasig) tölthetőség jellemzi. A felszíntől ~6 
méter mélységig jelentkezhet, de néhol hiányzik. 

2. VÍZTARTÓ: Közepes, magas, laterálisan változékony fajlagos ellenállás, 
alacsony - közepes tölthetőség (fekü agyagtól jól elkülöníthető) jellemzi. Akár 
a felszíntől ~9 m mélységig jelentkezik. 

3. SZABAD FÁZISÚ SZÉNHIDROGÉN (LNAPL): Közepes, magas fajlagos 
ellenállás jellemzi, de a kavicsos homokos víztartó jelétől önállóan nem 
különíthető el, közepes - magas tölthetőség jellemzi. A talajvíz ingadozási 
illetve kapilláris szintjében, 4-6 m mélységközben vizsgálandó. 

4. FEKÜ: Alacsony fajlagos ellenállás, közepes - magas tölthetőség jellemzi az 
agyagtartalom miatt. Átlagosan 9 m mélység alatt jelentkezik (fúrások 
alapján), egységes megjelenésű horizontként. 

A 2D vertikális geoelektromos szelvényeket rácsos elrendezésben, a csóva 
feltételezett tengelyével párhuzamosan, és arra merőlegesen helyeztük el.  

A feltételezésünk szerint a kavicsos-homokos víztartó és a szabad fázisú 
szénhidrogén geoelektromos bélyegei hasonlóak, a vízszint-ingadozási zónában 
nehezen különíthetőek el egymástól. Ezen okok miatt 3 db 3D blokk geoelektromos 
mérést a csóva középvonala mentén helyeztük el, 1 db a még szabad fázissal nem 
érintett frontzónában, a másik 2 db a csóva gócponti területein került kijelölésre. A 
geoelektromos mérések helyszínrajzát az alábbi ábra mutatja be. 
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65. ábra: A geofizikai vizsgálatok nyomvonala és elhelyezkedése a kutatási területen (vörös: tranziens modell területe, 
lila: 2D vertikális geoelektromos szelvények nyomvonala, kék: 3D blokk geoelektromos mérési terület) 

 

Az elkészült 2D vertikális fajlagos ellenállás szelvényeket az alábbi ábra mutatja be. 

 

66. ábra: 2D vertikális fajlagos ellenállás szelvények kerítés diagramja 
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A szelvényeken jól látható az alacsony ellenállású fekü (kék), valamint a közepes - 
magas ellenállású fedő – víztartó (zöld – sárga – vörös) közti különbség. A K2 jelű, 
alacsony hatékonyság miatt 2006-ban leállított termelőkút körül a szelvényben jól 
kivehető egy negatív anomália a fajlagos ellenállás értékekben. Ez értelmezhető a 
fázisos szénhidrogén „lefűződésével” is.  

Két helyen (rácsozással jelölt területek) feltáró fúrásokat mélyítettünk a szelvényeken 
észlelt anomáliák felderítésére. A K2 jelű termelőkút és a telephely között mélyült 
fúrások mintáinak vizsgálata jelentős szabad fázisú szennyezettséget mutatott, tehát 
az itt észlelt magas fajlagos ellenállású anomália minden bizonnyal tartalmazza a 
szabad fázisú szénhidrogén hatását is. A 138 jelű monitoring kúttól keletre észlelt 
sekély mélységű, alacsony ellenállású anomália feltárására mélyült fúrások nem 
tártak fel szabad fázisú szennyeződést, az anomáliát antropogén földtani ok, egy 
agyagos - iszapos kitöltés (valószínűleg feltöltött gödör) okozza. 

Mint már említettük, a víztartó és a szabad fázisú szénhidrogén (LNAPL) 
geoelektromos (fajlagos ellenállás és tölthetőség) sajátosságok alapján történő 
szétválasztásához 3D blokk geoelektromos vizsgálatokat végeztünk.  

 

67. ábra: A 3D blokk geoelektromos mérés elektródaterítése 

 

A blokk geoelektromos mérések adatainak (X, Y, Z, fajlagos ellenállás, tölthetőség) 
statisztikus elemzésével vontunk következtetéseket. Az alábbi ábrákon az I. és a II. 
mérési területen a fajlagos ellenállás és a tölthetőség minimum és maximum értékeit 
tüntettük fel, a mélység függvényében. Az ábrákon jól megfigyelhető, hogy a 100 
mBf alatt jelentkező értékek élesen elkülönülnek a 100 mBf felett jelentkező 
értékektől. Ez az elkülönülés a fekü és a víztartó / fedő litológiai különbözőségéből 
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adódik. Mindezek a mérések jól illeszkednek a fúrások alapján felállított földtani 
koncepciómodellbe. 
 

 

68. ábra: A II. blokk geoelektromos terület adatainak intervallum eloszlása a mélység függvényében (T1 jelű kút 
környezete, szabad fázissal érintett) 

 

 

69. ábra: A III. blokk geoelektromos terület adatainak intervallum eloszlása a mélység függvényében (144 jelű monitoring 
kút környezete, szabad fázissal nem érintett) 
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Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a görbék hasonló trendje ellenére a két terület 
értékeiben jelentős különbségek adódnak a fekü és a víztartó / fedő esetében is. A 
fekü esetében ez a különbség a tölthetőség adatokban jelentkezik, valószínűleg az 
agyagtartalom laterális változásából adódik. A 100 mBf feletti adatok esetében a 
fajlagos ellenállás és a tölthetőség értékek maximuma jóval nagyobb a szabad 
fázissal érintett területrészen mért adatoknál. 

A I. blokkterület a szabad fázisú területrészeket reprezentálja a telephelyről való 
kilépés feltételezett pontján, a II. blokkterület a korábbi fölözőkút (T1) területén a 
kivékonyodó felúszó szabad fázis területét vizsgálja, míg a III. blokkterület a szabad 
fázisú csóva frontzónája előtt a szabad fázissal még nem érintett területrészt jellemzi. 

A maximális, LNAPL okozta anomáliák miatt leválogattuk az egyes blokkterületek 
földtani és vízföldtani adatai alapján a lehetséges kapilláris zónára (potenciális 
mobilis zóna) vonatkozó fajlagos ellenállás (Ohmm) és indukált polarizáció (ms) 
adatokat, és hisztogram-elemzéssel próbáltuk meg a szabad fázisú (LNAPL) 
telítettség geoelektromos jellemzőit definiálni. Az alábbi ábrán a kapilláris zóna 
hisztogramjai láthatóak. 

 

70. ábra: A kapilláris zóna fajlagos ellenállás és indukált polarizáció hisztogramjai az egyes blokk geoelektromos 
területeken 
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Jól látható, hogy ahogy haladunk a nagyobb mennyiségű szabad fázisú 
szénhidrogénnel érintett területrészek felé (III…II…I.), úgy alakul át a geoelektromos 
kép a kapilláris zónában. 

A fajlagos ellenállás értékek között magasabb (> 240 Ohmm) értékek is megjelennek 
a szabad fázissal érintett területen. Az indukált polarizáció markáns növekedése 
talán még jobban reprezentálja ezt a változást.  

Megjegyezzük, hogy a III. blokk mérés indukált polarizáció eredményei nem csak a 
szabad fázis jelenléte miatt tolódhattak el a magasabb tartományba, a kapilláris zóna 
itt a finomszemcsés fedőképződményben mozog.  

A 2D vonal menti és a 3D blokk geoelektromos mérések alapján sajnos nem tudtuk 
kellő bizonyossággal elkülöníteni a szabad fázisú szénhidrogén (LNAPL) telítettség 
okozta feltételezett anomáliát. Ez részben a földtani heterogenitás mértékéből, 
részben a mobilis (nagy LNAPL telítettségekkel jellemezhető) zóna kis 
vastagságából is adódhat 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a felszíni geoelektromos módszerek LNAPL 
szennyeződések kimutatására alkalmasak lehetnek, de a térbeli lehatárolás 
pontosításához, illetve a LNAPL telítettség térbeli eloszlásával való korrelációjához 
még számos fejlesztésre van szükség. Valószínűleg a homogén(ebb) földtani 
felépítés és a vastagabb olajtelített zóna (azaz nagyobb kapilláris emelőmagasság) 
esetén nagyobb valószínűséggel különíthető el a háttértől az LNAPL-re jellemző 
fajlagos ellenállás és indukált polarizáció anomália. 

 

9.2 In-situ telítettség vizsgálatok – a jövő útja? 
 

Az LNAPL telítettség meghatározásának legcélravezetőbb módja magában a 
telítettségben jellemzett pórustérben, zavartalan, vagy minimálisan zavart 
környezetben végzett kontakt vizsgálat. Ilyen módszerek léteznek, de a technológia 
még viszonylag új, az alkalmazások - kereskedelmi forgalomban elérhetők ugyan – 
de viszonylag nagy beruházást igényelnek és kevés hazai referenciával 
rendelkeznek.  

A módszerek alapja, hogy az in-situ szennyezettség vizsgálatokat – a CPT 
vizsgálatokhoz hasonlóan – vertikális szelvény mentén, ún. „direct push” 
technológiával, hidraulikus nyomószonda használatával végzik el. A talaj telítetlen, 
majd telített zónáján áthaladó szondafejen elhelyezett különböző detektorok 
alkalmasak lehetnek a szennyezettség kvalitatív és kvantitatív detektálására, 
gyakorlatilag folytonos és valósidejű vizsgálatára. Mivel nem keletkeznek pontminták, 
nincs laboratóriumi minta előkészítés, mérés sem. Így a vizsgálatok, vertikális és 
horizontális lehatárolások gyorsan elvégezhetőek, az adatok térbeli interpolációjához 
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legalkalmasabb, egyenletes raszter kiosztás alkalmazható. Természetesen ez a 
típusú vizsgálati metódus nem helyettesítheti a fúrásos feltárást, a mintavételt, annak 
megelőző, kiegészítő vizsgálata kell, hogy legyen. A szondákról érkező jelek is 
közvetett információt tartalmaznak, az LNAPL telítettség meghatározásához szükség 
van a valós mintákkal végzett kalibrációra is. 

Az alábbiakban a kereskedelmi forgalomban elérhető, in-situ szennyezettség 
vizsgálatokra alkalmas eszközöket soroljuk fel, a teljesség igénye nélkül. 

 

9.2.1 MIP (Membrane Interface Probe)  
 
gyártó: Geoprobe Systems Inc. 

web: http://geoprobe.com/mip-membrane-interface-probe 

A szondafejen elhelyezett féligáteresztő membrán érintkezik a pórustérben jelen lévő 
fázisokkal. A membrán másik oldalán, a szondafejen belül kialakított apró gőztéren 
keresztül inert nitrogéngázt áramoltatnak a felszíni egységek, mely vivőgázként 
funkcionálva a felszíni gázkromatográfhoz szállítja a membránon átjutó 
szénhidrogéneket. A módszer működési elvéből adódóan illékony szénhidrogének 
(VOC) detektálására alkalmas, azaz főleg monoaromás és alacsony szénatomszámú 
(C5 – C12) alifás szénhidrogének mutathatóak ki a használatával. 

 

9.2.2 UVOST (Ultra-Violet Optical Screening Tool)  
 
gyártó: Dakota Technologies Inc.  

web: http://www.dakotatechnologies.com/index.php/In-Situ-Tools/UVOST.html 

A módszer optikai (lézer) úton történő gerjesztésen (fluoreszcencia) alapul. Az 
aromás gyűrűt tartalmazó vegyületek megfelelő UV hullámhosszakon gerjeszthetők, 
a kibocsátott fluoreszcens fény detektorokkal érzékelhető, intenzitása megmérhető. A 
vertikális szelvényezés során az intenzitás mértéke a pórustér aromás LNAPL 
tartalmával (telítettségével) összefüggésbe hozható. 

 

9.2.3 FFD (Fuel Fluorescence Detection)  
 
gyártó: Vertek Inc. 

web: http://www.vertekcpt.com/fuel-fluorescence-lif-uv-hydrocarbon-oil-detection 

A mérés elve az előző módszerrel megegyező, a gerjesztés UV-LED technológiával 
történik, így kisebb a beruházási és a karbantartási költség az UVOST 
technológiához képest. 
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Természetesen a fenti szennyezettség vizsgáló szondák kiegészíthetőek a ma már a 
talajmechanikában rutinszerűen használt CPTu berendezésekkel, melyek a vertikális 
földtani felépítésről szolgáltatnak közvetett, ámde gyors és rendkívül részletes 
információkat. Azonban ismételten fel kell, hogy hívjuk a figyelmet a közvetlen 
mintázás szükségességére is. 

 

 

71. ábra: Egy UVOST szondával végzett NAPL feltárás 3D modellje (forrás: Dakota Technologies) 
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10 Összefoglaló 
 

A kézikönyvben megkíséreltük összefoglalni a felszín közeli LNAPL szennyeződések 
modern, matematikailag leírható eloszlásának, migrációjának alapjait. Mindezt abból 
a célból, hogy az LNAPL eltávolítását célzó beavatkozások hatását előre 
jelezhessük, a folyamatot optimalizálhassuk a jövőre vonatkozó becslések 
(modellfuttatások) segítségével. 

A fázisos szénhidrogén szennyeződések hagyományos vizsgálati metódusán túl a 
fenti modell szimulációk elvégzéséhez jóval részletesebb adatgyűjtésre és újfajta 
számítási módszerek elvégzésére is szükség van.  

Alapvető fontosságú az LNAPL szennyeződések telítettség alapú megközelítése, 
mely ugyan közvetlenül nem mérhető, de számos módszer kínálkozik a közelítő 
számítására hagyományos laboratóriumi adatokból is. 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a minimálisan szükséges paramétereket, melyeket 
az 1D – 3D szimulációkhoz elő kell állítani és amelyekből további, közvetlenül nem 
mérhető paraméter levezethető: 

1. talaj TPH koncentráció: A TPH ez esetben a szennyezőanyagra jellemző, 
teljes TPH legyen, azaz a hagyományos TPG+BTEX+PAH komponensek 
összege. Ha lehetséges, javasoljuk az extrakciós – titrimetriás vizsgálatok 
elvégzését is. Az LNAPL telítettség eloszlás közelítő számításához 
szükséges. 

2. szemcseeloszlás vizsgálat: A pedotranszfer összefüggések segítségével a 
többfázisú áramlás leírásához szükséges kőzetparaméterek jól közelíthetőek 
a mért adatok alapján. 

3. LNAPL (olaj) sűrűség és viszkozitás mérése: A legfontosabb 
folyadékparaméterek meghatározása egyszerű laboratóriumi eszközökkel is 
elvégezhető.  

4. víztartalom meghatározása a talajmintákból: A kőzetparaméterek 
kalibrációjához felhasználható egyszerű vizsgálat. 

Sajnos bizonyos körülmények között nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem lehetséges 
reprezentatív talajminta megvétele (pl. talajvíz alól, szemcsés talajok esetében).  

Előfordulhat, hogy nincs mód újabb vizsgálatok elvégzésére, csak a hagyományos 
monitoring adatsorok állnak rendelkezésre. Ekkor is van lehetőség egyszerűbb 
szimulációk elvégzésére, részletes adatbázisok állnak rendelkezésre, melyekkel a 
tipizált körülmények folyadék- és kőzetparaméterei előállíthatóak.  
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Ismételten felhívjuk a figyelmet az alábbi API (American Petroleum Institute) által 
fejlesztett ingyenesen elérhető alkalmazásra. 

web:http://www.api.org/environment-health-and-safety/clean-water/ground-
water/lnapl/api-interactive-lnapl-guide.aspx 

Az új, innovatív LNAPL telítettség meghatározások elterjedését sajnos gátolja a 
berendezések tetemes költsége, illetve az alkalmazásukkal kapcsolatos gyakorlati 
tapasztalat hiánya, de úgy véljük, hogy hosszú távon ezek a vizsgálatok 
megtérülnek, mivel sokkal pontosabb és a modellezés – tervezés számára 
elfogadhatóbb (kisebb bizonytalansággal terhelt) információkat képesek nyújtani. 

A CompFlow-val végzett LNAPL migrációs modellezés egy jó eszköz lehet a komplex 
kármentesítő rendszerek hatékonyságának, jövőbeni eredményességének az előre 
jelzésében. Jelen munka keretei között a szoftver korlátait is feszegettük egy 
bonyolult tranziens kalibráción alapuló modell létrehozásával. Természetesen ilyen 
volumenű adatgyűjtési, modellezési feladatra ritkán van lehetőség az LNAPL -el 
érintett területek kármentesítése során, ezért a szoftver használatát elsősorban 2D 
koncepciómodellek, illetve egyszerűbb 3D rendszer szimulációk elvégzéséhez 
javasoljuk igénybe venni.  

Fontos itt megemlítenünk, hogy a bemeneti adatok bizonytalansága a modellezési 
eredmények bizonytalanságát is determinálja. Mivel a szoftver elsősorban 
permanens szimulációkra alkalmazható hatékonyan, az általa végzett előrejelzéseket 
kezeljük a megfelelő körültekintéssel, csak trendszintű megállapításokat tehetünk. 
Korlátai ellenére a CompFlow ilyen trendszintű előrejelzésekkel is tud 
többletinformációt nyújtani a kármentesítések jövőbeni alakulását illetően. 
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