
Iádé méretű kezdőcső esetén a kőtelező 2Ö szá
zalékos engedmény-nyújtás képez az új techno
lógia elterjesztésének útjában. Tekintettel arra, 
hogy igen sok esetben a terveket is a kivitelező 
készíti, módjában van olyan méretű kezdőcsővel 
tervezni a kutat, hogy árengedményt ne kelljen 
adnia. A rendelet tehát könnyen kijátszható, 
azonkívül arra csábítja a kivitelezőt, hogy az 
előbb ismertetett, legkorszerűbbnek mondható 
kútkiképzési mód alkalmazásától, amely jelen
tékeny csőanyagmegtakarítás mellett a porózus 
rétegek helyének pontos meghatározását s a ré
tegek teljes elválasztását is biztosítja — tehát 
minden követelményt teljesen kielégít — tar
tózkodjék.

A legutoljára tárgyalt technológia, illetve 
kútkiképzési mód —természetesen — nemcsak 
túlfolyó, hanem mélytükrű kutaknál is alkal
mazható azzal az eltéréssel, hogyha a vízkiemelő 
szerkezet részére a 165, illetve 133 mm-es bélés
cső belső szelvénye kevésnek bizonyulna, abban 
az esetben a szükséges méretű iránycsövet nem 
kell visszahúzni, hanem annak saruja felett a 
béléscsövet 5—6 m átfedéssel el kell vágni és a 

„ két cső közötti gyűrűalakú szelvényt tömszelen- 
cével kell elzárni.

Az előzőkben megpróbáltam röviden ösz- 
szefoglalni a magyar kútfűróipar által alkalma

zott technológia fejlődését 1949-tő! napjainkig. 
Ebből látható, hogy a kútkiképzési technológia 
mindig a legújabb műszaki berendezésekhez és 
eljárásokhoz igazodott. A fejlődés fokozatos volt 
s nyomon követte legfőképp az olaj és a szilárd 
ásványi nyersanyagkutató fúrásoknál elért tech
nikai haladást és átvette az ott alkalmazott leg
korszerűbb fúrási technológiát és műszeres vizs
gálati eljárásokat s ezek felhasználásával alakí
totta ki a vízellátás céljára készülő mélyfúrású 
kutak korszerű kiképzési módját, amely nem
csak a földtani és műszaki követelményeket biz
tosítja messzemenően, hanem ugyanakkor a víz
hozamnövekedés, a csőanyag- és költségmegta
karítása folytán a népgazdaság számára pénz
ben is kimutatható gazdasági hasznot jelent.

Magyarázat az ábrákhoz

1. ábra. Régi helytelen béléscsövezés, köpenycsőraka-
tok visszahúzva.

2. ábra. Régi helyes béléscsövezés.

3. ábra. H árom  csőrakatos béléscsövezés, víztartó  szin
tek  iszappal lezárva.

4. ábra. Legújabb béléscsövezés, v íz tartó  szintek pa-
lástcem entezéssel lezárva.

Távlati vízkutató fúrások földtani eredményei
Irta: dr. Dobos Irma

Áz Országos Földtani Főigazgatóság 1954- 
től az ország egész területén, de elsősorban az 
ipari kutatásba be nem vont területeken ún. táv
lati (perspektivikus), hitelkeretből kutató fúrá
sokat kezdeményezett. Általában a tervezett 
földtani egység szerkezeti, rétegtani viszonyai 
mellett a vízföldtani kérdéseket is tisztázni kí
vánták a fúrásokkal. Ismeretesek olyan távlati 
fúrások is, amelyek határozott célkitűzéssel, így 
folyékony, vagy szilárd nyersanyag megkutatá
sára irányultak. Az alábbiakban kizárólag azok
kal a távlati fúrásokkal kívánunk foglalkozni, 
amelyek célja a rétegtani és szerkezeti viszo
nyok megismerésén túl, elsősorban vízfeltárás 
volt.

Tárgyalásunk folyamán a kutatásokat két 
részre bontjuk. Az első csoportba azok a fúrá
sok tartoznak; amelyek a felszíntől a tervezett 
mélységig távlati fúrásként mélyültek le, a má
sikba azokat soroljuk, amelyek csak részben — 
tehát a fúrásnak csak egy bizonyos szakaszán 
voltak távlati jellegűek. Ide tartozik Sopron, 
Balatonberény, Pusztaegres és részben Kiskun
félegyháza.

Néhány nagyobb mélységű fúrásnál előfor
dult, hogy a szükséges szakaszos magmintavé
telt ugyancsak a távlati hitelkeretből fedezték, 
ezekkel az esetekkel itt nem foglalkozunk.

A fúrások helyéről, valamint azok évenkén
ti megoszlásáról térképet, valamint táblázatot 
készítettünk (1 ,sz. ábra).

Vízfeltáró perspektivikus kutatófúrás is 
1954-ben mélyült le először, de ez is tovább- 
fúrás jellegű volt. Részletesen az alábbiakban 
tárgyaljuk:

Sopron város vízellátásának megjavítása 
érdekében 1956-ban új vízműkutat terveztek a 
várostól mintegy 3—4 km-re ÉK-i irányban, 
az ún. 'Tómalmi területen. Aránylag kedvező 
vízföldtani adottságokkal rendelkező terület, 
ahol már a korábbi években is több mélyfúrású 
kút létesült, de ezek meglehetősen kis vizhoza- 
múak voltak. Nagyobb vízmennyiség kinyerése 
céljából a 200 m alatti rétegek feltárása is indo
koltnak látszott; 242,3 m-ig alsópannóniai és 
szarmata képződmények fejlődtek ki, mivel a 
földtani viszonyok, kellőképpen nem voltak tisz
tázva, ezért dr. Vendel Miklós professzor ja
vaslatára 350 m-ig tovább mélyült a fúrás. E 
mélységen belül azonban sem az alaphegységet, 
sem pedig újabb víztartó szintet nem sikerült 
harántolni; 331,0 m-től a talpig tortonai képződ
mények fejlődtek ki. A végleges kútkiképzésnél 
a 90—240 m közötti porózus rétegeket szűrőzték 
be, és az ezalatti szakaszt pedig feltöltötték.
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A szorábathelyi, valamint a sárvári nagy
mélységű kutatófúrások lemélyítését az indokol
ta, hogy Ny-Dunántúlon a mélyfúrások legna
gyobb része hidegvizet szolgáltatott és csak ke
vés más jellegű kutatás hozott olyan eredményt, 
amely melegvíz feltárással járt együtt. Szom
bathelyen lényegesen magasabb helyzetben ta
láltuk meg a paleozoikumot, mint a tőle É-ra 
eső Váton, közöttük mintegy 700 m-es szintkü
lönbség jelentkezik. így a korábban kimutatott 
ÉNy—DK-i irányú vető Szombathely és Sárvár 
között is folytatódik. Sárváron pannóniai ré
tegekben állt meg a fúrás, így az idősebb 
rétegek kifejlődésére semmi támpontot nem 
kaptunk. Mindkét fúrás közel azonos jellegű (al- 
kálihidrogénkarbonátos) vizet tárt fel, s strand
fürdő céljára használják.

1957—58-ban a Vértes hegység előterében 
levő Oroszlány—Bokod-i barnakőszén medence 
-s a Kisalföld közötti területre Kisbér községben 
500 m mélységű kutatófúrást terveztek. Vízföld
tani szempontból érdemleges eredményt nem 
hozott, mivel a felsőoligocén összleten belül ki
fejlődött néhány laza képződmény kivizsgálása 
csupán 20—30 1/p vízmennyiséget eredménye
zett, A fúrás sem szerkezeti, sem rétegtani 
eredményt nem hozott, ezért tovább mélyítése 
— amire lehetőség van — indokolt.

A Mezőföld egyik vízföldtani szempontból 
legkedvezőtlenebb területén, Pusztaegresen 
1954-ben részbeni perspektivikus fúrás létesült. 
Eredménye alapján 1956-ban a Rákóczi u. 40/a. 
sz. alatt törpevízmű kutat képeztek ki.' A 
táblázatban feltüntetett adatok a kiképzett kút
ra vonatkoznak. Ebben a községben már addig 
is számos betemetett, meddő kutat ismertünk, 
kisebb és nagyobb mélységűeket egyaránt. Víz
földtani szempontból eredményes volt a kuta
tás, mivel az új kút eddig ismeretlen vízmeny- 
nyiséget szolgáltatott és a későbbiek folyamán a 
tervezés alapja lett.

A Zselicség megkutatására 1959-ben 800 m 
mélységű kutató fúrást terveztünk Zselickisfa- 
lud községben. Műszaki okok miatt a fúrás csak 
401 m-t ért el, s a bekapcsolt rétegek nagyobb 
vízmennyiséget szolgáltattak. Sajnálatos körül
mény, hogy sem Zselickisfalud, sem pedig a kö
zeli Szilvásszentmárton község nem használja az 
artézi kutat. A fúrás felsőpannoniai Rétegben 
állt meg.

Legdélebbre a barcsi fúrás esik, amely 736,0 
m-es talpmélységet ért el. Célja a rétegtani vi
szonyok tisztázása mellett a vízföldtani megis
merés volt. A kitermelt 34 C° hőmérsékletű víz 
ásványvíz jellegű, s a kielégítő vízmennyiség 
alapján fürdő céljára megfelelőnek bizonyult.

Szerkezeti, rétegtani, valamint vízföldtani 
szempontból a legkedvezőbb telepítésű kutató
fúrások a Balaton D-i oldalán találhatók. Bala- 
tonberényben részleges, Fonyódon 437 m-es és 
Balalonöszödön 320,5 m-es fúrás távlati hitel
keret terhére létesült. A földtani szelvény alap
ján a paleozoikum, valamint a triász és a har
madidőszaki rétegek felszíne jól kirajzolódik. Az 
új fúrások biztos támpontot adnak az egyes te
lepülések vízellátásának megoldására. Űj ered

ményt jelentett a Balatonberényben feltárt tri
ász mészkő. A későbbi tervezésnél a felsőpanno
niai és a szarmata üledékek feltárása javasol
ható.

A Mátra D-i előterében 1961-ben került 
lemélyítésre Gyöngyöshalász község területén a 
812,0 m mélységű távlati fúrás. Mind rétegtani, 
mind szerkezeti, de vízföldtani szempontból is 
igen eredményes volt a kutatás. A rétegvizsgá
latok során bebizonyosodott, hogy ezen a te
rületen a tortonai képződmények víznyerésre 
kevéssé alkalmasak. Nagyobb vízmennyiséget 
csak a felsőpannoniai üledékösszletből lehet ki
termelni.

Több évvel ezelőtt már felvetődött az a 
gondolat, hogy az alföldi nagy süllyedékek kö
zül a Jászságban vízkutató távlati fúrás lemélyí
tése szükséges. Több lehetőség közül Jászapáti 
községben létesült egy 805 m mélységű kutató 
fúrás. Vízföldtani szempontból eredményes volt, 
de a tulajdonképpeni süllyedékbe nem esik bele.

A vízföldtani viszonyok megismerését cé
lozta a Cegléd-i 1299,0 m-es mélyfúrás is, 
ugyanakkor rétegtani viszonyokat is tisztázott. 
A szelvényszerkesztés bebizonyította, hogy a 
pleisztocén, de a harmadidőszaki rétegek is K- 
felé kivastagodnak. A kitermelt víz ásványvíz 
jellegű, strandfürdő céljára kiválóan alkalmas.

Kedvező eredménnyel végződött a Forró 
községben (Cserehát) létesült kis mélységű 
(85,2 m) távlati fúrás is. Mivel "a felsőpannoniai 
rétegeknek csak egy részét harárltolta, ezért fel
tétlenül szükségesnek látszik egy olyan nagyobb 
mélységű kutató fúrás létesítése, amely miocén, 
sőt mezozoós vagy paleozoós képződmények 
helyzetét tisztázza.

Igen értékes szerkezeti, vízföldtani és ré- 
iegtani eredményt hozott a Sárospatak-i 28.7'rt 
m-es fúrás. Az ismert szarmata és torontai össz- 
let alatt, triász mészkövet harántolt. A 
kinyért víz mennyiségileg és minőségileg egye
dülállónak bizonyult. Sajnálatos azonban, hogy 
a hévizet nem hasznosítják.

A Nyírségen nagyobb mélységű mélyfúrás 
1957-ben létesült Kemecsén, amely 515,0 m 
mélységet ért el. Korábban csak 200—250 m-jg 
mélyültek le vízfeltáró fúrások. Vízföldtani- és 
rétegtani szempontból eredményes volt a fúrás.

Debrecentől ÉNy-ra Nagymacs határrészen 
501,2 m mélységű kutatófúrás mélyült le a föld
tani viszonyok tisztázása céljából. A felsőpan
noniai rétegek a felszín alatt 56,4 m-ben kezdőd
nek, míg a város belterületén 180 m alatt 
A rétegvizsgálatok bebizonyították, hogy Ny- 
felé újabb vízmű létesítésére nincs lehetőség.

A Hajdúsági és Nagykunsági hátság határán 
Tiszafüreden 946,8 m mélységű kutatófúrás mé
lyült le, s eldöntötte, hogy a község rétegtani 
szempontból a nagykunsági területhez tartozik. 
A kitermelt 900 1/p 61 C°-os víz strandfürdő lé- 

' tesítését tette lehetővé.
1957—58-ban került lemélyítésre a Szenr 

tes-i (Berki iskolánál)) és a Makó-i (Patay tér) 
távlati fúrás. Mindkét területen elsősorban a ré
tegtani viszonyokat kellet tisztázni. E kérdés el-
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Perspektivikus fúrások összefoglaló adatai

Sor
szám K utatófúrás helye Talpm ély

ség
Nyugalmi

szint
Legnagyobb vízhozam 

üzemi szinten
Fúrás

befejezése

1. SOPRON, Tómalom 
13. 350,0 — 330 1/p —11,3 m 1958.

2. SZOMBATHELY
Köztársaság-park 1721,2 —37,11 600 1/p —67,0 1961.

3. SÁRVÁR
Strandfürdő 998,5 —10,0 750 1/p —22,5 1961.

4. KISBÉR
K órház-kert 502,5 —25,9 45 1/p — 1958.

5. PUSZTAEGRES 
Rákóczi u. 48. 300,0 —27,7 150 1/p —44,2 1954.

6. ZSELICKISFALUD 
Szentm ártoni ú t 401,0 —11,8 222 1/p —18,0 1959.

7. BARCS
K ultúrház mögött 736,0 +  6,1 690 1/P — 1959.

8. BALATONBERÉNY
K SZKBl-üdülő 270,8 +10,8 75 1/p +  2,0 1959.

9. FONYÖD 436,0 +  1,7 90 1/p — 1960.

10. BALATONÖSZÖD 
M inisztertan. Közp. üdülő 320,5 — 3,2 65 1/P —43,8 1959.

11. GYÖNGYÖSHALÁSZ 
Vízmű te rü le t 814,0 +  8,6 850 1/P , —n ,o 1961.

12. JÁSZAPÁTI
S trandfürdő 805,0 +16,8 1050 1/p +  0,0 1959.

13. CEGLÉD
Strandfürdő 1299,0 +23,5 700 1/P +  0,5 1959.

14. FORRÓ 
„Űj Világ” Tsz 85,2 —14,1

/

800 1/p —32,2 1960.

15. SÁROSPATAK
Botkő 287,0 —24,3 270 1/p —14,4 1959.

16. KEMECSE 
Vörös Csillag u. 29. 513,0 +  3,6 1260 1/P 57 m-es 

lev. csővel 1958.

17. DEBRECEN
Nagymacs 501,2

++ ©
 

r-( 
T—11 600 1/p —23,0 1958.

18. TISZAFÜRED
S trandfürdő 946,8 +10,5 900 1/p — 4,5 1959,

19. ' SZENTES 
B erki iskola 492,8 +10,9 675 1/p — 4,2 1958.

20. MAKÓ 
P atay  té r 554,0 +  6,6 700 1/P +  0,7 1958.-

21. KISKUNFÉLEGYHÁZA 
Városi fü rdő  előtt

(2775,0)
1500,0 +  6,1 720 1/p —96,0 1961.



döntésére Szentesen 492,8 m-es, Makón 554,0 m- 
es fúrás mélyült. Makón a pleisztocén és a le- 
vantei határ 200 m-ben jelentkezett, Szentesen 
azonban ezt a kérdést nem lehetett eldönteni, 
mivel a pleisztocén 500 m-nél vastagabbnak bi
zonyult. A nyitott kérdést a későbbi 1700 m 
mélységű kórházi kút döntötte el, s eszerint a 
pleisztocén—levantei határ 600 m körül vonha
tó meg.

1961-ben fejeződött be a kiskunjélegyházai 
távlati fúrás, s azt 1500 m-től 2775,0 m-ig a Kő

olaj és Gázipari Tröszt szénhidrogénkutatás cél
jából tovább mélyítette. A fúrás bebizonyította, 
hogy nagyobb vízmennyiséget a felsőpannoniai 
és levantei rétegekből lehet kitermelni. A fúrás 
paleogén, vagy kréta összletben állt meg.

Az 1954—1962 közötti időszakban létesített 
kutató fúrások közül 10 ivóvizet, 10 nelegvizet 
szolgáltatott, 1 pedig eredménytelennek minő
sült. Az elért eredmények bizonyítják legjobban 
a távlati kutatófúrások létjogosultságát, s ezekre 
a vízkutatás a jövőben is igényt tart.

Eger város mélyföldtani és vízföldtani viszonyai 
az újabb fúrásos kutatások alapján

Irta: dr. Gőbel Ervin

Eger város közvetlen környékének vízföld
tani viszonyait főleg dr. Schréter Zoltán idevo
natkozó munkásságát kiegészítve elsősorban a 
vízfeltáró, a kőolaj- és magánkutató fúrások tisz
tázták. Ezen fúrások adatainak birtokában igen 
sok kőzettani-, rétegtani- és szerkezettani új 
adat birtokába jutottunk. Ezek részben alátá
masztják Schréter elgondolásait, részben tagad
hatatlanul új képet is adnak. Ezek közül legfon
tosabbnak tekintjük a vízkutató és vízfeltáró fú- / 
rásokat.

1870-ben, tehát kb. 100 évvel ezelőtt az Er
zsébet fürdő területén, létesítettek egy 43 m 
mélységű fúrást, melynek rétegsora ugyan isme
retlen, de egy bizonyos, hogy a melegvizet-adó 
réteget a felszínhez viszonyítva a legkisebb 
mélységben érte el. A Pedagógiai Főiskola (volt 
Érseki líceum) előtt 1906-ban 248 m talpmélysé
gű fúrást létesítettek, mely a vékony pleiszto
cén réteg után a fúrás talpáig riolittufát harán- 
tolt. — Makiári úti plébánia udvarán 1910-ben 
312 m mélységű kútfúrást végeztek, mely oligo- 
cén kori rétegeket harántolt és abból kapott ás
ványvizet. — 1926-ban a Petőfi téren Zsigmon- 
dy Béla vállalkozó mélyített le egy 60,7 m mély
ségű fúrást, mely a vékony pleisztocén rétegek 
alatt miocén, oligocén, eocén és esetleg középső
triász rétegeket harántolt. — A Népkert (volt 
Érsek-kert területén) 1956-ban 182 m mélységű 
kutat létesítettek, mely 170,9 m-ben érte el az 
agyagmárgát. — A Szőlészeti Szakiskola terüle
tén, a Kőlyuktetőn 169,2 m mélységű kutat léte
sítettek. — 1961-ben a Kossuth utca 26. sz. alatt 
levő' Túrista Szálló udvarán 467 m mélységű 
vízkutató fúrást mélyítettek, ez a fúrás kevés 
vizet adott ugyan, azonban földtani, szempont
ból annál több érdekességet tárt fel. Ugyanezen 
évben a Petőfi téren 112,2 m mélységű kutat lé
tesítettek. (Lásd 1. sz. ábrát).
(Lánd 1. sz. ábrát.)

Az 1954—55. évben az FTI dr. Vigh Gyula 
geológus vezetésével 11 db szerkezetkutató fú
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rást létesített a fürdő területén. Ezek a szerke
zetkutató fúrások minden kételyt kizáróan iga-


