
mányos eredményei vitathatatlan létjogosultsá
got biztosítanak számára, annak ellenére, hogy 
több KGST tagállamban — éppen a helyi föld
tani adottságokból következően — csupán a 
földtani tudományhoz tartozó kőzetmechanika 
egy részének, vagyis a mérnökgeológia egyik 
szakterületének tekintik.

Ezzel kapcsolatban tulajdonképpen elsősor
ban a kompromisszumokról kell megemlékez
nünk, melyeket mindkét tudománynak vagy 
szakterületnek tennie kell egymással szemben. 
Ezek elvi lényege az, hogy az építőipart nem 
érdekli a különböző földtani képződmények ko
ra, hanem az építkezést és az építmények álla
gát műszakilag és gazdaságilag befolyásoló fi
zikai, mechanikai, hidraulikai és vegyi tulaj
donságok értékelése. Ugyanakkor azt is be kell 
látni, hogy a térben és időben igen szűk kere

tek között dolgozó talajmechanika nem adhat 
kielégítő választ egy adott terület földtani fel
építésének kialakulási és fejlődési folyamatáról, 
ami pedig éppen a műszaki tulajdonságok meg
ismerésének, értékelésének és felhasználásának 
egyik alapvető kulcsa, kiinduló pontja.

Az építőipari mernökgeológia szintetizáló 
tudomány, mely nemhogy nem nélkülözheti a 
talajmechanika eredményeit, de ezen a felhasz
nálási területen éppen azokra alapoz, s azokat 
egészíti ki, teszi teljessé az egyéb alkalmazott 
szakterületek vizsgálati eredményeivel. Népgaz
daságunk számára nyilván nem lehet tehát gyü
mölcsöző sem a két tudomány esetleges vitája, 
sem pedig egy kényszeregyezség, hanem kizá
rólag a valóban szoros elvi és gyakorlati együtt
működés. Ennek megteremtéséhez kívántunk 
ezzel a cikkel hozzájárulni.
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Korszerű kútfúrás főbb problémái
írta: Dr. Karácsonyi Sándor

A rotary fúrás lehetőségeinek kihasználá
sával az elmúlt évtizedben a hazai kútfúróipar 
ugrásszerű fejlődést ért el. A korszerű kútfú
rás keretében az eddigi folyamatos béléscsöve
zés helyett hosszabb előfúrások alkalmazása ke
rült előtérbe és az átharántolt képződmények 
meghatározására az öblítőfolyadékból vett és a 
szubjektív értékeléstől nem mentesíthető min
tavétel mellett, ill. helyett a geofizikai fúró
lyukszelvényezés terjedt el. A mélyfúrás mód
szereinek fejlesztése révén a rotary fúrás aláb
bi főbb előnyei érvényesülhetnek:

a) fúrólyukak mélyítése a hosszabb élő- 
fúrások eredményeként folyamatosabban 
jobb teljesítménnyel történhet;

b) a szűkszelvényű kereső előfúrás és a 
geofizikai lyukszelvényezés eredményeként le

hetőség nyílik a feltárásra kijelölt mélységsza
kasz egyidejű és összefüggő objektív vízföldta

ni értékelésére, a szükszelvényű fúrás ezenfelül 
biztosítja bármely mélységszakaszban a kútki- 
képzés legkedvezőbb feltételek mellett történő 
végrehajtását;

c) a hosszabb előfúrások eredményeként 
mód nyílik, a leggazdaságosabb béléscsövezés 
végrehajtására. A kútkiképzésthez kevésszámú 
béléscsőrakat szükséges és így nagyobb lehető
ség nyilik kisebb átmérőjű kezdő és közbenső ra
katok (csőtakarékosság) ill. szükség esetén na
gyobb méretű szűrőrakat alkalmazására.

A korábban alkalmazott kútkiképzési el
járást szemléletű 1. sz. ábra mellett a 2. sz. áb
ra főbb fázisaiban mutatja be a korszerű kút- 
kiképzést.

A rotary fúrás előnyös tulajdonságainak 
kihasználása és eredményes alkalmazása 

a csövezetten fúrólyuk állékonyságának, 
az átharántolt rétegviszonyok minél töké-
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1. ábra. Hagyományos kiképzésű fúrt kút.

letesebb meghatározásának, valamint 
a kútkiképzés sikerességének függvénye; 

amiértis a továbbiakban a korszerű kútkikép
zés e döntő fázisával célszem foglalkozni.

1. A csövezetten fúrólyuk állékonyságának 
biztosítása

A század elején a fúrás fejlődésében új 
fejezetet nyitott a fúrólyuk iszapöblítésének 
bevezetése, mely a korszerű rotary fúrásnak 
egyik legfontosabb tényezője lett. A fúrás ered
ményessége és biztosítása érdekében a fúró
iszapnak bizonyos mértékig ellentmondó felté
teleket kell kielégítenie. A fúróiszap főbb ren
deltetése :

a) a fúrólyuk talpának tisztántartása a fel
fúrt kőzetanyag folyamatos felszínreszállítása;

b) iszaplepény képzése a fúrólyuk falán az 
iszapveszteség kiküszöbölése és a fúrat falá
nak megtámasztása céljából;

c) ellennyomás biztosítása a laza kőzetek 
beomlásának és az egyes rétegek hézagait ki
töltő folyadék, vagy gáz beáramlásának meg
akadályozására;

d) a felfúrt kőzet és homokszemcsék lebe
gő állapotban tartása az öblítés megszűnése 
esetén, viszont a felszínen a kőzetszemcsék ha
tékony kiülepítésének biztosítása;

e) a fúrat talpán az áramló öblítőiszap 
energiájának hasznosítása a kőzet megbontásá
nál, és a fúrószerszám munkafelületeinek hű
tése.

Nyilvánvaló, hogy e feltételek kielégíté
sére a fúróiszapot gondosan kell előkészíteni, 
fúrás közben tulajdonságának esetleges meg
változását folyamatosan kell ellenőrizni és ál
landóságát szükség szerint kondicionálással kell 
biztosítani.

2. ábra. Mélyfúrású kút korszerű 
kiképzésének főbb bázisai.
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A vízfeltáró fúrások öblítőfolyadékánál ún. 
vízbázisú-víz- és agyagféleség, valamint iszap
javító anyagokból készült — fúróiszapot hasz
nálunk és ennek három főfázisát különböztet
jük meg; mégpedig a folyékony, az oldódó és 
szuszpendált (lebegtetett) fázist. A folyékony 
fázis a víz, az oldódó fázis vegyi, a szuszpendált 
fázis pedig kémiailag aktív és semleges részecs
kéket foglal magába. Az agyagokban általában 
található oldható vegyszerek a nátrium, kal
cium és a magnézium Mondjál és szulfátjai. A 
szuszpendált fázis durvább, semleges része 
olyan agyag-iszap-homok- és törmelékrészecs- 
kókből áll, melyeknek átmérői 1/2— 1/4 mikron 
között vannak, vagy még nagyobbak, míg az 
aktív kolloid frakció finom bentonit és agyag
ásványokat foglal magába, melynek átmérői 
1/1000 és 1/2 mikron között vannak. A víz az 
összes részecskék szuszpenziójának hordozója és 
az oldható 'részek oldószere. A semleges ré
szecskék befolyásolják az iszap fajsűlyát és a 
kémiailag aktív kolloidok határozzák meg visz
kozitását és kocsomyásodását. Az öblítőiszap 
kolloidjainak másik szerepe az iszaplepény ki
alakításában van, mely rendkívül fontos a fú
rás biztonsága érdekében, mert ez védi meg a 
lyuk falát a beomlástól és a réteget.az öblítő
iszap beszűremkedésétől. Ebben a vonatkozás
ban a kolloidok hatékonysága a diszpergáltsági 
fokkal egyenesen arányos. A diszpergált szusz
penzió stabilitását bizonyos iszapszennyezett
ségek (sósvíz, CaSO-,, stb) koagulációt okozva 
erősen leronthatják. A koaguláció túlzottan 
megnöveli a vizskozítást és kocsonyásodást, va
lamint növekszik az iszaplepény és az iszap- 
veszteség (leromlik a víztartóképesség). Ilyen
kor kerül előtérbe a vegyszeres kezelés. Az al

kalmazott foszfátok (piro-, orto- és hexameta- 
foszfát) és cserzőanyagok (quebracho) csökken
tik a viszkozitást és a diszpergáltságot fokozva 
visszaállítják a. víztartóképességet.

Ha a vízhez szilárd anyagokat adunk és 
a feloldott sókat nem vesszük figyelembe, úgy 
az iszap viszkozitása, sűrűsége és kocsonyáso- 
dása, a benne lévő szilárd anyagok százaléká
val változik. A hozzáadott szilárd anyagok jel
lege tehát fontos tényező, míg a variációk ál
talános képe a következő:

a) magas kolloidtartalmú szilárd anyagok 
— melyek csekély semleges szemcsét tartal
maznak — vízhez kis százalékban adagolva 
az iszap viszkozitását növelik, a fajsúly jelen
téktelen változásával;

b) az olyan szilárd anyagok, melyek alacso
nyabb kolloid tartalommal és jelentősebb sem
leges tartalommal rendelkeznek vízihez hozzá
adva növelik az iszap fajsúlyát, kezdetben a 
viszkozitásnak csak kisfokú változása mellett. 
A feloldott anyagmennyiség fokozásával e kri
tikus érték elérésénél azonban a viszkozitás 
hirtelen kezd emelkedni.

Egy agyag iszapképző tulajdonságát a hasz
nálható öblítő iszap előállítható mennyisége jel
lemzi. Ezt a hozamot a száraz agyag tonnája
ként kapott 15 cp viszkozitású iszap mennyi
sége határozza meg. A természetes agyagok 
hidrálható kolloidtartalma általában csekély és 
jelentősebb mennyiségben tartalmaznak homok 
és egyéb semleges, nem kolloid anyagokat. Így 
a természetes agyagok általában alacsony ho
zamúak és ezért öblítőiszapok számára a fel
használt agyagot igen gondosan kell kiválaszta
ni. A különböző tulajdonságú agyagok iszap
hozamát a 3. sz. ábra tünteti fel.

3. sz. ábra. Különböző agyagok 
iszapképző tulajdonsága.
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Meg kell említeni, hogy a felhasznált 
agyag tulajdonsága .mellett a keletkező iszap 
jellegét a felhasznált víz minősége is befolyá
solja. A kemény, magas ás vány tartalmú vizek 
csökkentik az iszaphozamot, és az 5% -ot meg
haladó oldott sótartalmú vizek felhasználásával 
a bentonitok és agyagok elvesztik a kocsonyá- 
sodást és viszkozitást előidéző képességüket.

Mindezekből látható, hogy a fúróiszap 
viszkozitását a szilárd anyag mennyiségén felül 
annak kolloidtulajdonsága, míg az iszap faj sú
lyát az oldott agyag mennyisége és annak faj
súlya határozza meg, és ez az oldott anyag 
mennyiségével egyenes arányban változik. A 
Q mennyiségű és Í2 sűrűségű anyag bekeve
rése után keletkező iszap fajsúlyát az alábbi 
egyszerű összefüggésből számolhatjuk:

^_ V\ • f\ 4~ Q

ill. meghatározott mértékig nehezítendő iszap
hoz szükséges keverékanyag mennyiségét

n —J h lM k z íú .
Q h - K

összefüggésből határozhatjuk meg, ahol:
Q =  a szükséges nehezítő anyag mennyisége (t)
Vi =  iszaptérfogat növelés előtt (m3)
fi — iszapfaj súly nehezítés előtt (t)
Í2 =  a nehezítő anyag fajsúlya (t)
fi — iszapfajsúly nehezítés után (t)

Az 1 m3 iszap előállításához felhasználandó 
agyagmennyiséget a 4. sz. ábra diagrammja és

az alábbi táblázat mutatja, és hasonló állítható 
össze minden nehezítő anyagra is.
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10 1,07 110 950 120 940
15 1,10 160 930 200 900
20 1,14 230 910 270 860
25 1,17 290 870 350 810
30 1.20 360 840 430 770
35 1,25 440 810 520 720
40 1,30 512 770 610 670

A  megbontott kőzet szemcséinek kedve
ző feltételek melletti kiszállítása és az átha- 
rántolt laza kőzetek biztonságos megtámasztá
sa, a fúróiszap fajsúlyának fokozásával érhető 
el. Közismert, hogy a kőzetszemcsék ülepedése 
a szemcsék nagysága, fajsúlya mellett a vezető 
közeg tulajdonságától függ. Az áramló fúrói
szap örvénymozgása miatt a Stokes-féle alap 
összefüggés közvetlen felhasználása helyett a 
szemcsék ülepedési végsebességét azonban csak 
közelítő gyakorlati eljárással határozhatjuk 
meg. Nem kétséges, hogy az ülepedési sebes
ség csökkentése — a szállító közeg oldaláról — 
elsősorban a fúróiszap fajsúlyának emelésé
vel érhető el. K. H. Grodde itt bemutatott ösz-
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szefüggésén kívül (Stokes-törvény kiterjeszté
se) több hasonló számítási eljárás ismeretes, 
melyek a lebegő kőzetszemcsék ülepedési vég
sebességét lényegében azonos körülmények szá
mításba vételével határozzák meg. Az ülepedé
si végsebesség Grodde összefüggése szerint

ahol:
y  =  a kőzetszemek sugara. 

y l =a  kőzetszemek fajsúlya,
Y‘i =  az öblítőiszap fajsúlya, 
g =  nehézségi gyorsulás,

=  viszkozítási állandó.
A kőzetszemcsék kihozatalát a fentiek sze

rint az iszap viszkozitása is befolyásolja. Az 
iszap faj súlyának és viszkozitásának növelése 
viszont szivattyúzási többlet teljesítményt kí
ván, sőt a nagy viszkozitás ezen felül aka
dályozza a felszínen a kőzetszemek kiülepe
dését is. Az iszap legfontosabb működési tulaj
donsága mellett legfőbb üzemi tulajdonsága a 
szivárgási karakterisztikumban összpontosul. A 
fúrat falával érintkező fúróiszap a porózus kő
zetekbe behatol, de a víz az iszapból kiszűrő
dik és elfolyik a rétegben. A visszamaradt 
agyagrészecskék a fúrólyuk falán helyezkednek 
el és ott összefüggő fedőréteget képeznek. A 
fúróiszap behatolása a kőzetbe addig tart, míg 
a visszamaradt agyagrészekből nem alakul ki a 
vízzáró hártya (iszaplepény). Porózus közegben, 
így a fúróiszaptól két befolyásolt zóna képző
dik, mégpedig az iszaplepény, és az agyag
szemcsékkel elárasztott zóna. (5. sz. ábra). Az 
elárasztott és kiöblített zóna mélysége a poró
zus anyag szemcsenagyságától és az iszap tulaj
donságától függ, míg az iszaplepény vastagsá
ga az iszap sajátosságának függvénye. D =  0,2— 
0,5 mm mértékadó szemnagyságú porózus kő

zetben az elárasztott zóna a fúrólyuk átmérő
jének 4—6-szorosa. A különböző agyagból ké
szült iszapok 2— 20 mm vastagságú iszaple
pénnyel vonják be a fúrólyuk falát. Vízfeltáró 
fúrásnál az a követelmény, hogy az iszaplepény 
legfeljebb 4— 6 mm vastagságú réteget képez
zen. Ahhoz, hogy átlagos körülmények között 
végzett fúrásnál vékony iszaplepényt kapjunk 
és az öblítőiszap az egyéb szükséges feltételek
nek is megfeleljen, vízfeltárásoknál a fúró
iszap az alábbi feltételeket kell, hogy kielégít
se:

fajsúly 1:1,17— 1:1,25 
viszkozitás 10— 20 cp
ülepedés 1:10 hígításnál 1 óra alatt 13—25 
%  lehet,
homoktartalom 2—4% 
szabadvíz kiszűrődése 15—20 cm3/30 perc 
legyen 7 atm. nyomás mellett, 
pH: 8—9,5.
A már részletesebben tárgyalt fajsúly és 

viszkozitás jelentősége mellett megemlítendő, 
hogy a fenti adatok közül az ülepedés mértéke 
az iszap egyöntetűségére stabilitására jellemző. 
A homoktartalom az iszap kolloidtulajdonságát 
(vastag iszaplepény) lerontja, és a fúróberende
zés nem kívánatos kopását eredményezi.

’ Az iszap tulajdonságát az átharántolt kő
zetek jelentősen befolyásolják: agyagos kép
ződmények feloldódnak az iszapban sűrűségét 
viszkozitását nagymértékben növelhetik. Poró
zus kőzetek fúrásakor az iszap homoktartalma 
és ezáltal faj súlya emelkedhet és az iszap visz
kozitása rendszerint csökken. Ezen felül az 
iszap állapotát még számos egyéb körül
mény befolyásolhatja (hőmérséklet, nyomás, 
stb.) Fúrás közben így rendszeres ellenőrzés és 
szükség szerint az iszap folyamatos kondicioná
lása szükséges. Az iszapjavító szereknek e te
kintetben van különös jelentőségük.

v
2. ábra. Mélyfúrású kút korszerű 
kiképzésének főbb bázisai.



2. A feltárt rétegek meghatározásának lehető
ségei

A korábbi gyakorlatban a fúrással szemben 
azt az igényt támasztották, hogy a fúrólyukat 
lehetőleg folyamatos csövezéssel és öblítésnél 
tiszta víz felhasználásával mélyítsék. A folya
matos csövezés a fúrólyuk biztosítása mellett 
az öblítőfolyadék zárt rendszerű keringetését 
eredményezte, így az öblítőfolyadékot és a 
benne szállított kőzetanyagot nem szennyezte 
az átharántolt kőzetek f eloldódó anyaga. Termé
szetszerűleg sem a folyamatos béléscsövezés, 
sem a tiszta víz használata ma már nem bizto
sítható, mivel ennek ellentéte képezi a korsze
rű kútkiképzés alapfeltételét.

A rotary fúróiszap használata mellett a 
felszínen kiülepített kőzetszemek alkalmatlanok 
az átharántolt rétegek közelítő meghatározásá
ra is, így a hosszabb szakaszra kiterjedő elő- 
fúrás bevezetésének feltételét képezte olyan 
módszer alkalmazása, amely mellett a réteg- 
meghatározás az adott körülmények között is 
megfelelő eredményt szolgáltat. Ez az eljárás 
a (Schlumberger féle) a geofizikai fúrólyuk szel
vényezés, amelynek keretében a csövezetten 
fúrólyuk rétegviszonyainak meghatározása a 
kőzet ellenállásának és természetes potenciáljá
nak mérésén alapul.

Az elektromos ellenállásmérés a kőzetek 
fajlagos ellenállásának különbözőségén alap
szik. A kőzet szerkezeti felépítésével passzív 
módon vesz részt az elektromos vezetésben, így 
minél nagyobb egy kőzet effektív porozítása 
és a kitöltőfolyadék elektromos vezetőképessé
ge, annál kisebb a kőzet ellenállása. A póru
sokba leülepedett agyagszemcsék ugyancsak 
csökkentik az elektromos ellenállást. Az elek
tromos ellenállást befolyásolja a kőzetszemcsét 
körülvevő tapadó víz sókoncentrációja, (az édes
víz rosszabb vezető) és a furat hőmérsékleti vi
szonya (a hőmérséklet emelkedésével csökken 
az elektromos vezetőképesség). A formáció 
tényleges ellenállási viszonyai mellett az ellen
állásmérést torzítja még a fúróiszap, (iszaple- 
pény, elárasztott zóna) ellenállása és a fúrat át
mérője. I

Mindebből látható, hogy az ellenállás-mé
résnél — a fel nem sorolt mellékkörülménye
ken felül — számos körülményt és azok ha
tását kell figyelembe venni; ill. a mérési ered
ményeket azok várható hatásának megfelelően 
kell korrigálni. Az ellenállás-mérés olymódon 
történik, hogy áramot vezetünk a rétegekbe és 
mérjük az áram által létrehozott feszültséget, 
amely Ohm törvénye alapján arányos az áram
tól átfolyt rétegek fajlagos ellenállásával. A fú- 
ratban a réteghatárokat első közelítésben az 
ellenállás hirtelen változása jelzi. Mivel az el
lenállás érték értelmezésénél mindig tekintet

tel kell lenni a rétegvíz sótartalmára, hőméi'- 
sékletére, agyagszennyezettségére és szerkeze
tére, ezért az ellenállás mérés rendszerint kü
lönböző szonda-elrendezéssel és különböző tí
pusú szondák alkalmazásával történik, amelyek 
a rétegformációkat és a tényleges ellenállást 
befolyásoló tényezők hatását eltérő módon rög
zítik.

Anélkül, hogy az ellenállásmérés elvi ér
telmezésére kitérhetnénk, meg kell említeni, 
hogy két szondaelrendezés használatos, még
pedig az ún normál- és laterál-szondázás, ame
lyek az egyes rétegeket különböző behatolási 
mélységük alapján eltérően jelzik. A
normálszonda elsősorban az elárasztott
zóna, míg a laterál-sznda a réteg
tényleges ellenállására jellemző.

Az elektromos ellenállásmérés a rétegfor
máció mennyiségi számbavétele mellett elmé
letileg minőségi értékelésre is alkalmas, még
pedig:

különleges szondák alkalmazásával, 
a mérési eredmények értékelésével és ér
telmezésével.
Az elektromos ellenállásmérés különleges 

szondái közül legfontosabb a mikroszonda, 
amelynél a 2,5 cm távolságban elhelyezett elek
tródákat rúgós szerkezet közvetlenül a fúrat 
falához nyomja és így a fúróiszap hatása a 
mérést nem befolyásolja. Mikroszondával az 
egyes réteghatárokat igen pontosan állapíthat
juk meg, valamint az elárasztott zóna tulaj
donságát vizsgálhatjuk. Mikroszondázással ha
tározhatjuk meg az ellenállámérés minőségi 
értelmezéséhez szükséges iszaplepényformációt. 
valamint mészköveknél a repedések és üregek 
helyét.

Az ellenállásmérés eredményei elvileg köz
vetve lehetőséget nyújtanak a porózus kőzet 
minőségi értékelésére, elsősorban porozításának 
számszerű meghatározására is. Archie vizsgá
latai szerint a vízzel telített kőzet fajlagos el
lenállása és a rétegvíz fajlagos ellenállása kö
zött az alábbi kapcsolat áll fenn:

R „ — F -R w ahol
Ro =  a vízzel telített kőzetfajta fajlagos 

ellenállása,
E ,,, =  a rétegvíz fajlagos ellenállása,
F =  formációtényező.

A formációtényező a porustér geometriai 
adottságától függ, egy-egy rétegre nézve ál
landó, és a réteg porozításával van kapcsolat
ban:

r  Rw 1
Ro 0m
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0  =  effektív porozítás, 
m =  a porózus kőzettől függő állandó,

hazai viszonylatban m =  1,3— 1,4.
Archie összefüggése alapján szerkesztett 

grafikonból a porozítás egyszerű módon hatá
rozható meg.

A kőzet effektív porozítása és szemcseszer
kezete ismeretében áteresztőképessége becsül
hető.

Kozeny alapvető összefüggése szerint

k  =  C ‘ dr _ 0 3_

U - 0 ) '2
Ennek az összefüggésnek a használhatósá

ga a gyakorlatban nem igazolódott és egysze
rűbb következtetésekkel kell általában beér
nünk. A nagyobb áteresztőképességű rétegek
ben például az iszapfiltrátum behatolási mély
sége megnő, az iszap könnyen behatol a kőzet
be. Az iszapfiltrátum által elárasztott zóna 
mélysége és látszólagos ellenállásának értéke 
jellemzője lehet a kőzet áteresztőképességének 
is.

A kőzet ellenállásmérése éppen a réteg
víz sótartalmának és agyagosságának döntő be
folyása miatt sok esetben nem ad önmagában 
egyértelmű választ, értelmezése a természetes 
potenciál-mérésekkel (PS) egybevetve azonban 
kielégítő eredményt szolgáltat. A PS tulajdon
képpen a homok és agyag határain a fúróiszap 
jelenléte következtében keletkező elektroké
miai és elektrokinetikai potenciálkülönbség 
eredménye. Ezt a potenciálkülönbséget a fúró
iszap mentén folyó PS áramok hozzák létre. 
A PS áramokat viszont a PS elektromotoros erő 
[PSsztrt) indítja. A PS kialakulásának okait 
számosán vizsgálták és ismeretes, hogy azt az 
agyagréteg és fúróiszap határán fellépő elek
trokémiai, az agyag- és homokréteg határán 
keletkező és az előzőekhez hasonló, és a réteg
víz és a fúróiszap határán létrejövő diffúziós 
potenciálok összegeződése okozza.

A PS-görbe a víztároló-réteget pozitív, 
vagy negatív anomáliával jelzi; az agyag- ho
mok réteghatárral szemben a PS-görbének in- 
felexiós pontja van. A réteghatárok kijelölése 
tehát az inflexiós pont alapján történik.

Tekintettel arra, hogy a kialakuló termé
szetes potenciál, a fúróiszap és a rétegvíz kon
centrációjának függvénye, meghatározása szá
mítással is történhet, az alábbi összefüggések 
alapján:

E=Kt log^1-

ahol E =  PS elektromotoros erő {PSZat}
K t =  az oldatok ionjaitól és hőmérséklettől 

függő állandó

ci =  a rétegvíz sókoncentrációja,
C2 =  a filátrátum sókoncentrációja.

A szokásos koncentrációk mellett (50 g/1 
alatt) a koncentrációviszonyt az ellenállások vi
szonyával helyettesíthetjük.

E=Kt lóg Rmf
Rw

ahol Rmf az iszapfiltrátum,
Rw a rétegvíz fajlagos ellenállása.
Meg kell jegyezni, hogy a hazai vízfeltáró 

fúrások jelentős részét képező pleisztocén és 
felső pliocén korú laza üledékeknél a természe
tes potenciál anomáliája nem jelentős, így a 
PS mérés ezekben a kőzetekben csupán tájé
koztató jellegű.

A kútkifcépzés tekintetében eltérő értéfce- 
lésű vízadórétegeket is jellemezhet esetenként 
azonos ellenállás, ül. azonos minőségi következ
tetések vonhatók le eltérő kifejlődésű kőzetek
re és az igénybevételük célszerűségére vonat
kozóan. A minőségi értékelés tekintetében fel
tétlen előrehaladást jelentene a csövezetten 
lyukszakasziban is a radioaktív szelvényezés 
alkalmazása. A mérések e finomítása mellett 
megfelelő tapasztalat nélkül a kőzetmeghatáro
zás minőségi eredménye csak lassú ütemben 
javulhat.

A geofizikai fúrólyukvizsgálat egyéb mű
veletei közül a feltárt kőzetek minőségének utó
lagos meghatározása szempontjából igen nagy- 
jelentőségű, de jelenleg még alig megoldott 
oldalfalból történő kőzet mintavételre kell utal
ni.

Az elektromos és rádióaktív fúrólyukszel
vényezési módok a kőzetek bizonyos fizikai tu
lajdonságait csak közvetett úton adják meg. 
Sok esetben az értelmezés oly nehéz, hogy még 
használható becsült értékeket sem lehet szá
mítani. Az egyértelműség céljából, de a kapott 
értékek helyesebb és pontosabb értelmezése 
érdekében is feltétlenül szükséges olyan min
tákat venni, melyekből a

a rétegek kőzettani kifejlődése, 
a rétegek effektív porozítás értéke és 
a víztározó réteg permeabilitása 

meghatározhatók, ül. becsülhetők. Ezen felül a 
rétegek geológiai szintezésénél is hasznos 
eredményeket nyerhetnénk. Az oldalfal min
tavétel laza, homokos kőzetben igen nehéz fel
adat, mivel egyszerűbb körülmények között is 
probléma e kőzetféleségből zavartalan mintát 
venni, ezen felül azt a fúrat falának az iszap
tól már nem szennyezett mélységéből kell ki
emelni és az iszappal feltöltött fúrólyukból kell 
a felszíre hozni.

Az oldalfal mintavétel megoldása a kutak 
kiképzésének minőségjavítása tekintetében dön
tő jelentőségű körülmény. A geofizikai fúró-
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szelvényezéssel a rétegmegahtározás meg-J 
oldható, azonban a kútkiképzés minő-j 
ségi felttéeléhez (szűrőzés) ezen felül kívánatos] 
a vízadóréteg tényleges szemszerkezetének is-" 
merete is. Enélkül a szűrőszerkezet kialakítása 
csak 'becsléssel — tehát dúrva közelítéssel — 
történhet, míg értékelhető oldalfalmintavétel 
alapján szabatos lehet a réteg és kő
zet-meghatározás, amely a legcélszerűbb kútki- 
képzést biztosíthatja.

3, A hatékony termelésmegindítás előfeltételé
nek vizsgálata.

A  mélyfúrás korszerű módszerei a legked
vezőbb feltételét biztosítják a kút sikeres ki
képzésének. A kereső előlurás után végzett fú- 
rólyulkflzelvényezés eredményeként a további 
kiképzés már a főbb körülmények ismeretében 
történhet. A kútkialakítás sikerességét így el
sődlegesen a bekapcsolandó vízadóréteg iszap
elárasztása zavarja és a kút eredményessége 
— az egyéb feltételeken felül — az iszapelárasz
tás káros hatásának lehetőség szerinti gyors 
megszűntetésén és a szűrőváz egyidejű kiala
kításán múlik.

Az iszaplepény egyik fontos célja a fúrat 
falának teljes lezárása. Az iszaplepény kiala
kulásáig a porózus kőzet agyagszemcsékkel 
szennyeződik. Az iszaplepény csaknem teljes 
vízzárást eredményez és közel hasonló hatású 
az elárasztott zóna is. Az iszaprészecskék a 
porózus rétegbe hatolva a szemcsék közötti hé
zagokat töltik ki és a vízmozgás lehetőségét 
biztosító szabad hézagtérfogatot csökkentik.

6. sz. ábra. A  vízadóréteg áteresztőképességének v á l
tozása agyag szennyeződés hatására.

Vizsgálati eredmények szerint adott vízadóré
teg esetén a fínomszemcsék aránya lényegesen 
nagyobb befolyást gyakorol az áteresztőképes
ség csökkenésére, mint a durva szemcsék ará
nyának emelkedése az áteresztőképesség növe
kedésére. Az áteresztőképesség csökkenését 
eredményező kísérleti adatokból látható, hogy 
adott vízadórétegb-en néhány százalékos agyag 
szennyeződés a közepesen vízáteresztő réteget 
rossz vízáteresztővé teszi (6. ábra). Az iszap 
íiltrátum hatására az iszaplepény mögött 0,5— 
1,5 m 0 -jű  lecsökkent vízadóképességű Övezet 
alakul Id, amelyen belül az áteresztőképesség 
az iszaplepény határától fokozatosan javul a 
réteg természetes áteresztőképességére. A kút
kiképzés keretében tehát teljes mértékben el 
kell távolítani az iszaplepényt és meg kell 
szűntetni az elárasztott zónát, sőt ellentétes 
hatást elérve a természetes kőzet apró szem
cséinek eltávolításával a réteg porozitásút meg
haladó állákony szűrővázat kell kialakítani. E 
műveletek a kút tisztítókompresszorozásával 
biztosíthatók. A tisztítókompresszorozás ered
ményességének lemérésére csak olyan körül
mények utalnak, amelyek a kút működése 
szempontjából ugyan különösen jelentősek, 
azonban az iszaplepény és az elárasztott zóna 
vízhozamcsökkentő hatásának megszűnésére 
közvetlen támpontot nem nyújtanak. Tájékoz
tatásként közöljük a Záhony Átrakodóállomás 
2., sz. kútjának tisztítókompresszorozási ered
ményeit (7. ábra). A kút fúrását először öblí- 
téses eljárással végezték és a durva homok víz
adóréteg állékonységának biztosítására nagy 
fajsúlyú és nagy viszkozitású fúróiszapot hasz
náltak. A  kút többszáz órás tisztítókompresz- 
szorozás után is csak jelentéktelen mennyiségű 
vizet szolgáltatott és eközben fajlagos hozama 
alig emelkedett. E kedvezőtlen eredmény után 
a szűrőt kiemelték és az összeomlott fúratba 
száraz fúrással helyezték azt vissza. A tisztító- 
kompresszorozás eredményeként rövid időn 
belül a kút hozama a környezők teljesítményét 
elérte. A környező kutak hozameredménye is
merete hiányában a kútkiképzés kezdeti, nem 
kielégítő teljesítményének elbírálására támpont 
nem állott volna rendelkezésre és sok esetben 
ennek oka még így is csak feltételezhető.

A kút kiképzésének sikerességére, ill. hiá
nyosságára a teljesítmény egyes sajátos körül
ményeinek elemzéséből következtetni lehet. A 
termelésben lévő kút üzemének hirtelen leállí
tása után a talpnyomás fokozatosan emelkedik, 
amelyet természetesen egyre csökkenő emel
kedési sebesség jellemez. A kút nyomásemel- 
kedési görbéje (8.. ábra) a további vizsgálatok 
kiinduló adata, amelyből a nyomásdifferenciák 
féllogairitmus rendszerben az idő függvényében 
ábrázolva közel lineáris összefüggést adnak. A
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7. sz. ábra. Zá h o n y 2. sz. kút termelési adatai.

nyomásdifferenciák extrapolációja a tárolórend
szer, valamint a kútki'képzés bizonyos feltételei 
mellett ad egyenes összefüggést és az ettől va
ló eltérés jellegéből és nagyságából lehet a 
kútkiképzésre és a termelésre támpontot nyer
ni. A kút nyomásemelkedési görbéje így fel
használható a termelőréteg kút körüli övének 
jellemzésére. A megnyitott réteg kút körüli

szakaszának átbocsátó képessége általában el
tér az egész rétegre jellemző értéktől és helyes 
szűrőváz kialakulása után az átlagértéknél ked
vezőbb áteresztőképességű övezetet nyerünk. 
Az iszaplepény nem kielégítő eltávolítása, az 
elárasztott zóna még fennforgó agyagszennye
zettsége ezzel szemben a kút felé áramló víz 
útjába többletellenállást (skin effektus) gátha
tást jelent. A földalatti hidraulika terén vég
zett vizsgálatok eredményéből közismert, hogy 
a kút körüli öv áteresztőképességének növe
kedése kisebb hatást gyakorol a kúthozamra, 
mint a gáthatás fellépése. E vizsgálatok ered
ményéből ismeretes, hogy egész csekély kút 
körüli zónában (r =  0,5 m) elégséges az áteresz
tőképesség csökkenése ahhoz, hogy a kút hoza
ma számottevően lecsökkenjen.

A kút körüli öv megváltozott áteresztő- 
képessége a kút felé áramló víz nyomásesését 
módosítja. Ezt a kútfalon jelentkező nyomás
változást dimenzió nélküli értékkel az ún. gát
hatással vesszük számításba.

Gáthatás esetében a nyomáskiegyenlítődés 
folyamata módosul és a fél logaritmus extrapo
láció által nyerhető egyenesen belül az egye
nessel nem jellemezhető szakaszt kapunk. A 
gáthatás alapján keletkező nyomásveszteség

értéke grafikus úton közvetlenül is meghatároz
ható. A gáthatás kúthozamra gyakorolt befo
lyását a kút termelékenységi tényezőivel össze
függésbe hozva számszerűen is megkapjuk a 
kúthozam ebből eredő csökkenését.

A gáthatás vizsgálatok így egyértelműen 
alkalmasak a tisztítókompresszorózás elvégzé-
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sének irányítására és a helyes kútkiképzés ér
dekében szükséges tevékenység felmérésére. A 
tisztítókompresszorozás során végzett nyomás
emelkedési vizsgálatokból folyamatosan és 
rendszeresen lehet következtetni a gáthatás tel
jes megszűnésére, azt követően a kűt körüli öv 
áteresztőképességének növekedésére (negatív 
skin-eff.) E vizsgálatok eredményének tenden
ciája és a fajlagos vízhozam növekedésének 
mértékéből együttesen pedig a kúttisztítás 
szükséges időtartamára kapunk megbízható tá
jékoztatást. (9. ábra).

I  2  3

9. sz. ábra. A  kút k ö rü li zóna hatása a  n yo m á s e m e l
kedési görbén.

Összefoglalás

A  mélyfúrás korszerű módszereinek al
kalmazása a víztermelő kutak kivitelezésében 
ugrásszerű fejlődést eredményezett. Lehetővé 
vált, hogy a kútkiképzést befolyásoló legfőbb

körülményeket olyan feltételekkel ismerjük 
meg, hogy ennek számbavételével a legcélsze
rűbb megoldás még minden esetben szabato
san kialakítható. A mélyfúrás korszerű mód
szereinek alkalmazásával azonban előtérbe ke
rült néhány olyan probléma is, amely a fúrás 
és kútkiképzés sikerességét megnövekedett je
lentőségük arányában befolyásolják. E körül
mények jelentősebb hatásuknak megfelelően 
nagyobb figyelmet igényelnek és bizonyos cél
szerű feltételek biztosítását kívánják.

A hosszabb csövezetten íúratszaka- 
szok állékonyságának biztosítása alap
vető feladat a fúrási műveletnél és 
ennek érdekében a fúróiszapot cél
tudatosan úgy kell kialakítani, hogy az a fúrás 
biztonságos végrehajtása mellett a kút hoza
mára a legkisebb káros hatást gyakorolhassa. 
A fúróiszap helyes kialakítása mellett folya
matosan kell vizsgálni jellemzőinek üzemköz- 
beini megváltozását, viselkedését és optimális 
tulajdonságát kondicionálással kell helyreállí
tani.

Az átharántolt rétegek meghatározására 
bevezetett geofizikai fúrólyukszelvényezés a 
rétegeket megbízhatóan elkülöníti és a vizs
gálatok továbbfejlesztésének máris megvan a 
lehetősége. A vizsgálatok későbbiekben alkal
masak lehetnek közvetve a réteg minőségi jel
lemzőinek megbecsülésére is. A kút legkénye
sebb szerkezetének a szűrőnek helyes kialakí
tásához azonban eredeti — lehetőleg zavarta
lan — kőzetminta szükséges, amelyhez az ol
dalfal mintavételt kell megfelelő színvonalon 
megoldani és széles körben bevezetni.

A fúróiszappal elárasztott és az iszaple
pénnyel lezárt vízadóréteg hatékony termelési 
feltételeinek kialakításához elengedhetetlenül 
szükséges a tisztítószivattyúzás helyes végre
hajtása. Annak meghatározására, hogy a kút 
körüli övezet átbocsátóképessége a termelés 
feltételeinek megfelelően alakult, kívánatos 
a gáthatás vizsgálatok alkalmazása és elter
jesztése és a vizsgálati eredmények számba
vételével a kútkiképzés helyes végrehajtása.
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