Kútépítési technológiánk néhány időszerű kérdése*
irta: Dr. Pataki Nándor

Bevezetés
A vízkutatási programok gazdaságos meg
valósítása és a meglévő kapacitások optimális
kihasználása szempontjából a hatékony techno
lógiáknak döntő jelentőségük van. A kútépítési
tevékenység során ugyanis az a feladatunk,
hogy a követelményeknek megfelelő fúrási és
béléscsövezési technológiával, majd az ezt kö
vető kútkiképzéssel biztosítsuk a rétegadottsá
gok optimális hasznosítását. Ezen belül gazda
ságossági feltétel a termelékeny, gyors munka
végzés, viszont minőségi követelmény a felhasz
nálási célnak megfelelő homokmentes vízszol
gáltatás.
A kútépítési munka során tehát egyidejűleg
sok feltételt kell kielégítenünk, és a sikeres
megoldás mindenképpen feltételezi a gondos
előkészítést és tervezést. Így nem mellőzhetjük
a korábbi vízfeltáró tevékenység kapcsán szer
zett vízföldtani adatokat sem, vagy azok hiá
nyában esetleg igen nagy költséggel kutató fú
rásokat kell lemélyíteni. Ebből is látható, hogy
a rendszeres vízföldtani adat gyűjtésének — a
perspektivikus vízfeltárást szem előtt tartva —
óriási a jelentősége.
Nehézséget okoz, hogy általában több száz
méter mélységű fúrásokkal feltárt, nyomás
alatti víztároló réteget kell megcsapolni. Így
megfigyelő kúthálózat kiépítésétől — gazdasá
gossági szempontok alapján — általában el kell
tekintenünk. A gyakorlati kivitelező munkában
tehát legtöbbször csak egy kútban végzett mé
réseken, megfigyeléseken és a nyert adatok gra
fikus, vagy matematikai feldolgozásán alapuló
eljárásokat vehetjük figyelembe. A tudományos
alapon kialakított kúthidraulikai elvek alkalma
zása a gyakorlati technológiában tehát döntő
módon elősegítheti a vízkutatási és kútépítési
munka hatékonyságát.
Igen lényeges, hogy a vízkutatásban és kút
építési technológiai fejlesztéskor messzemenően
figyelemmel legyünk az adott vízföldtani felté
telekre. Az elmúlt évtizedekben egyre világo
sabbá vált, hogy a mélységi vízkinccsel való
helyes gazdálkodás és a gazdaságos vízellátás
követelményei csak akkor elégíthetők ki, ha az
adott vízföldtani viszonyoknak minden vonat
kozásban megfelelő technológiával dolgozunk.
Számos példa bizonyítja viszont, hogy adott
vízföldtani viszonyok alapján kifejlesztett tech
nológia gépies alkalmazása más feltételek kö
zött nem mindig biztosíthat kielégítő ered
ményt. Erről kellett pl. a magyar szakemberek
nek megbizonyosodniuk más országokban vég
zett vízkutatási munkák során. Így jó példa erre
többek között Mongólia, ahol a magyar szakem
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berek vízkutatási tevékenysége immár évtizedes
múltra tekint vissza. A gyakorlatilag önálló víz
földtani egységet képviselő, zárt, nagykiterje
désű völgyekbe települt vízadók speciális köveményeket támasztanak. A vízkitermelés szem
pontjából optimális nyomású vízadórétegeket
kijelölő fúrási pontok kitűzésekor nem nélkü
lözhetők a felszíni ellenállásmérések. A gyenge
áteresztőképességű és nyomású vízadó rétegek
átharántolásakor, valamint a rétegpróbák vég
zésekor fokozott gonddal kell eljárni, és néha
hatásosabb módszereket, pl. dugattyúzást kell
alkalmazni.
A fagyhatár 2— 3 méteres mélysége, vala
mint a hazai feltételekkel ellentétben, nagyszá
mú víztárolószintek hiánya viszont a cső mö
götti zárás problémáját egyszerűsítette le. Szá
mos hazai — feltárás szempontjából kedvezőbb
— vízföldtani tájegységen technológiai vonat
kozásban engedmények tehetők a fentiekkel
szemben, viszont más téren (pl. a cső mögötti
zárások) szigorúbb előírások a mértékadók.
Adott esetben a leghatékonyabban alkal
mazható módszereket a vízföldtani feltételeken
túlmenően, természetesen gazdaságossági szem
pontok határozzák meg. Eredményes munkát
csak az összes mértékadó tényezők — a vízadó
réteg szerkezeti és áramlási viszonyai, a fel
tárás mélysége és módszere stb. — összehangolt
vizsgálata és komplex technológiai módszerek
alkalmazása biztosíthat.
A magyar medence vízföldtani felépítése
igen változatos, így a mélységi víz tárolási, nyo
mási és egyéb jellemzőitől függően a feltárás
technológiája, a kút szerkezeti méretei, kiképzés
módja is igen sokféle lehet.
Jelen közlemény keretében elsősorban a
feszített tükrű víztárolók megcsapolására irá
nyuló kutató és feltáró fúrások néhány terve
zési és technológiai kérdésével kívánok foglal
kozni. Ezzel kapcsolatban hivatkozom lapunk
1970/3— 4. számában
„Korszerű fejlesztési
irányzatok a hazai kútépítésben” címen megje
lent hasonló tárgyú tanulmányomra.
1. Vízföldtani adottságok és a vízfeltárási tech
nológia kapcsolata
Vízkutatási és -feltárási technológiánk ki
alakulása szempontjából a hazai vízföldtani
adottságoknak meghatározó jellege, döntő je
lentősége van. Ebben a vonatkozásban feltétle
nül ki kell emelnünk a legfontosabb víztárolók
szerkezeti felépítését, mélységbeni elhelyezke
dését, a sajátos utánpótlódási és nyomásviszo
nyokat, valamint, és nem utolsósorban, a geo
termikus gradiens terén jelentkező anomáliákat.
Általában megállapíthatjuk, hogy a mélységi
vizek hasznosítása szempontjából lehetőségeink
— világviszonylatban is — igen kedvezőek. Az
elmúlt évtizedekben azonban egyre világosab

bá vált, hogy a mélységi vízkinccsel való he
lyes gazdálkodás és a gazdaságos vízellátás kö
vetelményeit csak akkor tudjuk jól kielégíteni,
ha az adott vízföldtani adottságoknak minden
vonatkozásban megfelelő technológiával dolgo
zunk.
Hazánk vízföldtani megismerésével a múlt
század közepén kezdtek el rendszeresen foglal
kozni. Ez az időpont így kb. egybeesik a mély
fúrással történő vízfeltárás első sikeres hazai
próbálkozásaival. Ezt azért kell külön kihang
súlyozni, mert jelenlegi vízföldtani ismereteink
elsősorban az azóta lemélyült, több mint fél
százezer kút, illetve az így átharántolt, mintegy
4 millió folyóméter fúrási szelvény adatain ala
pulnak. Ez a — hazánk területét figyelembe vé
ve —i tekintélyes számú kútfúrás tette lehetővé
a már világviszonylatban is elismert igen ala
pos magyar vízföldtani kutató munkát.
A magyar vízföldtani kutatás szempontjá
ból is igen eredményesnek tekinthetők a leg
utóbbi évtizedek. A fejlesztés során, a korábbi,
főleg földtani megfigyelésekre alapozott vizs
gálatokat kiegészítik geofizikai mérésekkel és
színvonalas kútvizsgálatokkal. Így lehetővé vált
egyes vízföldtani tájegységek részletes tanulmá
nyozása és megkezdődhetett a felszín alatti víz
készlet számbavételével kapcsolatos kutató
munka is. Általánosságban ma már megállapít
ható, hogy jelenlegi vízföldtani ismereteink
megfelelő alapot biztosítanak a gazdaságos mi
nőségi vízfeltárással kapcsolatos tervezői és ki
vitelezői tevékenységhez.
Hazánk vízföldtani felépítéséből látható,
hogy a felszínalatti vízbeszerzési feltételek igen
sokoldalúak és változatosak. A különböző táj
egységekben, a területre jellemző szerkezeti
változások és egyéb geológiai felszínformáló
hatások eredményeként, a vízfeltárás terén
más-más követelményekkel állunk szemben. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy az alkalmazott tech
nológia vonatkozásában igen átfogó, megalapo
zott műszaki szemléletre van szükség.
Az elmúlt évtizedekben szerzett vízfeltá
rási tapasztalatok alapján a hazai vízföldtani
adottságokból levonható lényegesebb következ
tetéseket az alábbiakban foglalhatjuk össze:
— a mélységi vizek hasznosítása terén dön
tő módon előtérbe kerül a nyomásalatti,
porózus víztárolók megcsapolása,
— a világviszonylatban is alacsony geoter
mikus gradiens sajátos feltételeket biz
tosít a hévíz feltárásra,
— a sajátos települési, szemcseszerkezeti és
nyomásviszonyok miatt az alkalmazott
fúrási technológiát is az adott feltéte
leknek megfelelően kell kialakítani.
Előtérbe kerül az öblítéses rotari fúrási
eljárás alkalmazása,
— az ivóvízfeltárás általános mélységha
tára a 300— 500 méter, termálvízfeltá
rásnál 2000—2500 méter. Tehát középés nagymélységű fúrások gazdaságos,
termelékeny lemélyítése a feladat,
— a kutak viszonylag nagy mélysége miatt
az átfúrt rétegsor értékelése, vizsgálata
különleges eljárások és módszerek al
kalmazását teszi szükségessé, így

geofizikai mérések,
mélységi mintavételek,
kútvizsgálatok,
— a nagy mélység és változó rétegviszo
nyok miatt a cső mögötti zárási problé
mák megoldása speciális módszerek al
kalmazását követeli meg, így: palástcementezés, tömszelence-kiképzés,
— a porózus összletek a szűrőszerkezetek
vonatkozásában is különleges követel
ményeket támasztanak,
— a változatos vízföldtani felépítés miatt a
vizek kémiai összetétele is igen sokféle.
Vízhasznosítási szempontok alapján a
tervezésnél erre feltétlenül figyelemmel
kell lenni, így: korrózióvédelem, mély
ségi mintavétel, műanyagcsövek alkal
mazása, stb.,
— a szakaszos tisztítószivattyúzást ki kell
egészíteni különféle rétegkezelési eljá
rással, mint pl. rétegmosatás, savazás,
különleges fúróiszap alkalmazása stb.,
— a hazai vízföldtani viszonyok között az
elméleti kúthidraulikai módszerek gya
korlati alkalmazásában előtérbe kerül
nek a nem permanens áramlási feltéte
lek alapján kidolgozott eljárások.
A fentiekben természetesen csak a főbb
megállapításokra szorítkoztam. Az
utóbbi
évtizedekben az említettek alapján lényege
sen módosították a mélységi vízkutatásnál és
feltárásnál alkalmazott fúrási technológiát. A
víznél nehezebb öblítőfolyadék általános be
vezetése a földtani kutatás szakembereit egy
részt új feladatok elé állította, másrészt kor
szerűbb kutatási módszerek fejlesztésére nyúj
tott új lehetőséget. A korábban — sokszor igen
gazdaságtalan, költséges módon nyert — mag
minták és furadékminták vizsgálatán alapuló
módszereket ma már igen hatékonyan kiegészí
tik a korszerű eljárással végzett utólagos min
tavételek, elektromos PS. és ellenállás szelvé
nyezések, továbbá korszerű áramlásmérő és ré
tegnyomásmérő műszerekkel végrehajtott kút
vizsgálatok. Ez természetesen szükségessé tette
a vízkutatás és vízfeltárás területén érdekelt
összes szakterületek mind szorosabb kapcsola
tát, más új ágazatok fejlesztését. Viszont nagy
mértékben elősegítette vízföldtani ismereteink
bővítését és a felszín alatti vízkincs gazdaságos
hasznosítását.
Vízkutató és -feltáró fúrások tervezésekor és
kivitelezésekor, adott esetben a legtermeléke
nyebben és leggazdaságosabban alkalmazható
fúrási eljárások és fúróberendezések megválasz
tásához, az alábbi 3 főbb szempont az irányadó:
— az adott terület földtani szerkezeti fel
építése,
— fúrási mélység,
— a feltárófúrás, illetve a víztermelő kút
szerkezeti méretei.
Az említett három tényező közül legmeg
határozóbb jellege a rétegszerkezeti sajátossá
goknak van, hiszen a másik két tényező a fúrási
mélység, illetve a kútszerkezet ennek szoros
függvénye.
Jelenleg fejlődéstörténeti, mélyszerkezeti és
kőzettani alapon, valamint felszínalaktani te-

85

kmtetben mintegy 53 vízföldtani tájegységet
különböztetünk meg.
Arra természetesen nem vállalkozhatunk,
hogy a vízfeltárási technológia vonatkozásában
is ilyen részletes osztályozást munkáljunk ki.
Az általánosan elfogadott tájegység és kor
szerinti vízföldtani osztályozás figyelembevéte
lével a hazai víztárolókat azonban alapvetően
két csoportba — hasadékos, karsztos és porózus
víztárolók — sorolhatjuk. Megjegyezném, hogy
a hazai vízbeszerzés szempontjából legjelentő
sebbek a harmad és negyedkori porózus víztá
rolók. Az elkészült kutak mintegy 70%-a mé
lyült az említett korú és szerkezetű rétegekben.
A fenti csoportosítás rétegszerkezeti sajá
tosságokon túlmenően hidraulikai, fúrástechni
kai és kútszerkezeti szempontból is éles válasz
tóvonalakat jelent. Továbbá minden vonatko
zásban lehetőséget nyújt egy átfogó, a külön
böző technológiai műveletek szerinti, osztályo
zásra. Ezzel kapcsolatban az alábbi összeállítás
ban mutatok be néhány példát, ahol természe
tesen csak a leglényegesebb munkafázisok és
kútszerkezeti elemek szerinti osztályozást vé
geztem el.
Az adott vízföldtani viszonyok és feltételek
alapján a mélységi feltárásnál alkalmazott tech
nológiát az alábbiak szerint osztályozhatjuk:
1. Alkalmazott fúrási eljárás
11. Repedéses mészkő, dolomit,
111. települési mélység < 300 m,
—- szívó-fúrási eljárás;
112. települési mélység > 300 m,
— öblítéses rotari fúrás;
113. mély nyugalmi vízszint, öblítővíz
veszteség esetén,
— a 111. és 112. alatt jelzett eljá
rások kiegészítendők ütveműködő eljárással, ill. a talpi kör
nyezetre korlátozott öblítéses
eljárással.
12. Görgeteges, kavicsos vízadó törmelék
kúpok;
—■szívó-fúrási eljárás.
13. Laza rétegösszlet;
— öblítéses rotari eljárás
2. Rétegészlelés, alkalmassági vizsgálat
21. Repedéses mészkő, dolomit;
—■a fúrási előrehaladás regisztrálása,
—■ öblítővíz-veszteség,
— reométeres vizsgálat.
22. Görgeteges, kavicsos rétegösszlet;
— a fúrási előrehaladás regisztrálása,
— furadékminta,
— az öblítőiszap szintváltozása,
— agyag-közbetelepülések észlelése
elektromos szelvényezéssel.
23. Laza homok;
— a fúrási előrehaladás regisztrálása,
— furadékminta,
— az öblítőiszap szintváltozása,
— elektromos szelvényezés.
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3. Szűrőszerkezetek
31. Repedéses mészkő, dolomit;
— nagy viszonylagos áteresztőképessé
gű szűrőszerkezet.
32. Görgeteges, kavicsos rétegösszlet;
— nagy viszonylagos beömlési felület
tel rendelkező szűrőszerkezet. A ré
teg szemcseszerkezetétől függő, meg
felelő vastagságú kavicsszórás.
33. Laza homok, homokkő;
331. települési mélység > 1000 m.
— belövéves, jet-módszeres utóla
gos rétegmegnyitás;
332. települési mélység <C 1000 m.
3321. mértékadó szemcsenagyság
>0,2 m

— Johnson típusú, vagy
hasonló szűrőszerkezet
(hagyományos gyakorlat
szerint a réteg szemcse
szerkezetének megfelelő
en előregyártott szitaszövetes szűrő).
3322. mértékadó szemcsenagyság
<C 0,2 mm,
—•a réteg szemcseszerkeze
te alapján megválasztott
ragasztott kavics, vagy
hasonló szerkezetű szűrő
(hagyományos gyakorlat
szerint
kúthidraulikai
szempontból minden vo
natkozásban kifogásol
ható szitaszövetes szűrő
szerkezet).
4. Rétegtisztítás, tisztítószivattyúzás
41. Repedéses mészkő, dolomit;
411. szaggatott üzemű, kompresszoros
vízkitermelés,
412. a repedések, járatok bővítése savazással,
413. rétegrepesztési eljárás alkalma
zása.
42. Görgeteges, kavicsos vízadó törmelék
kúp;
421. az üzemi vízszint mélysége < 6 m ,
centrifugálszivattyús vízkiterme
lés,
422. az üzemi vízszint mélysége > 6 m,
—- kompresszoros vízkitermelés.
43. Laza rétegösszlet;
431. kompresszoros vízkitermelés,
432. rétegmosatás,
433. a 431. és 432. együttes alkalma
zása,
434. igen rossz áteresztőképességű és
kisnyomású vízadószintek esetén
járulékos rétegtisztítási művele
tek:
— dugattyúzás,
—■savazás,
— vegyi kezelés.

2. Mélyfúrású kutak tervezésének egyes kér
dései
A mélyfúrású kutak tervezése az alábbi
feladatokat foglalja magában:
a) földtani szakvélemény kidolgozása,
b) a kútszerkezet megtervezése, valamint a
kapcsolódó műszaki leírás és költségvetés elkészítése.
A tervező feladata, hogy az elérni kívánt
vízhasznosítási cél, továbbá a műszaki és gaz
daságossági szempontok alapján a helyes ará
nyokat kialakítsa. A vízkutatás és kútépítés
szakmai nyelvén megfogalmazva azt jelenti,
hogy a földtani szakvélemény alapján készült
műszaki leírás és a csövezési terv feleljen meg
az adott műszaki lehetőségeknek, vegye figye
lembe az alkalmazott technológiát és műszerezettségi fokot, de költséges magvételeket, réteg
próbákat csak indokolt, szükséges esetben írjon
elő stb.
Jelentős tényező az illető terület megku
tatottsági foka, ami meghatározza a kivitelezés
során alkalmazandó technológiát. Az építési
költségek oldaláról vizsgálva a kérdést, nem kö
zömbös, hogy a fúrást kutatási jelleggel
kell lemélyíteni, rétegpróbák sűrű közbeikta
tásával, vagy csak a fúrás egy bizonyos szaka
szán kell ezt a követelményt kielégíteni, illetve
meghatározott vízadóréteg feltárására készítjük
a kivitelezési tervet. A megfelelő berendezések
kiválasztása, az alkalmazandó fúrási módszerek
bevezetése és a költségelőirányzat minél ponto
sabb felmérése érdekében szükséges, hogy az
előzetes rétegszelvény minél hívebben tükrözze
a tényleges helyzetet és a megadott, ún. terve
zett mélység minél jobban megközelítse a való
ságos értéket. Már a földtani szakvélemény el
készítésekor figyelemmel kell lenni az üzemel
tetés körülményeire, az építtető különleges igé
nyeire, stb.
Ha a vízhasznosítás pl. bizonyos vegyi öszszetételt, vagy meghatározott hőmérsékletet té
telez fel, egyes vízadószintek már eleve szóba
sem jöhetnek. A nyugalmi és üzemi vízszintek
várható mélysége lényeges adatokat szolgáltat
a kútszerkezet kialakításához.
A műszaki tervezés keretén belül különös
figyelem fordítandó az alábbi feladótok legcél
szerűbb megoldására:
a) a csövezési terv elkészítése,
b) a fúróberendezés kiválasztása.
c) a fúrási technológia kidolgozása,
d) a szűrőszerkezet megválasztása,
e) a rétegpróbák betervezése,
f) kútfejkiképzés ill. vízemelőszerkezet és
szivattyúház megtervezése.
Mélyfúrási kutak építési költségeinek igen
tekintélyes hányadát, mintegy 30—40%-át ké
pezik a béléscsövezéssel és a vonatkozó munkaműveletekkel kapcsolatos tételek. A kútszerke
zet takarékos megoldása tehát igen kedvezően
befolyásolhatja az önköltséget. Ezzel szemben
biztosítani kell a csövezési terv, a várható ré
tegsor, a tervezett rétegpróbák és a vízkiterme
lés műszaki követelményeinek legszorosabb
összhangját. Amennyiben a tervező egyéb kér
désektől elvonatkoztatva csak a csőtakarékosság

elvét tartja szem előtt, a kivitelezőt esetleg ne
hezen megoldható problémák elé állítja, ami a
munka elhúzódásához és tetemes többletkölt
séghez vezethet. A kezdő átmérő megválasztá
sakor döntő szerepet játszik a tervezett víz
emelő szerkezet átmérője, a szűrőbeépítés át
mérőszükséglete és ezen belül figyelembe kell
venni a közbenső zárások és rétegnehézségek le
küzdéséhez szükséges béléscsőrakatokat is. A
korszerű öblítéses rotari fúrás igen nagy lehető
ségeket biztosít az egyes béléscsőrakatok beépí
tési hosszának növelésére. Ez azonban a tech
nikai előfeltételek biztosításán kívül mind a
fúrás, mind a béléscsövezés során gyors, folya
matos munkavégzést tételez fel.
Közbenső rétegpróbáknál, különösen erősen
zavart rétegviszonyok esetén, számolni kell az
zal, hogy még megfelelő előfúrás és jó öblítőiszap esetén is nehézségek merülhetnek fel a
béléscső visszahúzásakor, ami tetemes időtöbb
letet, vagy rakatveszteséget eredményezhet. A
kútszerkezet megtervezéséhez ezen túlmenően
az egyes technológiai munkaműveletek átmérőszükségletére is figyelemmel kell lenni. Külö
nösen vonatkozik ez a termálkutakra, ahol az
1500— 2000 m-es fúrásmélység már a fúrórudazattal szemben is fokozott követelményeket tá
maszt, de a jet-perforátorok szerkezeti átmérője
is korlátozza a befejező rakat belső átmérőjét,
így vált gyakorlattá termálfúrásoknál a 6”-os
befejező rakat alkalmazása, amit a fentieken
kívül még szilárdsági követelmények is indo
kolnák.
A szűrőszerkézetek és rétegpróbák beterve
zése a tervdokumentáció egyik leglényegesebb
részét kellene, hogy képezze. Az esetek többsé
gében azonban tervezéskor a szabványelőírások
figyelembevételén kívül, tapasztalati adatokra
és szokványos méretekre vagyunk utalva. Mű
szakilag elfogadható tervezést ugyanis csak a
vízadóréteg vastagságának, szemcseszerkezeté
nek és hidrodinamikai adatainak ismeretében
végezhetünk. Ez vagy előzetes próbakutak léte
sítését, vagy a kivitelezés folyamán a feltárt
vízadóréteg próbaszűrését és próbaszivattyúzá
sát követeli meg. Kismélységű kútcsoportok
esetén feltétlenül az első módszer a leggazdasá
gosabb és a legcélravezetőbb. Viszonylag kis át
mérőjű próbákutakban végzett vizsgálatok alap
ján a nagy átmérőjű, komoly építési költséggel
jelentkező kutak helye, száma, csövezési terve,
szűrőszerkezete gazdaságosan, sőt a tisztítószi
vattyúzás időtartama is elfogadható megközelí
téssel megtervezhető.
Közép- és nagymélységű kutak esetében
azonban legtöbbször a kivitelezés folyamán kell
választ kapnunk ezekre, a kút élete szempont
jából lényeges kérdésekre.
Különös súllyal jelentkezik ez a probléma a
termálfúrások kivitelezésekor, ahol több száz
méteres feltárási szakaszon, a karotázs által jel
zett, esetleg 8— 10 vízadó szintből kell kiválasz
tanunk a termelésre legalkalmasabb szinteket.
Tekintettel arra, hogy ez egyes, különböző hid
rodinamikai adottságú rétegek elkülönített vizs
gálatát teszi szükségessé, jelentős költségkihatá
sokat vonhat maga után. A vizsgálatok időtar
tamát a bekapcsolt rétegek sajátosságai szabják
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meg, így a technológiai folyamatot nem tudjuk
meggyorsítani. A tervezéskor tehát csak arra
szorítkozhatunk, hogy a szokványos technoló
giai műveletek előírásain kívül, megfelelő költ
ségkeretet irányozzunk elő.
Befejezésül rá szeretnénk mutatni arra,
hogy a mélyfúrási munka sajátos jellegéből
adódóan a vonatkozó tervdokumentáció bizo
nyos tételei — különösen kutatási jellegű fúrá
sok esetében — csak tervjavaslatként kezelhe
tők, melyek a tényleges vízföldtani viszonyok
nak megfelelően, a kivitelezés során felülvizs
gálatra szorulnak. Így a tervezés művelete a
tervdokumentáció elkészítésével nem fejeződik
be. A minőségi és gazdasági követelmények
szükségessé teszik a kivitelezés egész időtarta
ma alatt a munka magasszínvonalú szakmai irá
nyítását.
3. Kútkiképzési irányelvek
Az ismert magyar eredmények elérését
döntő módon elősegítette, hogy fúrási technoló
giánkat, az adott lehetőségek határán belül,
mindenkor igyekeztünk az adott vízföldtani fel
tételek messzemenő figyelembevételével kiala
kítani.
A tapasztalatok azt igazolják, hogy az adott
földtani viszonyok között, a vízkutatási és kút
kiképzési munkákat leggazdaságosabban és leg
termékenyebben az öblítéses rotari-fúrási mód
szerrel tudjuk kivitelezni. A korszerű fúrási
technológia legfőbb jellemzője a tiszta víznél
nagyobb fajsúlyú és viszkozitású öblítőiszap.
Nagymértékben növeli a fúrási munka termelé
kenységét, egyszerűbb kútszerkezet kialakítását
teszi lehetővé, azaz így végeredményben a mi
nőségi követelmények messzemenő kielégítésén
kívül gazdaságosabb kivitelezést biztosít. Az
említett előnyök azonban csak akkor jelentkez
hetnek, ha a hagyományostól eltérő, olyan ki
egészítő technológiai műveleteket is alkalma
zunk, melyek az említett fúrástechnikai felté
telek esetén is biztosítják a víztároló optimális
hasznosítását. Így a legmegfelelőbb réteg, vagy
rétegek kijelölése pl. mindenképpen szüksé
gessé teszi az ún. elektromos fúrólyukszelvé
nyezés alkalmazását.
Az öblítéses rotari-fúrás biztosította elő
nyök u. i. már régóta ismertek voltak, amikor
a módszer bevezetését és általános alkalmazá
sát még gátolta az a körülmény, hogy az öblítő
iszap használata megnehezítette és olykor lehe
tetlenné tette a harántolt vízadóréteg felisme
rését. Ennek az volt a következménye, hogy a
fúrási előrehaladás és a gyors béléscsövezés vo
nalán figyelemreméltó eredményeket értünk el,
azonban a megépített kutak minőségileg erősen
kifogásolhatók voltak. A fúrólyuk-szelvényezés
sel a rétegészlelés körüli bizonytalanságot sike
rült eloszlatni. A fajlagos ellenállás és PS-mérés
útján kapott görbékből — a minőségi követel
ményeket kielégítő pontossággal — következ
tethetünk a mért szakaszban települt réteg porózitására és mélységbeli elhelyezkedésére.
A műszerezettségi fok állandó növelése
mellett sikerült a mérések pontosságát is nagy
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mértékben növelni és az említett két mérési
módszeren kívül más területekre, így ferdeségmérésre, termoszelvényezésre és lyukbőségmérésre is kiterjeszteni.
A kútszerkezetnek általában az alábbi kö
vetelményeknek kell megfelelni:
— zavartalan fúrási üzem,
— a hasznosítani nem kívánt vízadószintek
kizárása,
— a próbaszűrő és végleges szűrőszerkeze
tek beépítése,
— a szükséges rétegpróbák elvégzése,
— a kút tartós üzemeltetése.
A kútépítésben alkalmazott technológiát
illetően általában különbséget szokás tenni
aszerint, hogy ismert vagy ismeretlen vízadóré
teg megcsapolására irányul a fúrtkút telepítése.
A kétfajta kúttelepítési technológiában igen sok
közös vonást találunk, de az illető területet víz
földtani megkutatottsági fokától függően van
nak eltérések is. Éles határt azonban nem von
hatunk, mert a mélyfúrással történő vízfeltárás
bizonyos fokig minden esetben kutatáson ala
pul. Minél kevesebb tapasztalati adattal rendel
kezünk a vízadóréteg mélységbeli elhelyezke
dését, szerkezetét és hidrodinamikai jellegét il
letően, annál nagyobb súllyal lép előtérbe a víz
feltárás kutatási jellege. Ez szabja meg, hogy a
kivitelezés folyamán milyen mértékben kell al
kalmaznunk a keresőfúrásokra, geofizikai mé
résekre, próbaszűrőzésre és próbaszivattyúzásra
vonatkozó technológiai előírásokat.
Korábbi technológiai elvek alapján a mély
fúrású kutakat a rétegsortól és a kútmélységtől
függően csak igen sok, esetleg 6— 7 közbenső,
különböző átmérőjű béléscső közbeiktatásával
tudtuk kiképezni. Az öblítéses rotari-fúrás
azonban lehetővé teszi hosszú szakaszok gyors
lemélyítését, állékony furatot és gyors béléscsövezési lehetőséget biztosít. A különböző
porózus és törmelékes rétegek elkülönítését, a
béléscső mögött, palástcementezéssel biztosít
juk. A módszer alkalmazásának komoly gazda
sági előnyei vannak, mivel így nagymértékben
csökkenthető a kútépítési munkák csőanyag
szükséglete.
Az alkalmazott kivitelezési technológia
szempontjából a kútfúrási létesítményeket álta
lában az alábbiak szerint csoportosítjuk:
— középmélységű fúrt kutak, max. 500 m
mélységig és 400 mm kezdőátmérőig,
— nagymélységű, ún. termálkutak. A 2000
— 3000 m mély kutak kiképzésénél 14—
16” -os kezdő átmérőt használunk,
— nagyátmérőjű kútépítés általában max.
300— 400 m mélységig, 1000— 1500 mm
kezdőátmérővel.
Az alábbiakban vizsgáljunk meg egy szok
ványos 300 m mélységű, porózus víztárolószint
feltárására irányuló kút kivitelezéséhez alkal
mazott technológiát.
A fúrási munka első fázisában a felső ta
lajviszonyoktól függően, 10— 15 m hosszú
iránycső kerül beépítésre. Ezután, legtöbbször
146 mm 0 -jű , háromélű, vagy görgős fúróval
ún. keresőfúrást mélyítünk a tervezett mély
ségig. Ettől csak abban az esetben térünk el, ha
a furadékmintából, illetve más jelenségekből

A kút végleges kiképzésekor a hagyomá
arra következtethetünk, hogy megfelelő vízadó
réteget tárunk fel, vagy fúrástechnikai okokból nyos teleszkópikus csőkivágást alkalmazzuk.
kényszerülünk a fúrás leállítására. Amennyiben Ezt csőtakarékossági, valamint üzemeltetési
a rendelkezésre álló földtani adatok alapján, szempontok követelik meg. A segédrakat kiépí
különböző mélységközökben várható vízadó tését, előre beépített oldódarabok, vagy hidrau
szintek feltárása, úgy a keresőfúrás egyes likus csővágó alkalmazásával tesszük lehetővé.
mélységközei ennek alapján több lépcsőben is A szétcsavarások, vagy elvágások helyén így
előirányozhatok. Vonatkozik ez a vízbeszerzés keletkező körgyűrűtér lezárását menetes, vagy
szempontjából különösen kedvezőtlen terüle harangos, speciális kialakítású tömszelencével
tekre, ahol gyengébb vízadószintek is szóbaj ö- végezzük.
A nagymélységű, 2500— 3000 m-es terhetnek a kútkiképzéshez.
Következő lépés a keresőfúrással feltárt málkutak esetében a fúrást hasonló technológiá
mélységköz elektromos szelvényezése. A méré val, a rétegmegnyitást az olajiparból jól ismert
sek alapján kijelölhetők a szóbajöhető vízadó ún. jet-módszerrel végezzük. Alkalmazott tech
szintek, valamint a zárásra alkalmas agyagré nológiánk mellett még ilyen nagymélységű fú
ráskor sem építünk be háromnál több bélés
tegek.
Ezután kerül sor a tervdokumentációban csőrakatot (2. sz. ábra).
A nagyátmérőjű kútépítés legkorszerűbb,
javasolt csövezési terv felülvizsgálatára és mó
leggazdaságosabb módszerei az ún. balöblítéses
dosítására.
fúrási eljárások. Mind üledékes, mind kemény
A feltárt vízadószintek közül kiválasztandó kőzetben légemeléses, vagy centrifugálszivatya rétegpróbára legalkalmasabbnak ítélt réteg, tyús szívó-fúrási eljárással, 1000— 1500 mm-es
mely esetben a rendelkezésre álló furadékminta átmérővel a gazdasági követelményeket minden
és karotázsmérés adatain kívül nagy segítséget vonatkozásban kielégítő teljesítményt lehet el
adhat az utólagos oldalfalmintavétel és az en érni. Az alkalmazott technológia természetesen
nek alapján elvégzett szemcseszerkezeti vizsgá bizonyos vonatkozásban eltér a már bemutatott
lat. Odalfalmintavételre az általánosan ismert építési vázlattól.
lőporos eljáráson kívül speciális mechanikus
A nagyátmérőjű kútfúrási munka során a
mintavevő eszközök is rendelkezésre állnak.
balöblítési eljárások kétségtelen előnye, hogy a
A módosított kiképzési tervnek megfelelően fúrást igen nagy szelvénnyel, gyakorlatilag
végezzük a további munkálatokat. A keresőfú közbenső segédrakatok alkalmazása nélkül mé
rás szelvényét felbővítjük a záró csőrakat által lyítjük le. Legfontosabb feltételként kell meg
megkövetelt átmérőre, majd ebbe a felbővített említeni a furat falának állékonyságát biztosító,
furatszakaszba beépítjük a béléscsövet és palást- állandó iszapnívótartást. Így kedvezőtlen víz
cementezést végzünk. Így biztosítjuk a kipró földtani viszonyok között, omladékony, görgebálandó vízadószint feletti, nemkívánatos poró teges, valamint víznyelésre hajlamos rétegsza
zus rétegek teljes kizárását, megakadályozzuk a kaszok esetén szükségessé válhat segédrakatok
cső mögötti vízmozgást, tehát a különböző ré alkalmazása is. A gazdaságos, termelékeny kivi
tegek kommunikációját. A palástcementezés si telezési munka ezért vízföldtanilag ismeretlen
keres végrehajtását általában a központosító területen mindenképpen megköveteli kisátmérőrugók alkalmazásával segítjük elő. A palástce jű kutatófúrás előzetes lemélyítését, a várható
mentezés a rétegkizárás korszerű módszere, de földtani szelvény megismerése, ill. a minél meg
nem döntő előfeltétele a jó minőségi munkának, felelőbb csövezési terv kidolgozása érdekében.
mert megfelelő vastagságú anyagban, hagyo A gyakorlati kivitelezési munka során 5—6 m3/
mányos módszerrel, szakszerűen végzett zárás perc várható vízkivétel figyelembevételével 12
is kielégítheti a követelményeket. A záró cső — 16” -os szűrőátmérőt írunk elő, megfelelő vas
rakat beépítése után kerül sor a szűrővel ellá tagságú kavicsszórást feltételezve. Így a fúrás
tandó furatszakasz felbővítésére, majd a kö befejező átmérője kb. 600 mm-re és a kezdőpenycső védelme mellett a próbaszűro beépíté átmérő a közbenső vízföldtani és fúrásműszaki
sére. Eredményes rétegpróba esetén a kút ter- problémáktól függően 800— 1200 mm-re adódik.
melőkúttá képezhető ki, ellenkező esetben a A végleges kútszerkezetként — főleg korrózió
próbaszűrő visszahúzásra kerül. Ezt újabb ke elleni védelem érdekében — az utóbbi időben
resőfúrás, elektromos szelvényezés, felbővítés, egyre nagyobb mértékben használunk különféle
béléscsövezés és szűrőzés követi, az elmondott műanyagcsöveket.
elvek alapján. Az 1-es sz. ábrán egy 300 m
Kiemelkedő ebben a vonatkozásban az
mélységre előirányzott vízkutató fúrás építési üvegszálas csövek alkalmazása, melyek korrózió
vázlatát láthatjuk. A geológiai szakvélemény ellenállóképességet, hidraulikai sajátosságokat,
szerint 180— 190 és 260— 270 m között várhatók sőt szilárdsági követelményeket tekintve min
megfelelő vízadó szintek. A közbenső rétegpró den igényt kielégítenek. A 3. sz. ábrán egy
ba eredménye azonban nem elégítette ki a víz nagyátmérőjű kút építési vázlata látható.
igényt, s így kénytelenek voltunk a keresőfú
A fentiek során feltételeztük, hogy a víz
rással már feltárt alsóbb szakaszt beszűrőzni. feltáró fúrást porózus víztárolószintek megcsa
Az említett fúrási technológiai eljárás ter polása érdekében mélyítjük. Hazánk és a világ
mészetes következménye, hogy az öblítőiszap más országainak egyes vízföldtani tájegységein
megváltoztatja a fúrólyuk közvetlen környezeté a fő víztárolókat hasadékos, karsztos, sziklás kő
ben az eredeti rétegszerkezeti viszonyokat, amit zetek is képezhetik. Ebben a vonatkozásban el
mind a szűrőzés, mind a tisztítószivattyúzás vég sősorban a különböző korú és településű mész
rehajtása szempontjából figyelembe kell venni. kő- és dolomit-képződmények jöhetnek számí
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tásba. Ismeretes azonban sok olyan terület is,
mint pl. Mongólia egyes részei, ahol repedezett
gránitképződmények, mint másodlagos víztáro
lók feltárása jelenti a kutatási célt. A fúrástechnika és kútkiképzés terén, a laza, üledékek
kutatásától eltérő, más technológiai követelmé
nyeket támasztanak az erősen cementálódott,
tömött, kemény homokkő- és konglomerátum
képződmények is.

sok alapján, szűkített szelvényű előfúrások le
mélyítése nem célszerű, azaz a furatot végleges
átmérővel készítjük. Kemény porózus képződ
ményektől eltekintve, az elektromos fúrólyuk
szelvényezés is elveszti korábban említett je
lentőségét. Nagy szerepe van viszont az áram
lásméréseknek és a hőmérsékletméréseknek.
A fúrás eredményességét illetően ugyanis
igen lényeges a fúrás közvetlen környezetében

Mindenekelőtt nagyobb feladatot jelent
kemény kőzetekben a furat lemélyítése. Las
súbb a fúrási előrehaladás és még optimális fú
rástechnikai feltételek biztosítása esetén is je
lentősen megnő a fúrási munka időszükséglete.
A vonatkozó költségek az ossz építési költségen
belül jelentősebb hányadot képviselnek, mint
porózus rétegben történő fúrás esetén. Ezzel
szemben a furat általában állékony és fúrás
közben segédrakat beépítése ritkán válik szük
ségessé. Kivételt képeznek az erősen görgeteges, repedezett zónák, ahol öblítéses rotari el
járás alkalmazása esetén az öblítővíz veszteség
okoz komoly nehézségeket.
Az elmondottakból következik, hogy ke
mény kőzetekben, gazdaságossági megfontolá-

érvényes alábbi vízföldtani feltételek alakulása.
(Juhász J.)
— a repedezettség foka, ill. a járatok kép
ződésének mértéke az átfúrt rétegszel
vényben,
— a fúrás közvetlen környezetének utánpótlódási viszonyai,
—i a feltárt víztartó kiterjedése, ill. az el
méleti leszívási hatósugár kialakításá
nak feltételei.
Az említett adottságok, így a vízszint és a
kitermelhető vízhozam is csak kutató és feltáró
fúrás, vagy fúrások lemélyítése kapcsán gyűj
tött földtani és szivattyúzási adatok alapján
tisztázhatók. Egyes kutak hidrogeológiai para-
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2. ábra

méterei azonban még közelítéssel sem fogadha
tók el nagyobb területekre általános érvénnyel.
Karsztvíz és áltálában repedezett víztartók
megcsapolása céljából mélyítendő fúrások ter
vezésekor tehát fokozott körültekintéssel kell
eljárni.
^ y / / ////////////У ///У ///Л
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Termelőkutak építése esetén a sztatikus és
dinamikus vízszintek mélységbeli helyzete, gaz
daságossági szempontokat figyelembevéve, nem
lehet közömbös, hiszen a kútmélységet és a vízemelő-szerkezet megválasztását, ill. az építési
és üzemelési költségeket döntően befolyásolják.
Mély sztatikus vízszint esetén, amennyiben
a fúrás a felső száraz szakaszon omladékony,

repedezett kőzettörmeléket harántol a fúróiszap
veszteség miatt komoly fúrástechnikai nehéz
ségek és jelentős többletköltségek merülhetnek
fel.
A legutóbbi évek technológiai tapasztalatai
bebizonyították, hogy adott esetben a helyi
hidrológiai adottságok tisztázását és a gazdasá
gossági szemlélet fokozottabb érvényesülését
nagymértékben elősegítik a furatmélyítéskor
időszakosan végzett ellenőrző műszeres méré
sek.
Egy kiképzendő kútban végzett reométeres
vizsgálat pl. azt igazolja, hogy a 110 m mély
ségig feltárt mészkőből csak 55 m felett észlel
hető vízbeáramlás és a kitermelt vízhozam 90
% -a a 40—45 m közötti mélységből származik.
Korábban már említettük, hogy az adott
vízföldtani viszonyok döntő módon meghatá
rozzák a v ízfeltáráshoz és kútépítéshez alkal
mazott technológiát. Ennek szemléltetése céljá
ból végeztük el a korábban bemutatott össze
hasonlító osztályozást.
4. Az elméleti kutatások szerepe a kútépítésben
Hazai vonatkozásban az intenzívebb kúthidraulikai kutatások a felszabadulás után in
dulhattak be. Az ipar és mezőgazdaság nagy
arányú fejlesztése a vízhasznosítás bővítése,
a lakosság ivóvízellátásának megfelelő szintű
megoldása megkövetelte a hidrogeológiai tör
vényszerűségek alapos tanulmányozását és fej
lettebb hidrogeológiai kutatási módszerek ki
dolgozását.
A vízhasznosítás területén, azelőtt elkép
zelhetetlen, nagyarányú tervek kerülhettek
megvalósításra. A nagy beruházási összegek át
gondoltabb, felelősségteljesebb,
magasszintű
tervezési és kivitelezési módszerek alkalmazá
sát követelték meg, ill. tették lehetővé. A tudo
mányos kutatás népgazdaságunk részéről ko
moly erkölcsi és anyagi támogatásban részesült.
A nagyarányú fejlesztési ütem az elméleti
kutatás terén is gyors, magasszintű eredmények
elérését követelte meg.
A nemzetközi viszonylatban is figyelemre
méltó tudományos eredmények iránt az ipar
részéről azonban csak a legutóbbi években mu
tatkozott meg különösebb érdeklődés. Ez egy
részt arra vezethető vissza, hogy különösen az
50-es években a mennyiségi szemléletből ere
dően a fúrási munka termelékenységének nö
velése volt az elsődleges szempont, ami a mű
szaki szint emelése és a technológia fejlesztése
terén is éreztette hatását. Másrészt a vízkutató
és kútépítési tevékenységet a régi szemlélet
alapján mechanikusan végrehajtandó mélyépí
tési munkának tekintették, ahol a sokéves gya
korlati tapasztalat kellő alapot biztosíthat a ki
vitelezéshez. A bekapcsolandó vízadó rétegek és
a kútszerfcezet kapcsolata, a kút környezetében
és a kútban lejátszódó folyamatok a kivitelezési
munka során nem képezték vizsgálat tárgyát,
ill. nem ismerték fel a vonatkozó elméleti meg
állapítások jelentőségét.
A legutóbbi évtizedben a népgazdaság
egész területén egyre nagyobb mértékben ki
bontakozó egységes gazdaságossági törekvések
döntő hatást gyakoroltak a kivitelező vállalatok
szemléletére. Fokozódtak a kivitelezési munkák
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minőségi elvégzésével szemben támasztott kö
vetelmények.
Ez a vízkutatás és vízfeltárás terén abban
nyilvánult meg, hogy pl. jelentősen növekedtek
az igények a kutak fajlagos vízhozama, a kiter
melt víz kémiai összetétele, a kút tartós, üzem
biztos működése vonatkozásában.
A kivitelező vállalatok a műszaki feltéte
lek biztosítása érdekében növelték a szakmai
színvonalat. Képzettebb szakemberek közremű
ködésével, magasabb szintű műszaki fejlesztési
koncepciók alapján törekedtek a kialakult új
feltételek között a magasabb szintű követelmé
nyeket kielégíteni.
Egyes részfeladatok megoldásánál nem nél
külözhetjük a Műszaki Egyetem Vízépítési Tan
székének és tudományos kutató intézetek köz
reműködését. Szűrőszerkezetek hidraulikai vizs
gálatánál, mérőműszerek szerkesztésénél és le
ellenőrzésénél komoly segítséget kaptunk az el
méleti kutatás területén dolgozó szakemberek
től.
Különös figyelemmel a hidrogeológiai ku
tatásnál és feltárásnál jelentkező komplex fel
adatokra megállapítható, hogy a kivitelező vál
lalatok a jelen követelmények mellett az el
méleti kutatás területén dolgozó szakemberek
segítségét és az ott elért eredményeket nem
nélkülözhetik. Az elmúlt időszakban számos je
lét láthattuk annak, hogy az elméleti kutatás és
ipar együttműködése igen komoly lehetőségeket
rejt magában.
A további együttműködés szempontjából
igen kedvező, hogy egyrészt az elméleti kutatás
vonalán egyre nagyobb mértékben veszik fi
gyelembe a gyakorlati kivitelezési feltételeket,
másrészt a kivitelező vállalatok műszaki szint
je egyre nagyobb mértékben felel meg a kor
szerű technológia feltételezte követelmények
nek.
A mélységi vízfeltárásnál a kivitelezés cél
ja: adott vízföldtani feltételek által meghatáro
zott maximális hozamú, tartós, homokmentes
vízkivételt biztosító kutak építése.
A fenti cél érdekében, ismétlem, biztosítani
kell a hidrogeológiai és mélyfúrási, ill. kútkiképzési technológiai feltételek összhangját.
Minden vonatkozásban kielégítő eredmény
re tehát csak a vonatkozó feltételek komplex
vizsgálata alapján juthatunk.
Megfigyelhettük ezt a hazai fúrási és kút
építési technológia fejlesztése kapcsán is.
Ismeretes, hogy a szárazfúrási eljárás a ré
tegparaméterek meghatározása szempontjából jó
mintavételt és kedvező rétegészlelési feltétele
ket biztosít. A hidraulikai szempontokat kielé
gítő szűrőszerkezet beépítése és hatásos tisztítószivattyúzás végrehajtása után a kútellenállás
mértéke — különleges módszerek alkalmazása
nélkül is — minimálisra szorítható. Ez a kon
vencionális módszer azonban az új gazdaságossági és termelékenységi követelményeknek már
nem felelhetett meg.
A fúrási és béléscsövezési munka terme
lékenyebb végrehajtása érdekében került sor az
öblítőiszap alkalmazásán alapuló fúrási techno
lógia bevezetésére. Óriási mértékben fokozódott
a fúrási sebesség, jelentős megtakarítást értünk
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el béléscsőanyagban. A pontatlan rétegészlelés,
ill. az ebből következő helytelen rétegbekapcso
lás miatt az elkészült kutakkal szemben egyre
több kifogás merült fel.
Az új fúrási technológiát a korszerű hid
raulikai alapelvek figyelembevételével felül
kellett vizsgálni. A rétegészlelés, rétegbekap
csolás és tisztítóvíz-szivattyúzás követelmé
nyeknek megfelelő elvégzése érdekében új mód
szereket kellett kidolgozni. Ennek kapcsán szá
mos eddig nem alkalmazott eljárással egészült
ki kútépítési technológiánk, így:
— geofizikai vizsgálatok,
— oldalfal-mintavétel,
— palástcementezés
— rétegmosatás, ill. rétegkezelés,
— kútvizsgálatok.
A felsorolás egyúttal a fejlesztési progra
mon belüli sorrendiséget is jelenti. Az új tech
nológia kapcsán szerzett tapasztalatok alapján
azonban bebizonyosodott, hogy a korábbi szem
lélettel ellentétben a kútszerkezet nem ellen
állásmentes szerkezet.
A furat környezetében és a kútszerkezetben végbemenő hidraulikai folyamatokat nem
célszerű egymástól függetlenül vizsgálni.
A bekapcsolandó eredeti állapotú porózus
vízadóréteg, a szűrőszerkezet, valamint a két
elem közötti körgyűrűteret kitöltő mestersége
sen kialakított, vagy itt elhelyezett anyag víz
beáramlás szempontjából összetartozó közeg
ként kezelendő. így tehát pl. a leglényegesebb
paraméter a kútellenállás meghatározását öszszefüggéseiben komplex módon kell végezni.
Számos lefolytatott kísérletnél hidraulikai
szempontból kifogástalan szerkezetű szűrőket
építettünk be. A várt jó eredmény mégis el
maradt, mert a szűrő környezetében nem vé
geztünk hatékony rétegtisztítást. Más esetben
a gyenge vízhozameredmény azzal magyaráz
ható, hogy korszerű eszközökkel végzett réteg
tisztítás mellett nagy ellenállású, helytelen
szerkezeti kialakítású szűrőt építettünk be.
A kúthidraulikai paraméterek mérésére és
értékelésére alkalmas korszerű módszerek be
vezetésére, csak a fejlesztési program utolsó
fázisában kerülhetet sor. A mérési és kiérté
kelési alapfeltételek biztosítása volt az elsődle
ges, a már említettek szerint.
A kúthidraulika a különböző jellegű (mű
szaki, vízföldtani) feltételek összehangolt vizs
gálatához ad nélkülözhetetlen alapot, a kút kör
nyezetében, a szűrőszerkezetben és a kútban
kialakuló áramlási viszonyok vizsgálatával fog
lalkozik.
A jelenleg alkalmazott kútépítési technoló
gia mellett is azonban követelményeket kielé
gítő kútvizsgálatokat csak rétegbekapcsolás, il
letve részleges kútkiképzés után végezhetünk
az alábbiak érdekében:
— ellenőrizhető a kút alkalmassága és pl.
nem kielégítő eredmény esetén szűrő
csere végzendő,
— tisztázhatók a kút üzemi feltételei,
— perspektivikusan figyelembe vehető, ér
tékes adatok nyerhetők a további kuta
tásokhoz.
Előzetes hidrogeológiai kutatófúrások, pró-

bakutak, megfigyelőkutak lemélyítésére gazda
ságossági okok miatt csak kismélységű kútcsoportok esetén, nagyon ritkán kerülhet sor. Ter
vezési segédletként tehát csak a legritkább eset
ben vehetők figyelembe.
Az adott vízföldtani feltételek, illetve ennek
megfelelően a hatékonysági és gazdaságossági
szempontok alapján alkalmazott kútépítési tech
nológia tehát korlátozza a figyelembe vehető
kúthidraulikai vizsgálati módszerek körét. Azaz
csak olyan összefüggések és kiértékelési mód
szerek vehetők figyelembe, melyeknél a feltéte
lezett határfeltételeket kielégítik a gyakorlati
technológia feltételei.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a kivitele
zési munkában gazdaságossági és műszaki lehe
tőség határán belül messzemenően figyelembe
kell venni a kúthidraulikai mérési és értékelési
eljárások alkalmazási lehetőségeit.
Továbbá a jövőben nagyobb figyelmet kell
fordítani olyan módszerek alkalmazására, me
lyek kútkiképzés előtt is lehetővé teszik a be
kapcsolandó tárolóréteg vizsgálatát, pl. rétegnyomásmérő műszerek.
5. Befejezés
Összefoglalva megállapítható, hogy a hazai
közép- és nagymélységű vízfeltárásnál — víz
földtani okokra visszavezethetően — a termelé
keny kivitelezés feltételei csak az öblítéses rotari fúráson alapuló fúrási és kútépítési tech
nológiával biztosíthatók.
A vízföldtani megkutatottság mértéke és az
adatfeldolgozás szintje kielégítő és megfelelő
alapot ad a tervezési és kivitelezési munkákhoz.
A rétegadottságok optimális hasznosítását bizto
sító kútkiképzés, ill. rétegkapcsolás érdekében
azonban elengedhetetlen számos járulékos tech
nológiai művelet, —•elektromos fúrólyuk-szel
vényezés,
oldalfal-mintavétel,
iszápbontás,
tisztítószivattyúzás, stb. — továbbá ellenőrző
kivizsgálatok elvégzése.
A vízkutatás és feltárás tehát manapság
magasszintű építési tevékenységet jelent. Ered
ményes munkát csak az adott vízföldtani és
kúthidraulikai viszonyok összehangolt vizsgá
lata és ennek alapján megválasztott komplex
technológiai módszerekkel érhetünk el. Ez azt
is jelenti, hogy a korszerű kútépítésnél az el
méleti kutatás területén elért eredményeket
messzemenően figyelembe kell venni, ami az el
méleti kutatással és gyakorlati kivitelezéssel
foglalkozó intézmények, Ш. szakemberek szoros
kooperációját igényli. A gazdaságossági szem
pontok alapján egyre fokozódó termelékenységi
és hatékonysági igények egyidejű kielégítése
csak ily módon biztosítható.
A hazai vízföldtani és ebből következő ki
vitelezési adottságok figyelembevételével a kútvizsgálatoknál legmegbízhatóbban a nem per
manens közelítő hidraulikai módszerek alkal
mazhatók. A Theis-féle egyenleten alapuló grafoanalitikus módszerek egyedi kutak esetén is
elfogadható közelítésként vehetők figyelembe,
a réteg átlagos szivárgási tényezőjének és kútellenállások mértékének nagyságrendi jellem
zésénél. A Dupuit-egyenlet alapján kapott ered
mények ebben a vonatkozásban viszonyítási
alapot képezhetnek.

A kútvizsgálatoknál alkalmazott jelenlegi
módszerek a jövőben feltétlenül továbbfejlesz
tendők. Növelnünk kell a jelenleg alkalmazott
módszerek megbízhatóságát, pontosságát, to
vábbá bővítenünk kell a gyakorlati alkalmaz
hatóság területét, pl. elektronikus számítógép
alkalmazása révén. Fokozni kell új eljárások
(pl. geofizikai) kialakításával kapcsolatos ku
tatásokat és ki kell dolgozni a kút kiképzése
előtt is alkalmazható vizsgálati eljárások hazai
technológiáját, szorgalmazni kell korszerű ré
tegvizsgáló műszerek bevezetését.
Járulékos kútvizsgálatok — termoszelvényezés, elektrolitikus karotázsmérés, áramlásmé
rés, stb. — alkalmazását általánossá kell tenni.
Az iszapöblítéses fúrási eljárás következ
ményeként jelentkező járulékos kútellenállás
mértékének csökkentése érdekében a rétegtisz
títás kérdésével kiemelten kell foglalkozni. A
jelenleg alkalmazott mechanikus és vegyi iszap
bontási eljárások eredményesen alkalmazhatók.
Termelékenységi és hatékonysági okokból azon
ban ezen a területen is folytatni kell a kutató
munkákat.
A fajlagos vízhozam és a tisztítószivattyú
zás hatékonyságának növelése érdekében to
vábbi kutatásokat kell végeznünk az adott fel
tételek mellett megengedhető belépési sebessé
gek mértékének tisztázása érdekében.
Kútszűrők megválasztásánál a réteg szem
cseszerkezeti, szivárgási, továbbá a szűrőszer
kezet hidraulikai jellemzőit kell összehangolni.
Hazai vízföldtani és műszaki feltételek között
legelőnyösebben az előregyártott íagasztott ka
vicsszűrő és Johnson-típusú szerkezetek vehe
tők elsősorban figyelembe. További kutatások
végzendők hazai gyártású, korszerű szűrőszer
kezetek kialakítása érdekében. A korábbinál
nagyobb mértékben végzendők kismintakísérle
tek, laboratóriumi vizsgálatok.
A fenti irányelvek megvalósítása érdeké
ben:
— a tudományos kutató intézetek segítsé
gét fokozottabban kell igénybe venni;
—•növelni kell a munkahelyi kísérletek
számát és színvonalát;
— az egyes területeken még csak elszige
telten alkalmazott, korszerű eljárások
általános bevezetését elő kell segíteni;
— tovább kell fokozni a kivitelező válla
latok munkagépeinek és műszerparkjá
nak korszerűsítését;
— emelni kell a szakmai színvonalat.
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