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BEVEZETÉS

Az 1971 októberében m egalakult Közép-du
nántúli Területi Földtani Szolgálat egyik első 
m unkája volt a balatonfüredi szénsavas sava
nyúvizek vizsgálata. A m unka elvégzését több 
tényező indokolta:
— Balatonfüred város tanácsa akkor adott 

megbízást az új általános rendezési terv  
program jának elkészítésére.

— Célszerű volt vizsgálni a  szénsavas kutak 
vízhozam- és szabad széndioxid-tartalom  
csökkenést kiváltó okokat.

— Több, korábban létesített kú t tönkrem ent, 
javaslatot kellett adni ezek felújítására.

— Felm erült annak a  lehetősége is, hogy a 
szűrt és kezelt Balaton-vízzel ellátandó p a rt
közeli településrészen szénsavas vízre új 
ivókutakat létesítenek.

1. TÖRTÉNETI V ISSZ A P IL L A N T Á S

Feljegyzésekből tudjuk, hogy m ár az ókor
ban a  róm aiak ism erték és felhasználták a fü 
redi savanyú források vizét. А XVII. században 
a tó partjához közeleső három  forrást „ tihanyi” 
savanyúvízként említik. 1743-ban LÉCS tih a 
nyi apát, az egyik forrást ún. faköpübe foglal
ta tta  és föléje faházat em eltetett. А XIX. szá
zadban a balatonfüredi fürdőélet fellendülésé
ben a savanyúvízes források döntő szerepet já t
szottak. 1855-ben H aller Flórián a források vizé
ről részletes kémiai elemzést készített. A szá
zadfordulón id. LÖCZY L. (14) a  Szívkórház 
körzetéből az alábbi három  forrást em líti:
— Ferencz József, (jelenleg Kossuth Lajos), 

m elynek vizét — akárcsak napjainkban — 
kizárólag ivásra használták.

— Fürdőforrás (jelenlegi neve Őskút) vizét 
medencébe vezették gyógyfürdés céljából.

— Savósforrás nevét onnan kapta, hogy vizét 
a tihanyi apátság a források területének ak
kori tulajdonosa juh te jje l (ún. „savó”) ke
verte  a Fürdőtelepen.

A növekvő fürdőélet vízigényét a  három  
forrás nem  elégítette ki, ezért id. LÓCZY L. (14) 
javaslatára további négy ku ta t m élyítettek, a 
m ostani szívkórház közelében.

1930-ban ifj. LÓCZY L. (14, 16) foglalko
zott a te rü let földtani és vízföldtani viszonyai
val. Vizsgálatai alapján a H ajógyártól É -ra há
rom új ku ta t (Polányi, Felső Polányi és Vörös) 
létesítettek.

A felszabadulás óta számos esetben tö r
tén t vízkutatás a területen , ennek ellenére a 
szénsavas ku tak  száma csökkent és vizük minő
sége is rosszabb, m int az 1930-as években. A

kutak egy része hosszabb ideig gazdátlan volt, 
karbantartásukkal senki sem törődött.

Az utóbbi években hozták rendbe a  szív
kórház kú tja it és gondoskodnak folyamatos 
karbantartásukról Kertész Gáspár kórházi fő
m érnök irányításával.

1962-ben a  M élyépítési Tervező Vállalat 
megbízásából a V ízkutató és Fúró Vállalat 
végzett ku tatást a  szívkórház vízigényének biz
tosítására. Levert szondákkal m értek CCh-tar- 
talm akat és nagyszámú ásott kútban vizsgálták 
a szabad széndioxid mennyiségét. Ezt követték 
a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem  Geo
fizikai Tanszékének sekélybehatolású geoelek- 
tromos szondázásai azonos céllal. Tudomásunk 
szerint az elkészült szakvélem ények alapján 
nem  tö rtén t előrelépés.

Az Országos Balneológiái K utató Intézet 
m unkatársai 1950 óta —  többek közt — a  ba
latonfüredi szénsavas kutak  vizének m éréseit 
is végzik. M egfigyeléseiket 2—3 évenként a 
Hidrológiai Közlönyben (3) közlik, így nyomon 
követhető egyes füred i szénsavas kutak  foko
zatos tönkrem enetele.

1961-ben a  Balaton-környéki szénsavas for
rásokról közzétett ism ertetésükben CZIRÁKY 
J. és SCHIFFNER K. (4) részletesen tárgyalják 
a füredi savanyúvizeket.

2. FÖLDTANI V ISZO N YO K  

2.1. Paleozoikum

A környék legidősebb képződménye Alsó
örs—Lovas térségében megközelítőleg ÉK— 
DNy-i csapás m entén foltokban felszínre buk
kanó anchim etam orf szericitfillit, kloritos ho
mokkőpala, szericitpala és kvarcporfir, fekete 
kovapala és laterálszekréciós kvarcit közbete
lepüléssel. Balatonfüreden felszínen helytálló 
településben nem  található ópaleozóos képződ
mény, csupán feldolgozott állapotban fordul elő 
a perm i összletben.

A fillitre  diszkordánsan települő felső-per
mi sorozat legalsó része durvaszem ű breccsa, 
illetve konglomerátum, m elyben a szemcsenagy
ság fölfelé fokozatosan finomodik. Az alap
konglom erátum  kavicsanyagát az em líte tt ó- 
palezóos képződmények alkotják, a finomodó 
szemcsenagysággal párhuzam osan egyre inkább 
a kvarc kerül túlsúlyba. A homokkövek kvarc
anyaga lekerekített, am i folyóvízi szállításra 
utal. Mind a durvább, m ind a finom abb szem
csenagyságú részekben keresztrétegzettség fi
gyelhető meg, m ely folyóvízi-deltában való ke
letkezéssel m agyarázható. A perm i sorozat fel
ső részén a csökkenő reliefenergiának megfe-
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1. sz. ábra: Balatonfüredi földtani térképvázlata

lelően a homokkő fokozatosan homokos aleurit- 
ba, lemezesen elváló agyagba megy át.

Balatonfüred környékén a felső-permi kép
ződmények kötőanyaga túlnyom ólag kovás, rit
kábban meszes, dolomitos, színe sárgásbarnától 
—lilásvörösig változik. Egyes homokkövek 
azonban kivételesen szürkésbarna, zöldesszürke 
színűek. A perm i összlet finomszemcsenagyságú, 
aleuritos képződményeinek m álladéka megszí
nezi a termőföldet, m int ez Balatonfüreden 
gyakran megfigyelhető.

Az igen erős tektonikai igénybevétel ha
tására az előbb em lített fokozatos szemcsenagy- 
ság-átm enet ritkán figyelhető meg. A szerkezeti 
mozgások hatására a sorozat különböző tagjai 
kerültek egymás mellé, gyakran az is előfordul, 
hogy a felső-permi vörös homokkő egyes el
szakadt blokkjai triász képződmények közé éke
lődnek.

2.2. M ezozoikum

A Balaton-felvidéken a triász időszak tel
jes, folyamatos üledéksora követhető nyomon a 
szeizi alemelettől a  raeti emeletig.

Legújabb megállapítások szerint az alsó- 
szeizi vörösesbama-zöldesszürke homokkő fo
lyamatos üledékképződéssel települ a  felső
perm i összletre. A szeizi alem elet homokkő köz- 
betelepüléses, m árga és homokos dolomit vál
tozásából áll, m ely rétegek vastagságukhoz ké
pest igen nagy kiterjedésben helyezkednek el 
a felszínen, ezt ifj. LÓCZY L. (15) a rétegek 
lankás településével, valam int váltós törések 
m entén keletkezett rétegismétlődésekkel m a
gyarázta.

Közvetlenül a felső-szeizi m árgák felett, 
nagy kvarctartalm ú, kemény, kampili aleme- 
letbeli szürke krinoideás mészkő következik, 
amely feletti rétegösszlet palás homokkő, m ár
ga váltakozásából áll. Az alsó-kampili képződ
m ények közé eltérő vastagságban és sűrűségben 
rozsdafoltos mészkő, illetve gasztropodás oolit- 
rétegek települnek. A felső-kampili könnyen 
málló, tiroliteszes m árgákat sárga színű mészkő, 
m ajd vékonypados, lyukacsos dolomit fedi le. 
Az alsó-triász záró tagja a bitumenes, sötét
szürke lemezes mészkő, melynek elválási felü
letein féreg járat-szerű hieroglifák tanulm ányoz
hatók. A triász alsó részében megfigyelhető a 
m észtartalom  fölfelé való növekedése. A m ár- 
gás, homokköves rétegeket meszes, dolomitos 
rétegek váltják fel. Ez a folyam at a középső
triászban folytatódik, ahol m ár csak karbonátos 
képződményeket figyelhetünk meg.

Az anizuszi em eletet sárgásszürke, megye
hegyi dolomit és barnásszürke kagylós mészkő 
képviseli, a ladinit pedig a diabáztufa közbete- 
lepüléses, tűzkőgumós, kovás mészkövek. Fel- 
tételezések szerint a triász időszakban ekkor 
volt a  legmélyebb a  tengerrel való borítottság. 
A ladini emelet u tán  m ár fokozatos kiemelkedés 
történt.

Balatonfüred és a környező települések há
zainak jellegzetesen világosszürke, sárgafoltos, 
helyenként kovás lábazati köve a „füredi mész
kő”. Kora vitatott, települési helyzete alapján 
átm eneti tag a középső- és felső-triász között. 
Mindig a ladini tridentinuszos kovás mészkő 
fedőjében helyezkedik el és a  raibli m árga- 
csoport feküjében.

A felső-triász raibli márgacsoportot id. 
LÓCZY L. (14) ősm aradvány-tartalom  alapján
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több részre különítette el. Külön em lítésre 
érdemes egy m árgagumós felületű kem ény 
mészkőszint, m elyet BÖCKH J. — a balaton
füredi kéki-völgybeli jellegzetes előfordulás 
u tán  — „kéki mészkőnek” nevezett el.

A triász felsőbb tagjai a  Sándorhegyi mész
kő és a fődolomit Balatonfüred várostól É~ra a 
Meleg-, Bacsó-, Száka- és György-hegyen ta 
lálhatók.

2.3. Harmad- és negyedkor

A perm —triász időszak képződményeire 
hosszantartó üledékhiány u tán  települnek a  fia
talabb harm ad- és negyedkori üledékek. P an
nóniái homok, agyag ott m aradt meg, ahol a  
pleisztocén, illetve holocén folyóvízi kavics, 
édesvízi mészkő m egvédte az erózió és defláció 
pusztításától. Ifj. LÓCZY L. (17) szerint az al
só-triász—perm  képződmények fele tti édesvízi 
mészkőfoltok egykori szénsavas feltörések bi
zonyítékai. Tény, hogy а  CO2 eltávozásakor 
СаСОз csapódik ki. Ok: a  forrászvízi mészkő 
(régi szerzőknél „travertinó”, illetve mésztufa) 
egyszerű karsztvizekből is lerakodhat, m int ez 
napjainkban a  Koloska-, s Nosztori-forrásoknál 
is megfigyelhető.

Balatonfüred—Csopak vonalában az idő
sebb képződményeket pleisztocén lösztakaró 
borítja be. A terü let legfiatalabb képződménye 
a holocén patakkavics, parti turzás, tőzeges láp 
és a jelenleg is képződő üledék, az alluvium .

Földtani térképvázlatunkat (1. sz. ábra) a 
M agyar Állami Földtani Intézet Víz- és Építés- 
földtani osztálya, valam int a  Mecseki Ércbá
nyászati Vállalat adatainak felhasználásával 
szerkesztettük.

2.4 Szerkezeti viszonyok

Balatonfüreden — egyben az egész Bala- 
ton-felvidéken — két uralkodó szerkezeti irány 
figyelhető meg: KÉK—NvDNy-i és az erre kö
zel merőleges ÉÉNy—DDK-i. A KÉK—NyDNy-i 
csapású főtörésvonal egyben a Balaton leszaka
dásának iránya is. E szerkezeti vonal m entén 
igen gyakori a Balaton-felvidéken a  folyamatos 
üledékképződésű sorozatok rétegismétlődése, 
felpikkelyeződése.

BÁLÁT ONKÖRNY ÉKI SAVANYlJVIZEK

2. sz. ábra: A  Balaton környéki savanyúvizek és szeiz- 
m otektonikus vonalak vázlata

Az ÉÉNy—DDK-i csapású haránttöréseket 
a Balaton felé futó patakok hangsúlyozzák ki. 
A m egfigyelt tektonikai törésvonalak helyessé
gét a morfológiai és földtani vizsgálatokon kí
vül alátám asztják a földrengések alkalm ával ki
m utato tt szeizmotektonikai vonalak is. Ism ert 
tény újabb szerkezeti mozgások alkalmával a 
régi törésrendszerek kiújulása. 1896. szeptember 
14-én erősebb földrengést észleltek a Balaton 
körzetében.

RÉTHLY A. (22) nyom án vázlatot (2. sz. 
ábra) szerkesztettünk a Balaton-környéki szén
savas vizek és a szeizmotektonikai vonalak 
kapcsolatáról.

3. HIDROGEOLÓGIAI V ISZO N YO K

3.1. A  szénsavas források vízadó rétegei, vize és
vízhozam át befolyásoló tényezők

A -balatonfüredi szénsavas források permi, 
verfeni, esetleg az ezeket a képződményeket 
borító fiatalabb pleisztocén, holocén üledékek
ből fakadnak.

A szívkórház körzetében levő kutak  mé
lyítésénél 5— 6  m vastag holocén törm elékes 
összlet harántolása u tán  érték  el a vízadó kam - 
pili lemezes mészkőösszletet. A Berzsenyi for
rás perm i vörös homokkő és alsó-szeizi homo
kos dolomit határán  fakad.

A Polányi és Vörös ku ta t ifj. LÖCZY L. 
(17) fúrási jelentései szerint perm i vörös ho
mokkőben foglalták. E kutak  közvetlen szom
szédságában (50— 100 m-es távolságban) húzó
dik a perm  és triász réteghatár.

A szénsavas források vize talajvízből és 
tektonikai vonalak m entén átadott karsztvízből 
áll. Ifj. LÓCZY L. (17) végzett m éréseket a ta 
lajvíztükör tengerszint feletti m agasságának 
m egállapítására a savanyúvizes kutak körze
tében. Megfigyelései szerint a szerkezeti moz
gások hatására kibillent, feldarabolódott réteg- 
összletekben, különböző a vízrekesztő rétegso
rok mélységbeli elhelyezkedése. Ezért egységes 
talajvízszint nem  alakulhatott ki. Az eltérő 
magasságban található talajvízrétegek között 
azonban állandó vízcirkuláció figyelhető meg a 
törésvonalak m entén. Balatonfüreden a ta la j
vízben oldott SOí-alkotórészek nagy m ennyisé
ge, az alsó-szeizi és a perm et záró aleuritos ré
tegek p irit ásványainak oldódásával m agyaráz
ható.

A kém iai elemzések szerint a savanyúvi
zekben jelentős m ennyiségű az oldott kalcium, 
m agnézium és hidrogénkarbonát, melyek a 
karsztvizek jellemző oldott alkotórészei. A sa
vanyúvizek karsztvíz-utánpótlása felszíni vizek
ből leszivárgó és felszín alatti szivárgásból tö r
ténhet.

JÁSKÓ S. (8 ) megfigyelése szerint Bala
tonfüred környékén a  bővizű karsztpatakok 
vízhozama perm i összletre érve jelentősen le
csökken. Tehát a  csapadékvizeken kívül karszt
víz is szivárog le a vízzáró rétegig. Ezenkívül 
a felszín a la tt a vízvezető rétegeken át törés
vonalak m entén jelentős karsztvíz szivárog ál
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landóan a Balaton felé a  felső-triász karsztból. 
Ez a tény  igen fontos a  savanyúvizek védőöve
zetének kijelölésénél, mivel a  források felszín
közeli vizének utánpótlását a kutaktól É-ra el
terülő rétegek vize látja  el.

A vízhozamot földtani adottságok, m eteo
rológiai tényezők, a  patakok hozama, felszivár
gó gázok és a közelben létesített vízkivételi 
helyek befolyásolhatják.

A savanyúvizeket tározó perm i homokkő 
kism érvű aktív  hézagtérfogata és a  vízzáró 
márgás közbetelepülések jelentősebb vízkészlet 
tározását nem teszik lehetővé. Alapvető felté
tel ezért a  karsztos kőzetekből szivárgó víz
utánpótlás fenntartása.

A savanyúvizeket mind mennyiségileg, 
mind minőségileg leronthatja a rétegek hely
zetének megbontása, akár a  szénsavas kutaktól 
távolabbi területeken is. Szükségszerű az ás
ványvizek amúgy is csekély vízkészletének tel
jes védelme, az adott földtani viszonyok fenn
tartása.

A csapadék mennyiségének változását kö
vető vízhozamváltozás időbeli eltolódása nagy 
m értékben függ a kőzet vízáteresztő-képességé
től. A verfeni dolomitos, mészköves rétegeken 
keresztül gyorsabb a  vízszivárgás, m int a kisebb 
szabad hézagtérfogatú homokköveken. A ho
mokos, laza rétegre telepített kutaknál fennáll 
az elhomokosodás veszélye. 1967-ben a  szív
kórházi kutak tisztítása, szivattyúzása után 
megháromszorozódott a vízhozam, megszűnt a 
kú t elhomokolódása.

Területünkön szoros korrelációt látunk a 
savanyúvizes kutak hozama és a  lehullott csa
padék között. A szívkórház négy összekapcsolt 
kútjának hozama és a  csapadékadatoknak 1 0  

éves idősorából úgy tűnik, hogy a  hozamada
tok 2—2,5 hónap késéssel követik a csapadék- 
viszonyokat. A grafikonon látható 1967. évi 
kiugró vízhozamokat a kutak tisztítószivattyú
zása eredményezte.

A meleg, száraz időjárás fokozza a párol
gást, így csökken a meglevő vízmennyiség. 
Hosszantartó hideg időben a fagy visszatartja a 
felszíni utánpótlást. Ezek a tényezők vizsgálati 
területünkön jelentéktelen m értékben befolyá
solják a  vízhozamot. A hőm érséklet és pára- 
nyomás változása pedig inkább a szénsav-tar
talommal hozható szorosabb összefüggésbe.

A levegő hőmérséklete és a szénsavas vizek 
hőmérséklete egymástól független. A jól kikép
zett szénsavas kutak — m int a Kossuth Lajos 
forrás — vizének hőmérséklete is egész évben 
állandó. 1970—71. évek részletes mérési soro
zata (3. sz. ábra) m utatja, hogy a Kossuth La
jos forrás vízhőmérséklete m indkét évben 14—
14,5 °C körül ingadozik, függetlenül a külső 
hőmérséklettől. Hasonló mérési sorozattal ren
delkezünk 1970—71. évből a  szívkórház négy 
egymással összekapcsolt kútjáról (4. sz. ábra).

A Savós-, Lobogó-, Falm elletti I. és II.- 
kutak gyűjtőmedencében m ért vízhőmérséklete 
13— 18 °C között erős ingadozást m utat. Ennek 
okát abban látjuk, hogy a  gyűjtőmedencében 
a savanyúvíz hőm érsékletét erősen befolyásoló 
tény a  külső hőmérséklet.

A Hajógyár körzetében levő kutak vizének 
hőmérsékleténél szintén nagym érvű ingadozás 
figyelhető meg. Összefüggés azonban sem a

KOSSUTH LA JO S FORRÁS FŐBB VÍZMINŐSÉGI ADATAI 1970-11-ró !

3. sz. ábra: A  Kossuth Lajos forrás főbb vízminőségi 
adatai 1970—71-ről

levegő hőmérsékletével, sem a vízhozammal 
nem állapítható meg.

KOMLÓSY ZS. (12) a budai Rudas-fürdő 
Juventus és A ttila forrásoknál vizsgálatokkal 
m utatott rá: a légnyomás növekedésével a for
rások vízhozama csökken. Hasonló megállapítá
sokat csak részletes mérési sorozat birtokában 
tehetnénk. Adatok hiányában csupán feltételez
zük, hogy a szénsavas vizek hozama is fordí
tottan arányos a légnyomással.

KESSLER H. (10, 11) m utatott rá a karszt
vizek hozama és a  csapadékmennyiség közötti 
igen szoros kapcsolatra. Vizsgálatai szerint for
ráshozam szempontjából mértékadó csapadék 
az, amely az év első négy hónapjában hullik. 
Ezen kívül még számos tényező befolyásolja a 
mértékadó csapadék kialakulását.

Mivel a balatonfüredi karsztvizek hozama 
is összefüggésben van a  csapadék mennyiségé
vel, hosszantartó száraz időben a savanyúvizek 
hozama fokozottabb m értékben csökken. Egy
részt a leszivárgó csapadék mennyisége keve
sebb, másrészt az alacsonyabb karsztvízszint 
következtében a savanyúvizek felszíni és fel
szín a la tti karsztvíz utánpótlása is kevesebb. 
Ezen kívül meleg, száraz időjáráskor kisebb a 
Balaton vízellátása is, s így csökkken a Balaton 
víztömegének duzzasztó hatása a  talajvizekre.

Az oldott gázokra a vízoszlopban fölfelé 
haladva egyre kisebb nyomás hat. A savanyú
vizek lüktető vízhozamát a CÖ2 gáznyomás- 
csökkenéskor történő robbanásszerű kiszaba
dulása eredményezi.

PA PP F. (26) 1954. június 10-én a Polányi 
kútról 2—4 perces időközökben figyelt meg
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4. sz. ábra: A  Szívkórház négy összekapcsolt kú tjának  
vízm ennyiségi és vízm inőségi adatai, valam int a csa

padék idősora 1961—1970. között

gázelőtöréseket. A leggyakoribb gázbuboréko
kat összekötő vonal ÉNy—DK irányú, amely a 
haránttörések irányával azonos.

A szénsavas kutaknál a  vízben levő CO2 

gáz visszaszorítására, feloldódására kell tö re
kednünk. Minél több CO2 távozik el a vízből, 
annál kevesebb a szénsavtartalom, kevésbé 
savanykás, kellemes a víz íze. A savanyúvizes 
kutak tervezésénél ezt figyelembe kell venni, 
mivel a kút kiképzése, csövezési m érete jelen
tősen befolyásolja a gázos kút működését. CO2 

hirtelen távozásakor CaCCh csapódik ki, mely 
jelentősen csökkenti a vízhozamot, eltöm ítve a 
kutak szűrőzését.

PANTÖ D. (19) 1932-ben a Vörösföldek sa
vanyúvizes kútjainak foglalásánál a vízkivezető 
csövek felső részét lehajlította, ezzel is meg
akadályozva а CO2 eltávozását a víz felett.

A szívkórházi szénsavas kutaknál ezzel 
szemben, a kutak fedőlapját — m elyeknek lég
mentesen kellene záródni — el lehet mozdí
tani, pedig a gázok hatása a fedőréteg záródá
sától is függ: jól elzárt térben fokozódik a nyo
más, növekszik a oldódás, több a szabad szén
savtartalom.

A szénsavas kutak körzetében újabbak lé
tesítését meg kell titani. A hozamcsökkenés 
jelentős volt a Jókai kútnál a kórházparkban 
levő III. kút szivattyúzásakor.

3.2. A  széndioxid-tartalom

А CO2 eredetére számos neves szerző kö
zölt elméleteket. Valószínűnek tartjuk , hogy a 
CO-2 posztvulkáni term ék (kvarcporfir- vagy 
bazaltvulkanizmus), mely törésvonalak mentén 
és csaknem m indenütt a perm —triász határon 
szivárog fel a  mélyből.

A kutak vizének szabad széndioxid-tartal
m át m érési adatsoraink alapján a csapadék, s 
így a  vízhozam, a légnyomás, a hőm érsékleti 
viszonyok, valam int a  kútkiképzés. befolyásolja 
lényegesen.

Már ifj. LÓCZY L. (17) és SCHULHOFF Ö. 
(26) is rám utatott, növekvő vízhozammal a ku
tak vizének szabad szénsavtartalm a is nő.

A Kossuth Lajos, .valam int a szívkórház 
egymással összekapcsolt négy kútjának vizét 
rendszeresen vizsgálják a kórház laboratóriu
mában. Az 1970—71. évi mérési adatsorokat 
grafikusan is ábrázoltuk. Az adatokért és érté-, 
kés tám ogatásért ezúton is köszönetét mondunk 
dr. HORVÁTH A. főorvos úrnak.

A kötött és szabad szénsavtartalom  m eny- 
nyiségi adatai m indkét vízben teljesen azonos 
lefutású görbét adnak. Tendenciájuk januártó l 
decemberig szinusz-görbe jellegű, 1971-ben a 
szénsavmennyiség szűkebb intervallum ban in
gadozik az 1970. évinél. Nagyobb vízhozam 
esetén magasabbak a  kapilláris vízoszlopok a 
talajban és nagyobb a vízállás a medencében. 
Ilyenkor ngyobb a vízoszlop nyomása, keve
sebb СО* tud eltávozni, nő a  szabad szénsav
tartalom . Ism ert tény, hogy szénsavas kutak
nál mélyebbről ve tt vízm intákban kétszeres
háromszoros lehet a szabad szénsav mennyisége.

SÁRIGER J. (23) közleményéből ism erjük 
a Balaton környéki átlagos légnyomásadatokat. 
Hasonló módon szerkesztettük meg az átlagos 
hőm érséklet és páranyom ás idősorát és e három 
tényező kapcsolatát vizsgáltuk a szabad szén
savtartalom m al. A savanyúvizek szénsavtartal
ma nő, ha nő a páranyom ás és a  hőmérséklet. 
A légnyomás változásával viszont ellentétes a 
szénsavtartalom  változása.
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; A vízben levő szabad szénsavtartalm at el
sősorban a mélyből feltörő СОц mennyisége 
szabja meg. A kút foglalásától függ, m ennyi tá
vozik el a vízből a levegőbe. Légm entesen zárt 
kutaknál feltehetően döntő lehet a vízoszlop 
feletti légtér vastagsága is.

A kutak kiképzésénél figyelemrhel kell 
lenni arra, hogy korrózióálló bélelést alkalmaz
zunk. Foglalásukhoz vörösfenyő, azbesztcement, 
vagy műanyagcsövek alkalmasak. A Vörös kút 
1932. évi csövezését PANTÓ D. (19) ifj. LÓCZY 
L. (17) tiltakozása ellenére acélcsővel végeztette, 
a csőkorrózió m iatt a k ú t 40 év a la tt teljesen 
tönkrem ent.

A szabad szénsavtartalm at befolyásoló 
több term észeti tényező hatását kiküszöbölni 
nem tudjuk, de a passzív védekezés bizonyos 
határig lehetséges. Alacsony; víznívó esetén 
célszerű csökkenteni a k iterm elt vízmennyisé-, 
get. Megfelelő kútkiképzéssel, a  kutak állandó 
karbantartásával elérhetjük  á vízhozam és -m i
nőség viszonylag állandó szintjét.

4. A Z  EG YES K U T A K  FŐBB A D A T A I  

4:1, Kossuth Lajos (Ferencz József) ivókút

A városi tanács kezelésében - levő, ivócsar
nokkal e lláto tt k ú t a Gyógy tér északi részén.

szélső értékek közöt ingadozott.' Megbízhatósági 
indexe m érsékelt: 15,8. - . ■

A szabad ССь-tartalom  átlaga 850 mg/1, 
400— 1300 mg/1 közötti szélső értékekkel. Víz
hőm érséklete a levegőtől függetlenül csaknem 
állandóan 14 °C. Kiugró szélső értékek 11,6 
és 16 °C.

4.2. Szívkőrházi összekapcsolt kutak

A  Lobogós-, Savós-, Falm eletti I. és II.- 
kutak (5. sz. ábra) egymással össze vannak köt
ve, vizük közös gyűjtőm edencébe kerül, ahol 
adataikat együttesen regisztrálják. Kiképzésük 
60 crri-es betongyűrűkkel történt, vasbeton fed- 
lappal. Az összekötőcső a kutak  és a  6  rn'-es 
gyűjtőmedence, illetve a  Gyógytér D-i oldalán 
levő 2 x 100 m:-es tárolóm edence között 150 
mm 0 - jű  PVC-cső.

A' kutak főbb hozamai felújítás előtt és 
után az alábbiak:

Előtt Után

M axi összhozaiú, 1/p 146 — 1956. IVÍ 267 — 1967. VII.
Min. iisszhozam, 1 p 27 — 1959. IV. 137,— 1968. VIII.
Megbízhatósági index 5.4 — jó  : 1,9 =  kitűnő

A szabad szénsavtartalom  1200 mg/1 át
laggal 650 mg/1 és. 1700 mg/1 között ingadozik.

HORHAZPARK

6

JE L M A G Y A R Á Z A T
II

• 1 ■ Oskút
2 : Falmelletti ~ A
3 : S á r o s
4 : Falmelletti - II.
F -Lobogo
6  ZJÓ kői
7  : K ossu th  L a jos

0 8 '-Vak-к út
* 9 ' III / Q - i 2 /  Ш  
/  v í z v e z e t é k

5. sz. ábra: A  Szívkórház kú tja inak és a Kossuth Lajos 
ivókú t helyszínvázlata

helyezkedik el. Vízjogi engedélyének száma 
20 929/1971. A 4,95 m mélységű, 80 cm átm é
rőjű betongyűrűkkel foglalt kú t vasbeton fed- 
lappal van lezárva. A terepszint a la tti 1,24 
m -en levő kifolyócsőhöz lépcsők vezetnek.

A közkedvelt ivókútról az utolsó 50 évről 
6 8  hozamadat állt rendelkezésünkre. Ezek alap
ján a közepes vízhozam 13 1/p, m ely 2,4—30 1/p

H őm érsékletük ' átlagosan 16 °C, szélső értékek 
az 1964. januári 9 °C és az 1970. augusztusi 19 
°C. A nem tökéletes fedés m iatt nagy a külső 
hőm érséklet hatása.

4.3. Egyéb kórházi kutak
Az Öskút, vagy régi nevén Fürdő forrás a 

kórház épületének ÉK-i szárnya a la tt van.
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Foglalása téglafalazattal történt, a  vízkivétel 
kövzetlen. A v zhozam 24 m érés átlagában 40 1/p, 
29 1/p minimális és 55 1/p maximális hozammal. 
Szabad CCh-tartalma 721,6 mg/1.

A Jókai, vagy régebbi nevén K erti ku tat 
1953-ban létesítették a kórházkertben téglafa
lazattal. A 3,9 m m ély és 1,3 m átm érőjű aknás 
k ú t vízhozama 16 mérés átlagában 0 , 8  1 /p, sza
bad szénsavtartalm a CZIRÁKY J. (4) szerint 
620—770 mg/1 között ingadozik. A vízhőfok 
szélső értékei 8— 15,4 °C.

Az eddig felsorolt kórházi kutak vízjogi 
engedélyének száma 851/1970. Az országos kút- 
kataszter szerint B. 12., a  kórházi nyilvántartás 
szerint III. sz. ku tat 1965-ben fúrták, ideiglenes 
vízjogi engedélye 1967. végén lejárt, nem  hosz- 
szabadították meg. Ennek oka, hogy a kút szi
vattyúzásakor a  Jókai kú t vizének szabad CCh- 
tartalm a a  felére csökkent, így együttes üzemük 
nem célszerű. A 10 m mély kú t PVC-csővel van 
bélelve, építésekor a kiterm elhető hozam 40 1/p, 
szabad CCh-tartalma 400 mg/1 volt.

4.4. Hajógyár körzetében levő kutak

A Berzsenyi Dániel, régi nevén Tolnai, 
vagy Országúti k ú t tanácsi kezelésben van, víz
jogi engedélyének száma: 11 592/1958. A Hajó
gyár és Camping határvonalától É -ra 170 m-re, 
a szőlők között PANTÖ D. irányításával 1931- 
ben készült a  kú t foglalása. A 4,7 m  m ély kút- 
akna vörösfenyő bélelést kapott. A vörösfenyő 
alapkeret közé alul 2 0  cm vastag durvakavics 
szűrőt, m ajd felette 65 cm hosszban és 15 cm 
vastagságban finomszemű, rostált kavicsszűrőt 
helyeztek el. A 60 X  60 cm-es búvónyílást vas
beton fedlappal légmentesen zárták. A vízkifo
lyás helyét 1958-ban m ódosították a Mezőgaz
dasági Szakiskola Tangazdaságának kérésére. A 
vizet csővezetéken 170 m hosszban lehozták a 
71. sz. közút D-i oldalára 50 mm átm érőjű 
azbesztcement csövön, ahol a  közkifolyó perm i 
vörös homokkőburkolatot kapott. Az utóbbi 20 
évben csak 24 alkalommal volt mérés a kútnál, 
ezek alapján az átlagos vízhozam 6 , 1  1/p, a szél
ső értékek 1—15 1/p között. A szabad szénsav
tartalom  jelentősen nem  változott az utóbbi 2 0  

évben, m ennyisége 1700—1900 mg/1 között in
gadozott. A vízhőfok szélső értékei 8,6—16 °C.

A Hajógyártól É-ra, a  vasúti aluljárótól 
300 m -re Ny-ra, a vasúti töltés alatt, zsombé- 
kos környezetben van a jelenleg gazdátlan Po- 
lányi kút. PANTÖ D. (19) 1931. évi tervei alap
ján  foglalták, kizárták a  felszíni vízszivárgások 
és a vízadó rétegek kapcsolatát. A 6  m m ély
ségű 1  m-es átm érőjű betongyűrűkkel bélelt 
aknában három 15,8 m-es fúrást m élyítettek. 
Ezek béléscsövét 10 mm 0 - jű  mosott durva- 
kaviccsal töltötték fel, melyek szűrőként m ű
ködtek. A cementgyűrűs aknába vörösfenyő 
bélelést helyeztek, a  gyűrűk és a  fenyőbélés 
közötti hézagot híg betonkeverékkel töltötték 
ki. A ku tat vörösfenyő fedővel látták  el, m elyre 
5 cm vastag betonréteget helyeztek.

A szénsavas vizet kivezető vascső a terep
szint alatti 0,4 m-ben végződik, m elynek felső

1 0  cm-es részét lehajlították, hogy a  széndioxid 
a víz felett szabadon ne távozhassák el. Ez a 
cső sajnos ma m ár nem tölti be funkcióját, m ert 
a záró fedlapot összetörték, így esetenként még 
döglött állatok is fertőzhetik a  vizet. A kú t tel
jes tönkrem enetelét az 1,5 m-es körzetben 
bugyborékoló tócsák jelzik, a felújítás szüksé
gességét a jelentős szénsavtartalom  indokolja. 
A túlfolyónál 1932-ben 1,5 1/p hozamot mértek. 
Az 1955—62 közötti 12 mérési adat átlaga csu
pán 1 1/p. Jelenleg csak nagyobb esőzések után 
van túlfolyás. A fedetlen kút vizének hőm ér
séklete a  külső hőm érséklet hatására 6—17 °C 
között ingadozik. A tönkrem ent foglalás elle
nére nagy a szabad szénsavtartalom : 1618 mg/1 .

A Vörös kút (Emszt forrás, Edmond féle 
kút) a vasúti aluljárótól К -re helyezkedett el, 
m integy 50 m -re. Az 1931-ben készült acélcső- 
bélelésű kú t mélysége 32,25 m volt, a korrózió 
tönkretette. A korrodált cső m ellett összegyűlt 
szénsavas víz nyugalm i szintjét 1955-ben még 
m érték, de 1962-ben m ár a  k ú t teljesen eltö- 
mődött.

1971. őszén m ár csak az egykorú térképek 
alapján tud tuk  azonosítani a kú t helyét, m elyet 
a szőlőben egy kis parlagterület jelzett csupán. 
A kút értékét a viszonylag csekély — 1,7 1/p 
— hozam m ellett a  többi kúténál jóval nagyobb, 
2494 m g/l-es szabad szénsavtartalm a adta.

5. A  SZ É N SA V A S VIZEK  VÉDELME

A szívkórház környéki ku tak  1913-ban 
rendkívül szakszerűen előírt vődőterületét az 
1971. évi vízjogi határozat annyira lecsökken
tette, hogy a kórházban és attó l К -re levő ku 
tak m ár a belső védterületen kívül vannak. A 
jelenlegi külső védőterület nagyjából megegye
zik a korábbi belső határaival. Véleményünk 
szerint mind a belső, mind a  külső védterület 
határvonala felülvizsgálatra szorul. A kórházi 
kutak hozama, vízminősége a szakszerű karban
tartás következtében kifogástalan, mégis cél
szerű lenne néhány rendszabályt foganatosítani 
a fokozott védelem érdekében. A gyűjtőm eden
cék és kutak  körzetét úgy kellene lezárni, hogy 
azokba szennyeződés semmiképpen ne ju thas
son be. A biztonságos fedőszerkezet javítaná a 
vizek szénsavháztartását és csökkentené a külső 
hőm érséklet okozta vízhőfok-ingadozást.

A Berzsenyi kút védőövezete egy 200 X  
X 2 0 0  m-es kerítéssel körülvett terület. A ke
rítés rossz állapotban van, felújításra szorul. 
Az ivókút és a hozzávivő vezeték nincs védve. 
Célszerű lenne itt  is hidrogeológiai alapon 
megvonni a védőterület ha tárait és ezen belül 
m egtiltani a trágya és növényvédőszerek al
kalmazását.

A Hajógyár környéki kutatással egyidőben 
ifj. LÓCZY L. (17) elkészítette a Vörösföldek- 
dűlőben levő savanyúvizek védterületének ja 
vaslatát. Ennél korszerűbbet m a sem tudnánk 
javasolni, a  2  X  2  km-es belső és a  földtani vi
szonyok alapján m egvont külső védőterület kel
lően biztosítaná a víznyerőhelyek védelmét.

Célszerű lenne a Polányi ku tat mielőbb fel
újítani és meg kellene fontolni a  vasúttól É-ra
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levő Felső Polányi és Vörös kú t felú jítását is. 
A ku takra  ásványvíz-palackozó üzem et is lehet
ne telepíteni.

A város rendezési tervének program jában a 
Városépítési Tudományos és Tervező Intézet 
előirányozta ezen kérdéseknek a vízügyi szervek 
és szolgálatunk bevonásával történő újravizsgá- 
latát.
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Й. Палфи—В. Хорват

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
УГЛЕКИСЛЫХ ВОД В КУРОРТЕ 
БАЛАТОНФЮРЕД

Резюме

В работе, на основании прежних гидрологических 
исследований и новых серий данных, рассматри
вается изменение дебита и содержания свободной 
углекислоты в функции различных факторов. 
Приводятся детальные данные о геологических и 
технических параметрах некоторых колодцев с 
углекисловой водой. Кроме того, излагаются 
предложения по обновлению колодцев, вышедших 
из строя или находящихся в плохом состоянии, а 
также по поводу площади защиты отдельных ко
лодцев.
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