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A tanulmány érinti a kutatás során mélyült 5 fúrás eseménytörténetét, bemutatja alapvető fúrásműszaki adatait, főbb műszaki 
vonatkozású jellemzőit; képet ad a fúrási tevékenység teljes körű dokumentációjáról és a hazánkban ilyen formában elsőként 
alkalmazott műszaki ellenőrzésről. Vázolja a minőség-biztosítás filozófiája szerint megvalósított ellenőrzési és dokumentációs 
rendszert, annak gyakorlati alkalmazását; ismerteti az öblítőiszap nyomjelzéséhez kiválasztott uranin tulajdonságát és a nyomjelzéshez 
kapcsolódó tevékenységet. Tárgyalja az alkalmazott minőség-ellenőrzési és minőség-biztosítási rendszer szükségességét, rámutat 
előnyeire és eredményességére.

1. Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok végleges el
helyezését célzó földtani kutatás mélyfúrásait a Rotaqua 
Kft. (Kővágószőlős) mélyítette, a minőség-biztosítás és 
-ellenőrzés a Golder Associates (Magyarország) Kft. fela
data volt. Tanulmányunkban elsőként a program során mé
lyült fúrások általános fúrásműszaki leírását adjuk, majd az 
ezekhez kapcsolódó minőség-biztosítási tevékenységet 
ismertetjük.

2. Általános fúrásműszaki leírások

A fúrások Bátaapáti-Üveghuta, Diósberény és Udvari 
térségében, az 1996 január közepétől május közepéig tartó 
időszakban mélyültek; általános fúrásműszaki adataikat 
külön-külön ismertetjük.

2.1. Az Üveghuta-1 fúrás

A fúrás ZIF-650 típusú, betonalapra rögzített berende
zéssel, külön felépített háromláb-toronnyal, totary rend
szerű fúrási technológiával, végig magfúrással mélyült 
( T u n g l i G y ., G y a l o g  L. 1996a). A magfúrás átmérője 
45,96 m-ig 112 mm, ez alatt 96 mm volt (1. ábra). A gránit 
fedő összletében keményfémbetétes koronát, az üde gránit
ban impregnált gyémántkoronát használtak. A száraz fúrás 
során szimplafalú, a továbbiakban duplafalú magcsövet al
kalmaztak. A tervezett gyorsmagszedős módszer mellett 
200 m-nél kisebb mélységben hagyományos ki- és beépitési 
technikával haladtak előre, a későbbiekben a lyuk állapota, 
a talpon tapasztalható ülepedés mértékének függvényében 
és a technikai problémák kiküszöbölése érdekében a két 
technikát kombinálták. Az öblítőrendszer kibetonozott 
(később PVC-fóliával kibélelt) iszapgödrökből állt, a fúrás 
második szakaszában külön ülepítővel, betonozott iszap
csatornával. A fúrásokhoz felhasznált vizet a fekedi vízmű
2. számú kútjából szállították. (A felhasználandó öblítővíz
zel szemben mindegyik fúrásnál követelmény volt, hogy ré
tegvízből származzon, így a későbbi trícium-vizsgálatokat

ne zavarja.) Az öblítőfolyadékhoz adalékanyagként a felső, 
később béléscsövezett szakaszon bentonitot és CMC-t, a 
továbbiakban a hidrodinamikai vizsgálatok miatt (hogy a 
lyuk falára tapadt iszaplepény a vízbeáramlást ne akadá
lyozza) csak CMC-t és CMC alapú Polifor 30-at használ
tak. Az öblítőiszap 1 ppm koncentrációban uranin nyom
jelzővel lett megfestve az öblítőfolyadék és a rétegvíz elkü- 
löníthetősége végett.

A tervezett 500 m helyett a talpmélység 364,47 m lett.
A száraz fúrási szakaszban (29,15 m-ig) a löszből az a- 

dott fúrási technológiával az esetek többségében nem sike
rült ép, henger alakú fúrómagot kapni; a magok többnyire 
szétesőek, „összetekertek” voltak, helyenként jelentős 
( 10- 20%-os) tömörödés és a felsőbb rétegekből való kisebb 
utánhullás is előfordult. Az ezt követő agyagos szakaszon a 
jó megtartású magokra a helyenként 30-40%-ot is megha
ladó duzzadás volt jellemző. A fúrómagban is látható talajvíz
szivárgás a 19,62-20,42 m közötti kiépítésnél jelentkezett, a 
nyugalmi talajvízszint 17-18 m körüli mélységben lehet.

29,15 m-től öblítéssel mélyült a fúrás, 45,96 m-ig 112 
mm-es átmérővel, jelentős iszapveszteség mellett. A fúró
magok alapján döntés született az első cementezett bélés
csőrakat 45,90 m mélységben történő elhelyezéséről. A to- 
vábbfúrás során kiderült, hogy a fenti béléscsőrakat alatt 
újra erősen mállott gránitösszlet következett, és jelentős 
mértékű öblítőfolyadék veszteség, maghiány és többszöri 
szerszámszorulás is fellépett. Ezt kiküszöbölendő — mivel a 
sűrű bentonitos iszappal történő, lyukfal-stabilitást célzó pró
bálkozások tartósan nem vezettek eredményre — 59,03 m-ig 
lyukfalszilárdító talpcementezésre került sor. így a fúrólyuk 
falának stabilitását sikerült elérni, de ezen a szakaszon a 
későbbiek során is jelentős öblítőfolyadék-vesztés volt.

A továbbiakban az előrehaladás meggyorsult, és folya
matosan, kisebb nehézségekkel mélyült a fúrás 315,23 m-ig 
(átlagosan napi 8,8 m előrehaladással). Amíg a hagyomá
nyos ki- és beépitéses technikával, 50 mm-es rudazattal ha
ladt előre, addig kevés probléma adódott (59,03-184,27 m-ig). 
A gyorsmagszedős módszerre való áttérés során azonban 
rendszeresen szerszámtörés, -szakadás történt.

200 m körüli mélységben (184,27 m-nél), amikor a ha
gyományos ki- és beépitéses technika már gazdaságosan



nem válthatta ki a gyorsmagszedős szerszám alkalmazását, 
a szerszámszakadások elkerülése céljából egy 108/99,5 
mm-es ideiglenes béléscsövet (technikai rakatot) ültettek 
be. A következő időszakban (184,27-315,23 m között) a 
technikai rakat beépítése után a gyorsmagszedős szerszám
mal (HQ 89 mm-es csőrudazat) a továbbfúrás során to
vábbra is gyakoriak voltak a rudazattörések, menetszaka
dások. Ezért közben még többször visszatértek a részleges 
ki- és beépítéses technológiára (az 50 mm-es és a 89 mm-es 
HQ rudazat különböző arányú kombinálásával). Közben a 
technikai rakatot 60,18 m-ből kiépítették, mivel tervezett 
célját, a rudazattörések megakadályozását nem érte el.

A fúrás már 295 m-től töredezett zónában haladt. Ez 
311,57 m-től az előrehaladásban és a mag állapotában je
lentkezett, igazi fúrástechnológiai problém át azonban 
315,23 m-től jelentett. Ekkorra állandóvá vált a murvás, la
za anyag méteres nagyságrendű ülepedése, ami magában 
hordozta a megszorulásnak, így a fúrás elszerencsétlenedé- 
sének állandó veszélyét. Az ülepedéseket megpróbálták 
talpmarózással feldolgozni, és közben magfúrással előreha
ladni. Ez csak 316,10 m-ig sikerült, és a további próbálkozá
sok nem vezettek eredményre. Megoldásként a talpcemen- 
tezés kínálkozott.

A cementezés előtt a 86,55-316,10 m-es szakaszon 
pakkeres hidrodinamikai vizsgálatok (8 tesztvizsgálat, köz
te 1 vízmintavétellel) történtek, amelyeket a német Golder 
Associates végzett el (H a r b o r t h , B., T u n g l i G y. 1997) a 
Rotaqua Kft. technikai közreműködésével. A tektonikus 
zónát 316,10-330,20 m között 6 szakaszban — alkalman
ként 2-5 m-es előrehaladás után, az omló lyukfal többszöri 
talpcementezéssel történő megkötése után — egy hónap 
időráfordítással sikerült átfúrni. A cementezések minősé
géről a bőségszelvény megnyugtató képet adott. Ezután 
magfúrással, HQ gyorsmagszedős technológiával mélyült 
tovább a lyuk 356,81 m-ig, elfogadható, átlagosan napi 5,3 
m-es előrehaladással.

356,81 m-től újra tektonikus, zúzott zónába ju to tt a fú
rás, előrehaladás ismét csak állandó ülepedésrfeldolgozás 
(talpm arózás) m ellett volt lehetséges, ezért 364,47 m-nél 
ú jra talpcem entezés vált szükségessé. Ekkor a még nem  
vizsgált szakaszon is egy hidrodinam ikai vizsgálatra (víz- 
mintavétellel) került sor (H a r b o r t h , B., T u n g l i G y . 1997).

Jóllehet még kb. 135 m volt hátra a tervezett 500 m-es 
talpmélység eléréséig, de a tektonikus, zúzott zónák miatt 
a vizsgálatok szempontjából kedvezőtlen körülmények kö
zött lehetett volna előrejutni. Mivel az addig lemélyült sza
kaszon a vizsgálatok megfelelő módon és minőségben ké
szültek el, az alapvető kérdésekre a válasz az eddigi ered
mények alapján is megadható volt. Ezzel szemben a to
vábbfúrás újabb komoly költségeket igényelt volna, és nagy 
pénzügyi kockázatúnak látszott, ugyanakkor nem volt vár
ható a kockázattal arányban álló érdemi információ, ezért 
döntés született a fúrás végleges leállításáról. Ezután a fú
rólyukat 3 lépcsőben a felszínig felcementezték.

A magkihozatal összességében megfelelő volt: a fúrás 
egészét tekintve 91,7%, a tektonikai zónákból 59,91% (az 
előírás >50% volt), míg a teljes fúrásból a tektonikai zónák 
nélkül 94,31% (az előírás >95% volt). A fúrás a mélyítés so
rán felmerült műszaki problémák ellenére megfelelt az 
összes vizsgálati elvárásnak (a lyukfal stabilitása, az elhaj
lás mértéke stb.); valamennyi geofizikai és hidrodinamikai 
vizsgálat számára a fúrólyuk kiképzése és állaga jó minősé
gű volt.

2.2. A Diósberény-IA fúrás

A fúrás SZKV-500 (UKB-2) típusú, önjáró berende
zéssel, rotary rendszerű fúrási technológiával, végig magfú
rással mélyült. A magfúrás átmérője 113 mm volt (2. ábra), 
a mélyítés keményfémbetétes koronával történt ( T u n g l i 
G y., G y a l o g  L. 1996b).

A kezdeti száraz fúrás során (3,15 m-ig) szimplafalú, a 
továbbiakban duplafalú magcsövet használtak. Az egész 
fúrás során hagyományos ki- és beépítési technikát alkal
maztak. Az öblítőrendszer tárolóegysége vízüveggel kikent 
iszapgödörből állt. A fúrásokhoz felhasznált vizet a diósbe- 
rényi közüzemi vízvezetékrendszerből vételezték. Az öblí
tőfolyadékhoz adalékanyagként bentonitot és CMC-t hasz
náltak. Az öblítőiszap 1 ppm koncentrációban uranin 
nyomjelzővel lett megfestve. 35,33 m-ig 133 ill. 146 mm-es 
palástcementezett acél béléscsőrakatot építettek be a nagy 
víznyelő-képességű homokréteg kizárására.

A béléscsövezés után a fúrólyuk továbbfúrása viszony
lag. problémamentesen történt. 10 nap alatt megfelelő, 
átlagosan napi 11,3 m-es előrehaladással érték el a végleges 
talpmélységet, 150,10 m-t (a tervezett talpmélység 150 m 
volt). Ezután a fúrólyukat 3 lépcsőben teljesen felcemen- 
tezték.A magkihozatal az egész fúrást tekintve (150,10 m- 
ből 138,11 m mag) 92,01% volt.

Mivel az iszaprendszer nem volt zárt, és az iszapgödör
ből történő, elszivárgás mértéke összevethető volt a fúró
lyukban észlelhető iszapveszteség mennyiségével, így csak 
becsülni lehetett az egyes előrehaladáshoz tartozó iszap
veszteségeket.

2.3. Az udvari kutatási terület fúrásai

Udvari térségében 3 fúrást mélyítettek egy 10 m-es kö
rön belül ( T u n g l i G y., G y a lo g  L. 1996c):
— földtani alapfúrás (U -2A ) 170,36 m-es mélységig, vé

gig magfúrással, nyomjelzett öblítőiszappal;
— „száraz” fúrás (U-2B) 33,60 m-ig, magfúrásként, végig 

szárazon fúrva;
— hidrogeológiai fúrás (U -2C ) 151,88 m mélységig, teljes 

szelvénnyel fúrva, nyomjelzett öblítőiszappal, két hid- 
rodinamikailag vizsgált szakasszal.
Az U-2A fúrás SZKV-500 (UKB-2) típusú önjáró be

rendezéssel, rotary rendszerű fúrási technológiával, végig 
magfúrással mélyült. A magfúrás átmérője 113 mm volt, a 
mélyítéshez keményfémbetétes koronát használtak.

Az indító száraz fúrás során (4,78 m-ig) szimplafalú, az 
öblítéses magfúrás során duplafalú magcsövet alkalmaz
tak. 5,60 m-ig vezércső lett elhelyezve, amely csak a fúró
lyuk végső elcementezésekor építettek ki. Az egész fúrás 
során hagyományos ki- és beépítési technikát használtak. 
Ennél a fúráscsoportnál már zárt öblítőrendszert alakítot
tak -ki (a vízveszteség fokozott ellenőrzésére), gödörbe 
ásott acél iszaptartály tárolóegységgel. A fúrásokhoz fel
használt vizet az udvari vízmű 2. számú kútjából (K6 víz- 
fúrás) vételezték. Az öblítőfolyadékhoz adalékanyagként a 
felső 80 m-es szakaszon bentonitot és CMC-t használtak, 
ez alatt csak a fúrt rétegek agyagtartalma volt „adalék
anyag”. Az öblitöiszap 1 ppm koncentrációban uranin 
nyomjelzővel lett megfestve az öblítőfolyadék és a rétegvíz 
elkülöníthetősége végett. A fúrás viszonylag problémamen
tesen történt. Az öblítéses szakaszban 4,78-170,36 m kö
zött 10 nap alatt 16,5 m volt a napi előrehaladás. Ezután a 
fúrólyukat 1 lépcsőben teljesen felcementezték.

A tervezett talpmélység 150 m volt, a végleges talp



mélység a negyedidőszaki rétegeknek a vártnál nagyobb 
vastagsága miatt 170,36 m lett. A magkihozatal az egész 
fúrást tekintve (170,36 m-ből 161,26 m mag) 94,66% volt.

Az U-2B fúrás SZKV-500 (UKB-2) típusú önjáró be
rendezéssel, rotary rendszerű fúrási technológiával, végig 
száraz magfúrással mélyült, mintavétel céljából. A magfú
rás 2,0 m-ig 130 mm-es spirálfúróval, 9,5 m-ig 146 mm-es 
keményfémbetétes koronával és szimplafalű magcsővel, 
majd 151 mm-es keményfémbetétes koronával és szimpla
falú magcsővel történt. Megadott mélységközökből 30 cm- 
es zavartalan mintavételezés volt triplafalú (Mazalán) mag
csővel. A fúrás során hagyományos ki- és beépítési techni
kát használtak.

A tervezett talpmélység 20 m volt, a tényleges talpmély
ség 33,60 m lett. A fúrásban mértük a talajvízszintet is (a 
megütött 32,75 m, a nyugalmi 30,98 m volt), majd a fúrást 
2 lépcsőben felcementezték.

Az U-2Cfúrás célja a földtani fúrás alapján előzetesen 
megadott két mélységtartományban (71,42-79,52 m és 
144,54-149,00 m között) hidrodinamikai vizsgálatok vég
zése volt.

A fúrás 1BA15 típusú önjáró berendezéssel, rotary 
rendszerű fúrási technológiával, végig teljes szelvénnyel 
mélyült; mélyítéséhez görgős vésőt használtak.

Itt is zárt öblítőrendszert alakítottak ki, tárolóegysége 
az U -2A  fúráshoz már kialakított, gödörbe ásott acél tar
tály volt. A fúrásokhoz felhasznált vizet az udvari vízmű 2. 
számú kútjából (K6 vízfúrás) vételezték. Tiszta vízzel' fúr
tak, adalékanyagot nem használtak, csak a fúrt rétegek a- 
gyagtartalma javította az öblítőiszapot, hogy a későbbi víz
vizsgálatokat az adalékanyag ne zavarja. Az öblítőiszap 1 
ppm koncentrációban uranin nyomjelzővel lett megfestve 
az öblítőfolyadék és a rétegvíz elkülöníthetősége végett.

Először 191 mm-es átmérővel 71,56 m-ig mélyült a fú
rás, a szakaszba 71,50 m-ig 160 mm-es palástcementezett 
béléscső került. A 81,51 m-ig terjedő 132 mm-es szakaszba 
89 mm-es szűrőcsövet építettek be. Az intervallumban vég
zett hidrodinamikai vizsgálatok során először tisztító 
kompresszorozás, majd amikor a kis vízhozam miatt ez 
már nem volt lehetséges, dugattyús vízkiemelések történ
tek a kúttisztításhoz, valamint a kútvizsgálatokhoz is. A 
visszatöltődés-mérések utáni vízmintában az öblítőfolya
dék — a nyomjelző uranin mért koncentrációja alapján — 
már csak 0,5%-ban volt jelen.

A második szakaszban először 132 mm-es átmérővel 
144,50 m-ig mélyült a fúrás, a szakaszba 144,50 m-ig 127 
mm-es palástcementezett béléscső került. A 151,88 m-ig 
terjedő következő, 112 mm-es szakaszba 89 mm-es szűrő
csövet építettek be. Az intervallumban végzett hidrodina
mikai vizsgálatok során tisztító kompresszorozás, majd 
kútvizsgálatokhoz újabb kompresszorozások és vissza
töltődés-mérések történtek. Ezután a vízmintákban az 
öblítőfolyadék — a nyomjelző uranin mért koncentrációja 
alapján — már csak 0,2%-ban volt jelen.

A kútvizsgálatok után a fúrólyukat megfigyelőkúttá 
képezték ki.

2.4, A fúrásmüszakl paraméterek felhasználhatósága

A fúrásműszaki paraméterek megválasztását a magfú
rások esetében elsősorban a minél jobb megtartású fúró
magra való törekvés befolyásolja, az előrehaladási sebesség 
másodlagos jelentőséggel bír. A megfigyelt és dokumentált 
műszaki adatokat, mint az előrehaladási sebesség, talpnyo
más, szivattyúteljesítmény, szivattyúnyomás, forgatási se

besség, összevetettük a fúrás által harántolt képződmé
nyekkel.

így például az U-2A fúrás esetében a rétegek fúrható- 
sági szempontból az egész fúrás során hasonlók voltak, 
ennek megfelelően az alkalmazott főbb paraméterek (talp
nyomás, forgatási sebesség) is alig változtak. Az előrehala
dás sebességének változása jól párhuzamosítható volt a 
kőzetminőség változásaival. Az előrehaladási sebességek a 
lösz összletben (97,0 m-ig) 4-20 perc/fm között változtak 
(egy-egy keményebb padot 35-40 perc/fm értékek jelez
tek). A tarkaagyag összletben 23-42 perc/fm értékek jel
lemzőek, míg a felsőpannóniai összletben a 10-15 perc/fm 
volt jellemző.

Az Üh-1 fúrásban (3. ábra) a löszben a száraz fúrási 
szakasz során 20-30 perc/m , az alatta következő tarka
agyagban mind szárazon, mind öblítéssel 2-8 perc/m volt 
a jellemző előrehaladási sebesség. A gránitmurvában és a 
mállott gránitban 3-30 perc/m, a 45,19-46,96 m közötti 
aplitos gránitban 380-525 perc/m értékek voltak mérhe
tők. Ezután mind a mállott, mind az üde gránitban 20-90 
perc/m volt az előrehaladás, amely a fúrás legalsó szaka
szán 35-100 perc/m-re emelkedett. Csak a vékony, néhány 
dm-es keményebb kvarcit- és aplittelérek átfúrásakor nőt
tek meg jelentősen az értékek, 150-530 perc/m-re.

Az öblítőiszap rendszeresen m ért paraméterei (4. 
ábra) alapján az egyes tevékenységek (cementezés, cement
dugó átfúrás stb.) hatása, a földtani, esetenként a< felszíni 
körülmények (agyagásványokkal történő telítődés a harán- 
tolt rétegekből, ill. napi hőmérsékleti ingadozások stb.) 
változása ugyancsak minden egyes fúrásban jól követhető, 
egyértelműen kimutatható volt.

3. Az öblítőfolyadék nyomjelzése

Külön szeretnénk kiemelni az öblítőiszap nyomjelzésé
nek a fúrásokban alkalmazott kvantitatív módszerét. A fú
rások mélyítése során valamennyi, a fúrólyukba kerülő fo
lyadékot (vizet ill. öblítőiszapot) nyomjelző anyaggal (tra- 
cerrel) festettünk meg, hogy a rétegvíz mintázása során 
mennyiségileg megállapítható legyen a mintában az öblítő
iszappal bejuttatott víz és az eredeti rétegvíz részaránya.

Az ideális nyomjelzőnek számos követelménynek kell 
megfelelnie (lásd az 1. táblázatot), és a mai napig nem 
ismert egyetlen olyan anyag sem, amely ezen elvárásoknak 
minden tekintetben megfelelne. A hidrogeológiában nyom
jelzőként több anyag is ismeretes (pl.; LiCl, trícium stb.). 
A Golder Associates a hasonló célú svájci és németországi 
kutatások során a gyógyszeriparban uraninként ismert 
nátrium-fluoreszceint használta. Ezt hazánkban is ismerik, 
búvópatakok megfestésére alkalmazzák. Nyomjelzőként 
történő felhasználása azon alapul, hogy az uranin a zöld 
látható tartományában ultraibolya fény hatására fluoresz
kál. Méréstechnikai szempontból kedvező tulajdonságú, 
hogy már nagyon kis mennyiség esetén is optikai úton egy
szerűen és gyorsan meghatározható. Méréséhez kellő tisz
taságú nyomjelző anyagot kell használni, pontos meghatá
rozásához UV spektrométer szükséges.

Összességében az uranin a mélységi vizek hidrogeológiai 
célú megfestésére nyomjelzőként jól bevált. A fő előnye 
viszonylag olcsó ára és gyors meghatározhatósága.' Az 
elemzési eredmények a vízmintavétel után néhány órával 
rendelkezésre állnak, és így a további teendők (pl. további 
szivattyúzás).kijelöléséhez azonnal felhasználhatók.

A nyomjelző használata során a fúróiszapot megfestet-



Az uranin és az ideális nyomjelző tulajdonságainak összevetése l. táblázat

Tulajdonság Ideális nyomjelző Uranin (Na-fluoreszcein)

stabilitás stabil UV fény, oxidáció és magas hő hatására szétbomlik

kémiai-fizikai tulajdonságok inért, vízben jól oldódik agyagásványokban adszorbeálódik, vízben jól oldódik

természetes előfordulás felszín alatti természetes vizekben nem fordul elő esetleg a korábbi festési-nyomjelzési kísérletek során 
kerülhetett mélységi vizekbe

toxicitás (1-10 mg/1 
koncentráció mellett)

nem toxikus nem toxikus

kimutatás gyors és egyszerű gyors és egyszerű

terepen lehetséges terepen is meghatározható

pontosság 1 % alatt pontosság 1-3% (abszolút)

elemzési tartomány 4-5 nagyságrend elemzési tartomány ÍO'MO'*

specifikus kimutathatóság kimutathatósága nem igazán specifikus, hasonlóan 
fluoreszkáló anyagok mélységi vizekben 
előfordulhatnak

kimutathatóságát az öblitőiszap adalék-anyagok nem 
befolyásolják

kimutathatóságát a színes adalékok és a szuszpenzió 
szilárd részecskéi zavarják

hatása az egyéb vizsgálatokra egyéb vizsgálatokat nem zavar, ill. akadályoz egyes vizsgálatokra kihatással van, vagy akadályozza

ár lehetőség szerint alacsony viszonylag alacsony

tűk uraninnal; a nyomjelző tartalm át állandó 1 ppm-es 
szinten kellett tartanunk, ezért rendszeres mintázás és elle
nőrzés mellett szükség esetén korrigáltuk az öblítőiszap
ban a nyomjelző koncentrációját. Ugyancsak rendszeres 
uranintartalom mérés folyt a hidrodinamikai vizsgálatok 
során, amikor a kiindulási koncentráció 10% alá csökkené
se után került sor a vízminta vételre.

4. Műszaki ellenőrzés és minőség-biztosítás

A munkálatok során a Golder Associates külföldi iro
dái által eddig már több országban kipróbált és használt 
műszaki ellenőrzési és dokumentációs rendszert adaptál
tuk a hazai viszonyokra, kibővítve és a jobb értelmezést se
gítő részekkel módosítva (G y a l o g  L., T u n g l i G y . 1996). 
Az eredeti rendszert a Golder Associates (Németország, 
Celle) a kis és közepes radioaktivitású hulladékok morsle- 
beni telephelyének vizsgálatában (1994-1995) alkalmazta, 
s az adaptáláshoz az ott szerzett személyes tapasztalataink 
nagy segítséget nyújtottak. Célunk az volt, hogy a fúrásos 
kutatásnak a nemzetközi gyakorlat és elvárások szintjén 
álló műszaki ellenőrzési és dokumentációs rendszerét való
sítsuk meg. Munkánkat megnehezítette, hogy nagyon rövid 
idő állt rendelkezésünkre, és nem volt egy minden részletre 
kiterjedően véglegesített kutatási terv, hogy teljes körű és 
pontos munkafázis- és munkafolyamat-leirásokat adhas
sunk a kutatási program legapróbb részletéig, ami a 
minőség-biztosítás és minőség-ellenőrzés alapjául szolgál. En
nek a tartalma az amerikai projektszervezésből Quality 
Assurance/Quality Control néven (rövidítve QA/QCj ismeretes.

Bármely fúrásos kutatás célja az, hogy információt szerez
zünk a kőzetek tulajdonságairól, szerkezetéről a különböző 
mélységekből. A legfontosabb információforrások, amelyek 
közvetlen információt adnak: a fúrómag, a csövezetlen 
fúrólyukban elvégzett („open hole”) hidrodinamikai vizs
gálatok és a mélységi vízminták. Ezek egészülnek ki a közvetett 
megfigyelések, mérések egész sorával (geofizikai vizsgálatok, a 
fúrómagon történő mérések, a fúrás mélyitése során észlelhető 
műszaki paraméterek, öblitőiszap adatok stb.).

Mind a közvetlen, mind a közvetett megfigyelés minő
ségi biztosítéka akár a vizsgált fúrómag, akár a fúrólyuk

esetében az információforrás megbízhatósága. A végrehaj
tott mérések, megfigyelések mind a tér egy meghatározha
tó pontjához tartozó „mintavételek”. Ennek megfelelően a 
mért vagy észlelt adat, információ csak akkor válik megfe- 
lélően felhasználhatóvá, ha megbízhatóan ismerjük annak 
pontos térbeli helyét.

A fúrólyuk hidrodinamikai vizsgálata ill. a vízmintavé
tel során egy dinamikus rendszért vizsgálunk. Itt m ár a 
pontos térbeli helyzeten felül jelentőséggel bír a fúrás szer
kezete, a lyukfal állagát befolyásoló eszközök (koronák, 
vésők, stabilizátorok, rudazat) eltérő roncsoló tulajdonsá
ga, valamint az időtényező is, tehát a fúrás eseménytörté
nete, az alkalmazott fúrásműszaki paraméterek, valamint 
az azokban történő változások, az öblítőiszap érintkezése 
és elegyedése a rétegvizekkel, a fúrásban kialakuló kapcso
lat a különböző rétegek között, valamint az ugyancsak nyo
másváltozásokat okozó és a rétegvizek viselkedését befo
lyásoló szivattyúnyomás és -teljesítmény.

Mindez nem újdonság, hiszen a fúrásos kutatással fog
lalkozó szakemberek tisztában vannak a fölsoroltak jelen
tőségével, és eddig is igyekeztek megfelelni az elvárások
nak alkalmankénti ellenőrzéssel, a fúrómester dokumentá
ciójának rendszeres átnézésével. Többre azonban nem fu
totta és nem is futhatta, hiszen az már egy állandó felügye
letet kívánt volna meg. De még az állandó ellenőrzés sem 
garantálja önmagában a hibák teljes körű kiküszöbölését, 
hiszen a fúrás során számos munkafolyamatra kell egymással 
párhuzamosan figyelni. Mindez azonban megvalósítható egy 
— a fúrással párhuzamosan haladó, több, keresztirányú 
átfedéssel és csatolással felépülő — részletes dokumentáci
ós rendszeren keresztül. Ennek során egyszerre kapunk 
részletes dokumentációt megbízható, garantált adatokkal, 
és biztosítjuk a munkafolyamatok előírásoknak megfelelő 
módon történő elvégzését. Ez a minőség-biztosítás és 
minőség-ellenőrzés dolga.

A minőség-biztosítás során a műszaki-tudományos ke
reteken belül mindent úgy kell megadni, hogy a véletlen 
hibák — az olyan emberi hibák, mint elfelejtettem, elnéztem, 
nem arra gondoltam, másra számítottam, úgy gondoltam, 
hogy már megcsinálták stb. — egészen egyértelmű kontroli- 
mechanizmusokon keresztül kizárhátók legyenek, és a



konkrét munkákat úgy lehessen megtervezni, hogy ne for
dulhasson elő az, hogy véletlenül kimaradjon a munkfolya- 
matnak akárcsak egy szakasza is, vagy a különböző szaka
szok felcserélődjenek, még ha ez a változás a fúrási vállal
kozó dolgozói .számára lényegtelennek is tűnik. A termé
szetes munkamenetben ezek miatt a beépített kontrollme- 
chanizmusok miatt a kezdeti időkben kisebb időveszte
ségek előfordultak. A megfelelő ellenőrzéshez több köz
bülső formanyomtatványt, táblázatot is kitöltöttünk, több 
helyszíni összemérés történt ellenőrzési céllal.

A munkákat aszerint osztottuk szét, hogy az ellenőrzé
si prioritás elve érvényesülhessen, senki se ellenőrizze ön
magát, azaz senki ne kontrollálja a saját munkáját ill. a 
munkájából született anyagot vagy jelentést.

A Golder Associates feladata ebben a kutatómunkában 
az volt, hogy a fúrási és a lyukvizsgálati tevékenységben 
résztvevők terepi munkáját szervezze, összehangolja és 
felügyelje, és mindazon adatot, információt, amely a fúrás 
során észlelhető és a későbbiekben jelentőséggel bírhat, 
rögzítsen olyan terjedelemben és részletességgel, hogy a 
dokumentációból a tevékenységet, munkafázist megbízha
tóan és teljes körűen rekonstruálni lehessen. Ennek esz
közéül szolgált a fúrás minőség-biztosító és -ellenőrző 
(QA/QC) rendszere, amely az egyes munkafázisok kivite
lezésének gondosságát, valamint az információszerzés és 
dokumentálás minőségét szavatolta. A rendszer alapjául 
szolgáló adatokat saját műszaki ellenőreinken keresztül 
gyűjtöttük be. A Golder Associates műszaki ellenőri rend
szere az információszerzés, műszaki adatgyűjtés szempont
jából független volt a fúrási vállalkozótól és a megbízótól 
egyaránt. A műszaki ellenőrök állandóan jelen voltak a 
fúrásnál, felügyelték a munkafolyamatot, tanúsították az 
adatok, tények valódiságát. Ugyanakkor a rendszer kereszt- 
irányú átfedettsége, a kontrollmechanizmusok szavatolták 
az információk minőségét, megbízhatóságát.

Az állandó — napi 24 órán keresztül folyó — mérnöki 
felügyelet mindennapi feladata és kötelessége volt a mun
kafolyamatok ellenőrzésén és dokumentálásán keresztül 
megkövetelni a fúrási programban szereplő paraméterek 
betartását, a fúrás-kivitelezés és a magmintavétel gondossá
gát, a fúrómagok megfelelő helyszíni tárolását, a fúrás kör
nyezetének kialakítását, rendben tartását, a természetes 
környezet megóvását.

A dokumentálás táblázatos formalapokon történt. A 
fúrási tevékenységről három napijelentés, emellett összesí
tő jelentések, valamint egy-egy fontosabb tevékenység do
kumentálására külön jelentések készültek. Az így előálló 
adatbázist személyi számítógépen, Excel 5.0 programban 
tároltuk és kezeltük.

A fúrásoknál az alábbi formalapokat használtuk:
— napijelentések: fúrási napijelentés, műszaki napijelen

tés, vázlatos terepi földtani felvétel napijelentése;
— összesítő  jelentések: fúrásm űszaki paraméterek, 

szerszám-beépítési lista, béléscső-beépítési lista, öblítő
iszap adatok, összesített magkihozatal, kőzetm echani
kai m inősítés (RQD — „rock-quality designation") 
D eere szerint, öblítőiszap kontroli-elemzés, geofizikai 
fúrólyukmérések összesítése;

— kútvizsgálati jegyzőkönyvek: víz(öblítőiszap)szint- 
süllyedés mérése, visszatöltődés-mérés, tisztító komp
resszorozás, kompresszorozás hozam- és vízszint-mé- 
réssel, dugattyúzás és visszatöltődés-mérés.
A „Fúrási napijelentés” a tárgynapot megelőző főbb ada

tok (a fúrólyuk mélységi és átmérő adatai, rövid földtani 
vázlat) összefoglalása mellett a fúrásnál történő eseményeket

rögzíti időrendben: elsősorban a fúrási vállalkozó tevékeny
ségét (a fúrás, a be- és kiépítések adatai, átmérő- és mély
ségadatok, öblítőiszappal kapcsolatos tevékenységek stb.), de 
más tevékenységet (pl. karotázsvizsgálatokat, hidrodinamikai 
vizsgálatokat), valamint a fúrást befolyásoló döntéseket is.

A „Műszaki napijelentés ” elsődlegesen a műszaki adato
kat rögzíti. Ezek a következők: a fúrás személyzete, músza- 
konkénti és egész napi fúrási teljesítmény, a használt szer- 
számzat típusa, átmérője és hossza, az öblítőiszap-paramé
terek, a fúráshoz vagy a fúrástól szállított, az öblítő- 
iszaphoz, cementezéshez vagy más célra felhasznált anya
gok típusa és mennyisége.

A „Vázlatos terepi földtani felvétel napijelentésé ”-ben a ki
építések sorszáma mellett az előrehaladás mélységköze, a 
fúrt hossz és a fúrómag hossza, valamint az elfogadott 
hossz szerepel. A földtani leírás csak egészen vázlatos; a 
kőzet neve és kora mellett a fúrástechnikailag vagy vízföld- 
tanilag is fontos földtani adatokat tartalmaz (pl. löszben 
homokbetelepülés, gránitban töredezett zóna stb.).

A dokumentáció-sorozatból egyet külön érdemes kie
melni: a kemény kőzetek (itt a granodiorit) kőzetmechani
kai tulajdonságainak előzetes jellemzésére kőzetmechani
kai minősítő adatokat, az ún. D eere szerinti RQD-értéke- 
ket mértük. A D eere szerinti kőzetmechanikai minősítés a 
kemény kőzetekben fúrt fúrómagoknak a magcsőből való 
kivétele során a 10 cm-t elérő ép (nem töredezett, teljes 
átmérőjű) magdaraboknak a teljes maghosszhoz viszonyí
tott arányát jelenti, %-ban megadva. Ezt minden kiépítés
nél megmértük, végül a kemény kőzetek összes maghosszá
ra egy összesített értéket is kaptunk. A módszer kiválóan 
alkalmas arra, hogy első közelítésben gyors, ugyanakkor 
megbízható képet kapjunk a fúrt összlet kőzetmechanikai 
tulajdonságáról.

Nagy jelentőséggel bírt a kiemelkedő fontossággal ren
delkező munkálatok (pl. a palást- vagy talpcementezés) 
gondosságának ellenőrzése és az öblítőiszap-veszteség ill. a 
vízforgalom dokumentálása.

Lényeges információt hordozott az öblítőiszap-veszte
ség pontos mérése. Külön dokumentáltuk az öblítőiszap
hoz adott friss víz, valamint a felhasznált adalékanyagok 
mennyiségét. A közvetlen fúrástechnikai munkákon felül 
feladatkörünk volt a hidrodinamikai vizsgálatok és a kútki- 
képzés minőség-biztosítása és -ellenőrzése is.

Műszaki ellenőreink a fúrások helyszínén rendszeresen 
mérték a fúrási tevékenység alatt az öblítőiszap, illetve a 
kútvizsgálatok alatt a felszínre emelt vízminták egyes alap- 
paramétereit (átfolyási idő Marsh-tölcsérrel, pH, vezetőké
pesség, hőmérséklet, sűrűség), majd öblítőfolyadék-mintát 
vettek a nyomjelző tartalom meghatározása céljából.

Az öblítőiszap- és vízminták folyamatos elemzése és a 
fúrásoknál végzett helyszíni elemzések ellenőrzése céljából 
terepi laboratóriumot működtettünk a terepi bázishelyén. 
A laboratórium feladata volt a nyomjelző uranin koncent
rációjának mérése, illetve a terepi mérések ellenőrzése is.

5. A műszaki ellenőri tevékenység eredményei

A fúrásos kutatás során végzett műszaki ellenőrzésről 
összefoglalóan megállapítható, hogy sikeresen ellátta fela
datait:
— a fúrás minden munkafázisát felügyelte, az elvégzett 

munkák minőségét folyamatosan ellenőrizte, részt vett 
a műszaki nehézségeket okozó problémák felszámolá
sában, koordinálta a napi munkatevékenységeket;



létrehozott egy megbízható adatokon alapuló komplex 
dokumentációt, amely alapján a fúrás teljes esemény- 
története, valamint a felmerült műszaki problémák 
megoldási folyamata is rekonstruálható; ez a dokumen
táció tartalmazza mindazon fúrási adatokat, amelyek

minősítik a fúrás kivitelezését és elősegítették a benne 
folyó vizsgálatok, mérések, észlelések elvégzését, vala
mint módot adtak a kiértékelést befolyásoló és a fúrási 
technológiából eredő körülmények figyelembe vételére.


