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Az üveghutai körzetben 1997-1999 között összesen 24 db 15-83 m-es sekély- és 6 db 300-500 m-es mélyfúrás mélyült.
Mindegyik mélyfúrás 20-60 m fedőüledék alatt gránitösszletben haladt, amelyben repedezett zónák is előfordultak. A fúrásokban 

pakkeres hidrodinamikai tesztek és vízmintavételek történtek. Ezek zavartalan elvégzéséhez a követelmény a tiszta vízzel való fúrás volt. 
A nagyobb repedezett zónákat viszont nem lehetett ezzel a módszerrel harántolni, így ezek átfúrása nehézséget jelentett.

Az első ütem négy mélyfúrásában ezt a problémát cementezéssel próbáltuk megoldani, ami csak részben volt sikeres. Ekkor a tiszta 
vízzel való előrehaladás lehetetlenné válásakor tamponcementezést használtunk, szükség esetén ezt megismételtük. Később (a pakkeres 
hidrodinamikai interferenciatesztek végzése előtt) a cementezett szakaszokat perforálással nyitottuk meg. A második ütem két új 
mélyfúrásában a repedezett zónákat cementezés helyett iszap használatával fúrtuk át és a lyukfalat vesztett rakat felhasználásával 
biztosítottuk. Mind az iszap kiválasztásával, mind az alkalmazás során arra törekedtünk, hogy az iszaphasználat a kútteszteket és a 
vízmintázásokat a legkevésbé zavarja. Ez a tesztek esetében teljes mértékben sikeres volt, míg a vízminták egyes elemzéseinél nem tudtuk 
kiszűrni az iszap hatását.

1. Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok telephelyé
nek kutatása részletes fúrásos tevékenységgel Üveghuta tér
ségében, Bátaapáti község területén 1997-ben kezdődött 
(Bállá 2000).

A potenciális befogadó gránitösszlet bonyolult belső 
szerkezete, hasadékvízrendszere nehezen ismerhető meg. 
Többnyire vastag (20-60 m) laza üledékkel fedett és a felszí
nen is csak csekély számú, kis területű kibúvásban található 
(völgytalpon és völgyoldalak alján), így földtani és vízföld
tani tanulmányozására célszerűen a kutatófúrások adtak le
hetőséget. Ez az alább ismertetett, viszonylag kis számú 
függőleges harántolás biztosította, hogy a potenciális befo
gadó területen a képződményről különböző mélységekben 
földtani és vízföldtani információkhoz jussunk.

A területen sekély- és mélyfúrások mélyültek. A sekély
fúrások célja a gránitösszlet beszivárgási és feláramlási te
rületeinek megismerése és vizsgálata volt, a mélyfúrások a 
potenciális telephely megismerését célozták. 1997-ben, a te
lephely kijelölése során a környezet vízföldtani megismerése 
céljából 7 sekélyfúrást, a kijelölt telephely kutatásának első 
szakaszában további 8 sekélyfúrást és 4 fúráspárt, valamint 
1997-98-ban 4 mélyfúrást mélyítettünk (Gyalog, Tungli

1998). Külön mélyült 1998-ban még egy (domboldali) se
kélyfúrás. A második szakaszban, a telephely PHARE támo
gatású kutatásához (Bállá 2000) kapcsolódóan 1998-99-ben 
további 2 mélyfúrást létesítettünk (Gyalog, Tungli 1999).

A fúrásokat a kővágószöllősi Rotaqua Kft. és a balaton
almádi Geoprosper Kft. mélyítette, többfajta típusú fúró
géppel (a mélyfúrások géptípusai: Üh-2 -  ZIF-650, Üh-3 
-  UKB-500, Üh-22 -  UKB-500 és Ingersoll Rand T4W,

Üh-4, Üh-5 és Üh-23 — Wirth B1A), a tervezett mélysé
geknek és a műszaki elvárásoknak megfelelően. A mélyfú
rásokhoz megkezdésük előtt az állandó megközelíthetőség 
érdekében makadámút épült, a fúrási területek is zúzottkő 
borítást kaptak.

Valamennyi fúrást állandó terepi műszaki ellenőrzés fel
ügyelte (Golder Associates [Magyarország] Kft.), a sekély
fúrásokat napi, a mélyfúrásokat folyamatos, éjjel-nappali 
helyszíni műszaki ellenőri jelenléttel, állandó terepi irodá
val, az 1996. évi kutatásnál már alkalmazott módszerekkel 
(Tungli, Gyalog 1997). A műszaki ellenőrzés koordinálta 
valamennyi, a fúrásokhoz kapcsolódó terepi munkát is. A 
fúrásoknál zajló valamennyi tevékenységről részletes napi
jelentések és összefoglaló dokumentumok készültek. A mély
fúrásoknál az öblítővizet folyamatosan megjelöltük nyom
jelző folyadékkal, melynek beállított koncentrációját napon
ta háromszor ellenőriztük. (A vízmintavételt megelőző víz
kiemelés során a nyomjelző tartalom csökkenését, vagyis 
közvetetten a technológiai víz arányát tudtuk konkrét érté
kekkel jellemezni.) Az öblítőfolyadék egyéb paramétereit is 
(pH, vezetőképesség, átfolyási idő Marsh-tölcséren, hőmér
séklet, sűrűség) rendszeresen mértük, valamint folyamatosan 
figyelemmel kísértük a fúrásműszaki paramétereket (előre
haladási sebesség, talpnyomás, öblítőszivattyú teljesítménye 
és nyomása). A kemény magokról még a magládába helye
zésük előtt átnézetes kőzetmechnikai minősítést adtunk 
(RQ D  kőzetmechanikai minősítés D eere szerint: a magki- 
hozatalon belül a 10 cm-t meghaladó ép magok hosszának 
aránya a fúrt szakasz hosszához).

Az alábbiakban először a sekély-, majd a mélyfúrásokat 
jellemezzük, ezután fúrási tapasztalatainkat ismertetjük, 
végül összesítést adunk.



A telephely-kijelölés és telephelykutatás sekélyfúrásainak áttekintő táblázata

Fúrás Koordináták Mélyítés és 
kútkiépítés 

(hónap)

Egyes szakaszok 
talpmélységei (m)

Összlet teteje 
(m) Talaj

vízszint
(m)helye jele X

EOV y
EOV

z
balti száraz

szakasz magfúrás teljes
fúrás

gránit
murva gránit

A telephely-kijelölés sekélyfúrásai
Fúrások dombtetőkön

Üveghuta Üh-6 95 446,45 615 952,16 276,2b 1997. 05. 60,45 80,00 82,50 57,2 60,45 76,55

Üveghuta Üh-7 95 188,98 615 488,13 269,92 1997.
04-05. 55,00 69,00 71,55 46,6 55,7 nem 

érte el
Üveghuta Üh-8 94 545,68 615 300,21 270,13 1997. 05. 46,35 65,00 78,00 40,3 48,3 64,84

Fúrások völgytalpakon

Üveghuta Üh-11 96 169,42 614 933,78 157,48 1997.
05-06. 4,80 15,00 15,50 5,5 8,4 0,46

Üveghuta Üh-12 95 797,88 616 869,72 162,08 1997. 06. 5,10 15,10 17,80 3,5 5,1 2,96
Üveghuta Üh-13 95 205,38 615 032,78 178,34 1997. 05. 7,19 16,00 17,05 8,1 10,8 2,69

Üveghuta Üh-14 94 668,40 614 894,53 184,74 1997.
05-06. 3,60 15,00 17,00 1,4 3,9 0,90

A telephelykutatás sekélyfúrásai
Fúráspárok

Mórágy Mó-5 99 049,51 617 766,84 123,50 1997. 07. 7,00 50,00 50,00 9,0 14,1 3,13
Mórágy MÓ-5A 99 047,53 617 763,18 123,54 1997. 07. 3,00 - 15,70 =Mó-5 2,90

Mórágy Mó-6 95 954,00 617 843,23 140,52 1997.
07-08. 13,50 50,00 50,00 - 12,8 1,62

Mórágy MÓ-6A 95 948,80 617 841,86 140,68 1997.
07-08. 10,70 - 15,50 = Mó-6 2,30

Üveghuta Üh-18 96 946,21 616 455,02 156,75 1997. 08. 12,00 50,00 50,00 9,5 17,0 0,38
Üveghuta Üh-18A 96 945,01 616 451,34 156,82 1997. 08. 3,00 - 20,20 = Üh-18 1,02
Üveghuta Üh-19 95 436,79 614 656,18 166,46 1997. 08. 8,70 50,00 50,00 7,5 9,3 1,21
Üveghuta Üh-19A 95 433,91 614 657,72 166,52 1997. 08. 3,00 - 13,60 = Üh-19 1,38

Fúrások völgytalpakon
Mórágy Mó-4 97 488,50 620 259,72 108,91 1997. 09. 6,30 23,20 25,07 1,2 5,3 5,86
Üveghuta Üh-9 99 084,95 616 528,98 130,32 1997. 09. 8,90 15,00 17,13 9,3 9,6 1,29

Üveghuta Üh-17 97 791,05 616 125,87 138,99 1997.
07-08. 16,00 30,20 31,00 9,1 16,0 1,25

Üveghuta Üh-20 94 808,05 616 491,37 220,33 1997.
07-08. 8,00 30,20 30,70 3,4 7,9 9,89

Fúrások völgyoldalakban

Mórágy Mó-3 97 151,97 618 300,61 167,27 1997. 08- 
09. és 11. 19,00 40,50 44,00 16,8 35,5 12,60

Üveghuta Üh-15 94 254,40 615 220,63 201,05 1997. 08. 10,70 30,00 31,50 7,0 10,7 4,60

Üveghuta Üh-16 96 052,84 616 046,49 211,07 1997.
08-09. 12,50 33,60 42,00 4,5 12,8 22,25

Üveghuta Üh-21 93 886,72 614 760,93 249,53 1997. 08. 21,10 30,10 41,00 15,0 28,1 32,46

Üveghuta Üh-24 95 474,74 614 840,20 ' 190,51 1998.08. 17,10 60,2 60,2 12,6 16,0 nincs
adat

2. Sekélyfúrások

A sekélyfúrások eleinte a telephely kiválasztását segítet
ték a dombtetők fedőüledékeinek és a völgytalpak feláram
lásainak megismerésével. Később a fúrások célja a már ki
választott telephelyen és annak tágabb környezetében az 
áramlási viszonyok megismerése volt. A fúráspárokkal két 
különböző mélységű szintet vizsgáltunk. Valamennyi fúrást 
megfigyelőkúttá képeztük ki, a kútkiképzés általában műa
nyag szűrőcsővel, kavicsolással történt. Néhány fúrás eseté

ben a felső szakasz béléscsővel való kizárása mellett nyitott 
lyukszakasszal maradt a kút. A fúrások legfontosabb ada
tait az 1. táblázat mutatja.

3. Mélyfúrások

Az első 4 mélyfúrás (1997 szeptembere és 1998 febru
árja között) a telephely-kijelölés során kiválasztott telep
hely 600x300 m-es területén, egy időben kezdve, egymással



A mélyfúrások főbb adatai

Fúrás Koordináták (EOV, balti) Mélyítés ideje 
(hónap)

Összlet teteje 
felszíntől (m)

Talajvíz 
felszíntő 

1 (m)

Fúrási hossz 
felszíntől (m)

helye jele X y z murva gránit száraz teljes

Üveghuta Üh-2 95 178,69 616 014,27 280,11 1997. 09.-1998.02. 54,00 55,90 * 55,80 381,90
Üveghuta Üh-3 94 999,11 615 919,06 279,70 1997. 09.-1998.01. 49,10 50,10 58,82 50,14 300,10
Üveghuta Üh-4 94 987,55 616 111,21 246,43 1997. 09.-1998. 02. 19,70 21,20 33,28 34,44 300,19
Üveghuta Üh-5 94 828,32 616 006,77 281,24 1997. 09.-1998.01. 52,50 60,50 50,44 53,48 300,88
Üveghuta Üh-22 95 096,93 615 992,71 281,39 1998. 11.-1999. 03. 56,60 62,50 68,80 54,00 500,77
Üveghuta Üh-23 95 275,97 615 968,97 277,19 1998. 11.-1999.01. 59,10 60,20 65,40 59,14 300,48

* nincs adat

párhuzamosan mélyült (1. ábra). A négy fúrás két három
szöget képezett. A telephely hosszabbik tengelyvonalára 
került az 500 m-re tervezett (végül 381,90 m befejező mély
ségű) Üh-2 jelű fúrás, a háromszögek másik 3 csúcsán mé
lyültek a 300 m-es fúrások (Üh-3, Üh-4 és Üh-5).

A telephelykutatás második szakaszában, 1998 novem
bere és 1999 márciusa között további két mélyfúrás lemélyí
tésére került sor, 500 (Üh-22), illetve 300 m (Üh-23) talp
mélységig, a telephely továbbkutatása céljából. Az új fúrá
sokat az Üh-2-től DDNy-ra és ÉÉNy-ra kb. 100-100 m-re 
tűztük ki (1. ábra).

Az üveghutai kutatási területen mélyült mélyfúrások 
összefoglaló adatait a 2. táblázat mutatja.

A második fúrási szakasz befejezése után mind a hat fú
rólyukban interferenciás kútvizsgálatok történtek (jeladás 
az Üh-22, észlelés a többi öt lyuk 25, pakkerekkel elválasz
tott szakaszán). A több mint egy évvel korábban befejezett 
első négy fúrás alsó szakaszai kisebb-nagyobb mértékben 
beomlottak, ezért azokat a vizsgálatok előtt ki kellett tisztí
tani. A vizsgálatok befejezése után hosszú távú pakkeres 
megfigyelő monitoringrendszert telepítettünk a fúrások egy 
részébe.

A legoptimálisabb megoldás az lett volna, ha a fúrások 
mélyítési technológiája nyomán nem merülnek föl a terve
zett mintázásokat, illetve vizsgálatokat befolyásoló folya
matok. A jelenlegi magfúrás-mélyítési gyakorlat a granitoid 
képződményekben azonban az öblítéses rotary fúrás. A fú
rási technológiának vizsgálatokra, mintázásokra kiható kö
vetkezményeit akkor tudjuk a legalacsonyabb szinten tarta
ni, ha tiszta vizes öblítést alkalmazunk. Az üveghutai terü
leten lévő magfúrásokat nem tudtuk így, tiszta vízzel prob
lémamentesen a tervezett talpmélységig lefúrni. Az összes 
hagyományos technológiai fogás azonban a fúrási előreha
ladás érdekét veszi elsősorban figyelembe, és nem számol a 
vizsgálhatóságot, megismerést befolyásoló hatásokkal. Ezért 
tartjuk lényegesnek annak a törekvésnek bemutatását, hogy 
hogyan jutottunk el a tiszta vizes fúrás (a vizsgálhatóságot 
legkevésbé befolyásoló technológia) lehetetlenné válása 
után a lehető legkevesebb kompromisszum árán a tapaszta
lataink szerintmegfelelő megoldáshoz.

Az alábbiakban először a mélyfúrások általános jellem
zőit, ezután a fúrások mélyítésének sajátosságait ismertet
jük, majd egyedi jellemzést adunk a mélyfúrásokról, végül 
vázoljuk az egyedi technikai problémák megoldását.

3.1. A mélyfúrások általános jellemzői

A mélyfúrások végig magvétellel mélyültek. Az első sza
kasz fúrásaiban alapkövetelmény volt, hogy a kútvizsgála
tok és a geokémiai elemzések zavartalansága érdekében az 
öblítés tiszta vízzel történjen. A tervezett minimális fúrási, 
ill. magátmérő 300 m-ig 96/63,6 mm (HQ), ez alatt 
75,8/47,6 mm (NQ) volt. A magfúrás a fenti vagy ennél na
gyobb (101, 110 illetve 116 mm-es) átmérővel történt, kisebb 
mélységekben részben hagyományos, kb. 100-150 m alatt 
túlnyomórészt gyorsmagszedős („wire-line”) rudazattal és 
technológiával. A laza fedőüledékben keményfémbetétes, a 
kemény gránitban impregnált gyémántkoronával fúrtunk. A 
tervezettnél kisebb (75,8 mm-es) átmérőt csak az Üh-5 
jelű fúrásban alkalmaztunk 202,72 m alatt (ennek az volt 
az oka, hogy a zúzott zónában a talpcementezést elkerülen
dő még egy béléscsőrakatot építettünk be). Az Üh-2-ben, 
mivel a kőzet fúrhatósági viszonyai és állékonysága lehető
vé tették, 364,20 m-ig (majd a cementezés utáni továbbfú- 
rás során 375,50 m-ig), az Üh-22 fúrásban egy omló zóna 
harántolása után 318,06 m-ig fúrtunk a nagyobb (96 mm-es) 
átmérővel (2. ábra).

A magkihozatal az omló szakaszok nélkül szinte vala
mennyi fúrásban elérte a 95% értékeket (többségükben még 
az omló zónákkal együtt is), csak az Üh-5-ben maradt kis
sé alatta (3. táblázat).

A fúrások mélyítése során minden csövezés, cemente
zés előtt a szabadon álló rész komplex geofizikai mérését 
elvégeztük, valamint — amennyiben kemény kőzetből állt a 
lyukfal — akusztikus lyuktelevíziós mérés is történt. A kút
vizsgálatok során kb. 10 m-es egyedi szakaszokon pakkeres 
hidrodinamikai gyorsteszteket végeztünk. Ezek alapján ki
jelölt intervallumokban hosszú idejű tesztek és vízmintavé
telek (előttük hosszú idejű vízkiemeléssel a fúrás által be
vitt v íz  hatásának kiküszöbölése céljából) történtek. A felső 
szakaszon a talajvízszint-méréseket is végeztünk.

Az első szakasz mélyfúrásai 199.7 szeptemberében kez
dődtek. Időtartamuk meghaladta a tervezettet, mivel a grá- 
nitösszletben az előzetesen vártnál több és nagyobb omló 
zónát harántoltak. Az első két fúrás (Üh-3 és Üh-5) 1997 
decemberében (illetve a pakkeres vizsgálatokkal együtt 
1998 januárjában), míg a másik kettő (Üh-4 és a tervmély
ség elérése előtt, 381,90 m-ben leállított Üh-2) 1998 feb
ruárjában fejeződött be. Először minden esetben megpró-



A mélyfúrások magkihozatala

Fúrás Száraz fúrási szakasz Öblítéses fúrási szakasz 
omló zónák nélkül Omló zónák Omló

zónák
száma

Teljes fúrás összesen

helye jele hossza magkiho- 
zatal (%) hossza magkiho- 

zatal (%)
hossza

összesen
magkiho- 
zatal (%) hossza magkiho- 

zatal (%)
Üveghuta Üh-2 55,80 100,00 290,80 99,51 35,30 73,23 i 381,90 97,15
Üveghuta Üh-3 50,14 97,95 228,21 96,00 21,75 91,45 2 300,10 95,99
Üveghuta Üh-4 34,44 89,31 233,17 98,76 32,58 35,54 4 300,19 90,81
Üveghuta Üh-5 53,48 93,46 211,98 89,67 35,42 49,68 1 300,88 85,32
Üveghuta Üh-22 54,00 100,00 391,49 95,17 55,28 89,07 4 500,77 95,02
Üveghuta Üh-23 59,14 99,90 237,54 97,57 3,80 88,42 5* 300,48 98,23

*Az Üh-23-ban 4 zóna vastagsága nem érte el az 1 m-t

háltunk az omló zónákon a fúrástechnika szóba jöhető 
lehetőségeit felhasználva átjutni. Ha ez nem sikerült, a 
konkrét körülmények függvényében döntöttünk béléscsöve
zés vagy cementezés mellett. Ezt viszont meg kellett, hogy 
előzze az addigi szakasz pakkeres hidrodinamikai vizsgá
lata. Mivel a vizsgálatok során nem volt kizárható, hogy az 
egyik fúrólyukban történő tevékenység (pl. vízbevitel vagy 
vízkivétel) hatása hidrodinamikailag érzékelhető a szom
szédos lyukakban, a megbízható eredmények érdekében a 
tesztek idejére minden (fúrási, szivattyúzási) tevékenységet 
leállítottunk a többi fúrásnál.

A második szakasz mélyfúrásai 1998 novemberében in
dultak, és 1999 januárjában, illetve március végén fejeződ
tek be. E szakasz fúrásai esetében — az első szakasz fúrásai
nak tapasztalatai alapján — a laza üledékek átfúrását köve
tően (a lyuk felbővítése után) az előző szakaszhoz képest 
nagyobb átmérőjű béléscsövet helyeztünk el, hogy több 
béléscsőrakat álljon rendelkezésünkre a tiszta vízöblítéssel 
előrehaladási nehézségeket okozó szakaszok átfúrásához. 
E két fúrás esetében három tartalék csőrakattal, így négy 
lehetséges átmérővesztéssel számoltunk. Itt az egyik fúrás 
(Üh-23) nem harántolt fúrástechnikai problémát jelentő 
omló zónát, a másikban (Üh-22) viszont kihasználtuk ezt 
a lehetőséget (2. ábra).

A tetőn levő mélyfúrások 50-60 m fedőüledéket (talaj, 
lösz-összlet paleotalaj szintekkel; tarka- és vörösagyag, gránit
murva) harántoltak, csak a domboldalban mélyült Üh-4- 
ben volt 20 m körüli ezek vastagsága (2. táblázat). Ezt a 
szakaszt túlnyomórészt száraz fúrási technológiával (ha
gyományos ki- és beépítéssel, keményfémbetétes koronával) 
fúrtuk, a lyukfal átázásának és instabillá válásának, vala
mint a vízveszteségek elkerülése céljából. Az első néhány 
m-ben, ha szükséges volt, vezércsövet építettünk be. Ami
kor a kőzet keménysége vagy a talajvízszint miatt a fúrást 
szárazon már nem tudtuk folytatni, tértünk át az öblítéses, 
rotary rendszerű fúrásra, majd a kemény gránitba kb. 10 m-es 
szakaszon fúrtunk bele, és a felső laza szakaszt felbővítés 
után csöveztük ki (a csövet palástcementezéssel rögzítettük).

A fedőüledékek alatt valamennyi fúrás talpig gránitössz- 
letben haladt. Ezeken a fúrásszakaszokon a töredezettség 
áttekintő, terepi gyors mérésére az RQD értéket használ
tuk. Ez jól mutatja az egyes töredezett zónákat a gránit-

összletben. A fúrások jellemzésére a műszaki ellenőrzés 
során mért műszaki és öblítőiszap-paramétereket diag
ramokban is ábrázoltuk. Ezt az Üh-3 fúrás példáján mu
tatjuk be (3. ábra).

A gránitösszlet a legnagyobb részén többé-kevésbé repe
dezett. A tiszta vízzel való fúrás mellett egy-egy repede- 
zettségi szint felett a lyuk fala szinte mindegyik fúrásban 
omlani kezdett, kisebb-nagyobb omló zónák fordultak elő 
(3. táblázat). Ezek átfúrása a kívánt műszaki feltételek mel
lett általában nehézségeket jelentett. (A zónák omlása ter
mészetesen nemcsak földtani, hanem műszaki okoktól — 
fúrószerszám, lyukátmérő, öblítőfolyadék minősége, sebes
sége, fúrógép fordulatszáma stb. -  is függ, így nem inter
pretálhatók az utóbbiak figyelembevétele nélkül.) A fúrá
sok kialakított végső szerkezetét és kapcsolatát az omló zó
nákkal a 2. ábra mutatja be.

Az első szakasz fúrásaiban ezt a problémát végső eset
ben cementezéssel próbáltuk megoldani. Ekkor a tiszta víz
zel való előrehaladás lehetetlenné válásakor tamponce- 
mentezést használtunk, szükség esetén ezt megismételtük. 
Később (pakkeres hidrodinamikai interferenciatesztek vég
zése előtt) a cementezett lyukfalszakaszokat perforálással 
nyitottuk meg.

A második szakasz fúrásaiban a repedezett zónákat 
cementezés helyett béléscsövezéssel és speciális iszap hasz
nálatával fúrtuk át úgy, hogy minél kevésbé ártsunk a tesz
teknek és a vízmintázásnak. Ez a tesztek esetében sikeres 
volt, a vízmintázásnál egyes elemzéseket befolyásolt az 
iszap használata.

A köztes béléscsövezés esetén a bővítés görgős vésővel, 
illetve a második ütem fúrásaiban fúrókalapáccsal történt. 
Ez utóbbi gyorsabb előrehaladást tett lehetővé, és mivel 
megfelelő megvezetést alkalmaztunk, a bővítés tengelye az 
eredeti fúrástengelyben maradt.

A fúrási és vizsgálati szakaszok időbeli bontását a 4. 
táblázat mutatja. Ebből látható, hogy a teljes tevékenység
nek kb. a felét teszi ki a különböző eredetű várakozás, és a 
valódi fúrási tevékenységnek is csak mintegy 50%-a a tényle
ges előrehaladást jelentő magfúrás (ez alól csak a gyakorla
tilag omló zóna nélküli Üh-23 fúrás jelentett kivételt), a 
többi tevékenység a fúrást stabilizáló első, palástcemente
zett béléscsőhöz kapcsolódó munkák mellett elsősorban az



omló zónák felszámolására irányult. A fúrási tevékenységet 
idő-mélység diagramon is ábrázoltuk, amit az Üh-23 fúrás 
példáján mutatunk be (4. ábra).

3.2. A fúrások mélyítésének sajátosságai

A mélyfúrásoknak a földtani képződmény belső szerke
zetének tanulmányozása és a gránitösszlet repedéseiben 
lévő hásadékvíz áramlási rendszerének megismerése volt a 
legfontosabb feladata. Az összlet belső szerkezetének köz
vetlen megismerését a fúrómag biztosította, a közvetett 
megismerés pedig a geofizikai méréseket jelentette. A lera
kó szempontjából kiemelt fontosságú vízáramlási rendszer 
megismerésének egyik módszere a vizek mintázása, a má
sik pedig többféle „in situ” hidrodinamikai mérés volt. A 
vízmintáknak mind a vízkémiai, mind az izotópgeokémiai 
(köztük kormeghatározási) eredményei nagyon lényeges 
információk. A hasadékvizek azonban mobil közegű, dina
mikus, könnyen manipulálható, sérülékeny térbeli rend
szert alkotnak, amelyet már mind a kutatófúrás mélyítése, 
mind annak vizsgálata során jelentős külső hatások érnek 
(egyrészt az alkalmazott öblítéses fúrási technikából adó
dóan az öblítőfolyadékkal való érintkezés révén, másrészt 
pedig a különféle vizsgálatokhoz szükséges víztermeléssel, 
a fúrólyuk által lehetővé tett vízmozgással). E hatások nyo
mán a rendszerben vissza nem fordítható folyamatok is 
beindulnak. A mi célunk az volt, hogy lehetőleg kiszűrve 
ezeket a hatásokat, a rendszer valódi, „eredeti” tulajdonsá
gait vizsgáljuk, hiszen célunk éppen ennek a földtani kép
nek a megismerése. Éppen ezért — a külső hatások minima
lizálása érdekében — kerültük az öblítőiszap alkalmazását, 
és a tiszta vizes öblítéshez is ennek az elvnek megfelelően 
csak egy előre kiválasztott (mélységi vízbázisú) vízkútból 
származó vizet használtunk. Az összes „technológiai vizet” 
(öblitőfolyadékot) nyomjeleztük, azaz nagyon kis (1 g/t)

koncentrációban egy könnyen, gyorsan és egyszerűen meg
határozható fluoreszkáló anyaggal (nátriumfluoreszcein, 
köznapi nevén uranin) festettük meg. Erre elsősorban azért 
volt szükség, hogy a fúrólyukból történő vízmintázás során 
képünk legyen a technológiai öblítővíz rétegvízhez viszo
nyított arányáról.

A mélyfúrások első szakaszában a tiszta vizes öblítés 
volt a fő vezérelv. Mindaddig, amíg masszív gránitot fúr
tunk, nem-jelentkezett probléma a fúrási technológiában. A 
gránitban a közetrepedések számától függően azonban a 
masszív, kemény kőzettípustól a tektonikailag zúzott zó
nákig minden átmenet megtalálható volt. Ahol a gránit re- 
pedezettsége egy bizonyos szintet meghaladott, ott az adott 
fúrási technológia és lyukátmérő függvényében megindult a 
kavernaképződés, és a kavernákon át az öblítővíz már nem 
volt képes a felszínre szállítani a durvább szemcséjű furadé- 
kot. A fúrásokban éppen ezek a laza, repedezett, pergő zó
nák okoztak problémát, amelyekből a kőzetanyag a lyuk
talpra került és ott fölgyülemlett, esetenként több méternyi 
törmelék lyuktalpi ülepedésként jelentkezve.

Tapasztalatunk szerint ezek általában olyan töredezett, 
repedezett kőzetanyagú tektonizált zónák, amelyben a kő
zetdarabok közötti vékony repedéseket agyag vagy más pu
ha, pl. karbonátos kőzetanyag töltötte ki. Nyitott repedés 
elvétve található. A lyukfalból ezeken a helyeken a mecha
nikai, vibrációs igénybevétel és a tiszta vizes öblítés hatásá
ra folyamatosan pereg a kőzetanyag. Ezekben a zónákban 
ugyanakkor általában nem tapasztaltunk jelentős öblítővíz
veszteséget, és a kútvizsgálatok szerint vízvezető képessé
gük nem különbözik jelentősen a fúrástechnikailag problé
mamentes szakaszokétól.

Ha a puha kitöltő anyag mennyisége jelentős, akkor a 
fúráskor, kőzetroncsoláskor fellépő mechanikus, nyíró erő
hatások mellett a tiszta vizes öblítés részben vagy egészé
ben kimossa az agyagos kitöltőanyagot. Ennek következté-

A fúrási tevékenység időbeli bontása (nap/%-ban)
4. táblázat

Fúrás jele Üh-2 Üh-3 Üh-4 Üh-5 Üh-22 Üh-23
Fúrási tevékenység

Magfúrás 40,0/24,9 28,0/23,5 43,0/28,1 20,5/17,8 58/28,0 34,0/36,6
Első béléscső (bővítés, csövezés, 
cementezés) 4,5/2,8 5,0/4,2 4,5/3,0 4,0/3,5 6,5/3,1 8,0/8,6

Köztes tevékenységek 
(lyuktisztítás, bővítés, csövezés, 
cementezés stb.)

36,5/22,7 17,5/14,7 ■ 28,5/18,6 18,0/15,7 49,5/23,9 7,5/8,1

Lyukbefejezés 2,0/1,2 2,0/1,7 2,0/1,3 2,0/1,7 2,0/1,0 2,0/2,2
Fúrás összesen 83,0/51,6 52,5/44,1 78,0/51,0 44,5/38,7 116,0/56,0 51,5/55,4

Várakozás
Pakkeres teszt, vízmintavétel, 
vízszintmérés 38,0/23,6 29,5/24,8 26,5/17,3 32,5/28,2 41,5/20,1 26,0/27,9

Lyukgeofizika és lyukszeizmika 5,5/3,4 6,5/5,5 4,0/2,6 2,5/2,2 11,5/5,6 1,o / u
Tevékenység másik lyukban 10,5/6,5 1,5/1,3 7,5/4,9 7,0/6,1 11,0/5,3 1,o / u
Egyéb várakozás (ünnepek, 
bejelentett leállások stb.) 24,0/14,9 29,0/24,4 37,0/24,2 28,5/24,8 27,0/13,0 13,5/14,5

Várakozás összesen 78,0/48,4 66,5/55,9 75,0/49,0 70,5/61,3 91,0/44,0 41,5/44,6
Teljes fúrási idő 161,0/100 119,0/100 153,0/100 115,0/100 207,0/100 93,0/100



ben a fúrómag szétesik, és magként egy murva állagú 
„kőzetdarálékot” kapunk. A továbbfúrás során az öblítés 
nagy sebességű fölfelé tartó vízárama a továbbiakban is ál
landóan közvetlenül érintkezik a lyukfallal, így tovább bont
ja ezeket a zónákat. Egy nagyobb üreg (kaverna) kialakulá
sakor pedig ezen a szakaszon megszűnik a vízáram szállító- 
képessége, mert a föláramlás sebessége a lényegesen na
gyobb térben, a kaverna magjában szinte nullára lecsökken, 
és elejti a szállított furadékot. Ezt tetézi az is, hogy az üreg
ben a fölszálló áramlás ellen dolgozó különféle turbulens 
áramlások is kialakulnak (5. ábra). Mindez azt eredménye
zi, hogy ha a kikavernásodott szakaszon meg is szűnne a 
lyukfal további „pergése”, a tiszta vizes öblítés legföljebb a 
gyémántkorona furadékát tudná a felszínre szállítani, az 
omlásból vagy pergésből származó nagyobb szemcsemére
tű frakciót pedig legföljebb csak a kavernáig lenne képes 
fölemelni és ott az öblítés alatt lebegtetve tartani. Az öb
lítés alatt lebegtetett állapotba került, a lyuktalpon fölgyü- 
lemlő furadék durva frakciója az öblítés hirtelen — akár pil
lanatnyi — leállása (pl. szerszámtoldás) esetén a lyuktalpra 
ülepedik vissza, ami a szerszámszorulás és a lyukból való 
kizáródás veszélyével jár. Ez a probléma megfelelő fúró
iszap megválasztásával jól és egyszerűen kezelhető.

A kutatás első szakaszában — elsősorban geokémiai 
megfontolásból — ragaszkodtunk a tiszta vizes öblítéshez, 
azonban igy egy-egy ilyen szakasz harántolásakor mindig 
egyedi megoldással kellett próbálkoznunk.

Alapvetően két megoldási változatot használtunk:
1. Optimális esetben az adott zónát lyuktisztítással si

került teljesen átfúrnunk, ezután a fúrást fölbővítet
tük, majd kicsöveztük. A cső mögött a víz továbbra 
is közlekedik, így a csövezett zóna — egy tovább nem 
szakaszolható egységként ugyan — de vizsgálható 
maradt.

2. Amennyiben a fenti megoldás nem volt lehetséges, a 
kútvizsgálatok és a vízmintázás után a lyuktalpon 
tamponcementezést alkalmaztunk, szükség esetén a 
cementezést akár többször is megismételve. A bejut-

. tatott cementtej magába foglalja a tiszta vízzel kiöb- 
líthetetlen kőzettörmeléket és kitölti a kikavernásodott 
üreget, majd megköt. így ezzel a cement-, ill. betontö- 
medékkel stabilizálja a pergő lyukfalat. A cement 
megkötése után a képződött cementdugót átfúrjuk, 
és a fúrólyuk tovább mélyíthető.

Tapasztalataink szerint mindkét vázolt megoldásnak 
komoly hátránya, ill. kockázata volt: a csövezéses változat 
még viszonylag rövid (pár méteres) zóna esetében is na
gyon bizonytalan kimenetelű és csak csekély eredménnyel 
biztatott, hiszen tiszta vizes öblítéssel 5 m-nél hosszabb 
pergő szakasz vagy akár ennél rövidebb, de könnyen kaver- 
násodó zóna esetében a fellépő lyuktalpi ülepedést már 
nem lehetett kezelni. A cementtejjel történő lyukfalstabili- 
zálás alkalmazása pedig vizsgálati szempontból nagyon 
drasztikus és visszavonhatatlan beavatkozás. A cementtej 
különböző mélységig hatol be és zárja el a repedéseket, 
hasadékokat, azaz a vízmozgás minden útját nem csak a fú
rás falán, hanem a kőzetrések esetleg tágabb környezetében

is. A cementezett szakasz perforálásával (kumulatív tölte
tekkel való átlövésével) megpróbáltuk mesterségesen hely
reállítani a hozzáférést a kőzethez és hasadékvizéhez. Arról 
azonban, hogy ez miként sikerült, milyen mértékben tudtuk 
átjárhatóvá tenni a cementzárást, vagyis megnyitni a repe
déseket, nincs mérésekkel alátámasztható eredményünk.

Cementezés esetén (béléscső palástcementezésekor és 
lyuktalp [tampon ]-cementezésnél egyaránt) a cementhez 
nem adtunk adalékanyagot. Az első szakasz kedvezőtlen 
cementkötési tapasztalatai után a második szakaszban egy 
különleges aluminátcementet („Fondu Lafarge” francia ce
ment) használtunk a béléscsövek elsődleges cementezésére 
(ennek kötési ideje kb. 10 óra, ami lényegesen rövidebb a 
korábban használt portlandcement min. 72 órás idejénél, 
emellett kémiailag stabilabb tulajdonságokkal rendelkezik, 
tehát kisebb mértékben oldódnak be a vízbe a cementtel 
bevitt sók; ezt a cementfajtát külföldön többfelé rendszere
sen használják hasonló célú földtani kutatás során). Port- 
landcementet csak a gyűrűstér legfelső szakaszának feltöl
tésére használtunk.

Az első szakasz fúrásainál a területen fúrásonként átla
gosan két ilyen — tiszta vizes öblítésnél problémát jelentő — 
zónát harántoltunk, és a tiszta vizes öblítés mellett ebből 
legalább az egyik esetében csak cementezéssel lehetett a 
fúrólyuk megfelelő állékonyságát biztositani. Csak az Üh-5 
fúrásban sikerült béléscsövezéssel (és ehhez a tervezettnél 
kisebb lyukátmérő alkalmazásával) kiváltani a cementezést.

A második kutatási szakaszban el akartuk kerülni a ce
mentezést, ezért lemondtunk a mindenáron tiszta vízzel 
történő fúrásról, és a fúrástechnikailag nehézséget okozó 
zónák harántolásához megfelelő tulajdonságú fúróiszapot 
kerestünk.

A speciális műszaki célú technológia egyedi összetételű 
fúrási folyadék alkalmazását kívánta meg. Ezt a Mól Rt. — 
Kummi szolnoki laboratóriumának szakemberei által java
solt Xanthan (műszaki nevén Rhodopol) biopolimer hasz
nálatával értük el. Az ebből készült iszap szilárdanyagtól 
mentes, emellett a geokémiai kiértékelést a legkevésbé zava
ró összetétellel és kémiai jellemzőkkel rendelkezik. Más
részről mindazokkal a reológiai tulajdonságokkal bír, ame
lyek biztosítják az omló szakasz kezelhetőségét (megfelelő 
furadékszállítási képesség változó áramlási sebesség mel
lett), miközben vastag iszaplepényt nem, csak egy vékony 
filmszerű réteget képez a lyukfalon. A fúrólyuk iszappal 
történő föltöltésekor pedig mintegy „megtámasztjuk” a 
lyukfalat is, ami hozzásegít a további pergés, omlás megszű
néséhez. Végül az iszap oxidálóanyagok segítségével lebont
ható, így a fúrólyukból eltávolítható. A reológiai tulajdonsá
gokat a helyszínen VG típusú viszkozitásmérővel állítottuk 
be. Az iszap az alábbi „recept” alapján készült: 5 kg/m3 
Rhodopol, 0,5-1 kg/m3 nátriumbenzoát, 0,5-1 kg/m3 kemé- 
nyitő. A nátriumbenzoát funkciója a biológiai (bakteriológiai) 
bomlás megakadályozása, a keményitő (Poly-star) eredeti 
feladata a folyadékkiszűrődés (vízleadás) szabályozása, ese
tünkben azonban főként a polimer komponensek kimutat- 
hatóságát segítette.

Ebben a szakaszban a tiszta vizes öblítés mellett a grá



nitban fúrástechnikai problémát okozó zónák csak az 
Üh-22 fúrásban jelentkeztek (az Üh-23 fúrásban iszap
használatra nem került sor). A tektonikus zónák jellemző
en csak kis magveszteséggel, 0%-os RQD értékkel, repe
dezett, töredezett kőzettípusokkal és növekvő lyuktalpi 
ülepedéssel jelentkeztek. Közülük négy zóna jelentett ha
gyományos eszközökkel kezelhetetlen nehézséget: a fúró- 
magok a magcsőből még egyben „jöttek ki”, de a számtalan 
repedés mentén azonnal, már a magvályúban „szétestek”. 
Mindegyik zónában találkoztunk puha, agyagos, karbonátos 
kitöltéssel is. A korábbi fúrások tapasztalatai alapján 1-2, a 
lyuktalpi ülepedés földolgozására tett sikertelen próbálko
zás után döntöttünk a biopolimeres iszap használatáról. 
Szempont volt az is, hogy lehetőleg elkerüljük a lyukfal ka- 
vernásodását, hiszen ez problémát jelentett volna a tovább- 
fúrás során. Ezen zónák harántolásakor kellett áttérnünk a 
fúróiszap használatára az omló szakaszokon, végül a fúrás 
befejezésének gyorsítása érdekében 318,06 m-től a fúrás 
talpáig (500,77 m-ig) is iszappal fúrtunk.

Az iszapöblítést mindaddig alkalmaztuk, amíg a fúró
mag alapján meg nem bizonyosodtunk arról, hogy a kőzet 
fúrásához a továbbiakban a tiszta vizes öblítés is megfelelő 
és elegendő lesz. Minden egyes újabb iszaphasználat előtt 
elvégeztük az adott mélységig a kútvizsgálatokat, a vízmin
tázást és a geofizikai méréseket. Mindegyik alkalommal, 
ahogy ismét üde gránitot fúrtunk, fokozatos hígítás után 
iszapcserével visszaálltunk tiszta vizes öblítésre. A fúrás 
befejezésekor terv szerint megkíséreltük a biopolimer alapú 
iszap kémiai lebontását és eltávolítását (kis [ 1,4%] koncent
rációjú hidrogén-peroxidos oldat fúrólyukba juttatásával, 
majd négy órás reakcióidő eltelte után a közömbösített öb
lítőfolyadék tiszta vízre cserélésével). A lebontás sikerült, 
de azt követően a lyukfal instabillá vált, és a 380 m-nél levő 
nem csövezett omló zónánál a fúrás „összecsúszott”. így az 
újabb, iszappal történt lyuktisztítás után a további pakkeres 
vizsgálatokat is biopolimeres közegben végeztük el.

3.3. A mélyfúrások egyedi jellemzése

Az alábbiakban röviden ismertetjük az egyes fúrások 
mélyítésének legfontosabb eseményeit, sajátosságait, vala
mint végleges kútkiképzésüket. (2. ábra).

Az Üh-2 fúrás volt a terület talán legfontosabb fúrása 
(500 m-es tervezett mélység mellett 381,90 m-es talpmély
séggel). Kemény kőzetben (omló zónák nélkül) probléma- 
mentesen haladt kb. 346,6 m-ig. Ekkor egy nagy omló 
zónába jutott, amelybe 364,10 m-ig tudott kisebb lyuktisztí
tásokkal lejutni. Akkor sikertelen lyuktisztítások után a 
lyuktalpcementezés mellett döntöttünk: Négyszeri cemente- 
zés után, majd béléscső beépítésével végül 381,90 m-ben, 
még mindig az omló zónában a zóna műszaki nehézségei 
és ezek felszámolásának pénzügyi vonzata miatt állt le a 
fúrás. Ez a tektonikai zóna a területen a legnagyobb ilyen 
harántolás, ezért megítélése jelentős mértékben befolyásol
ja a közvetlen környezetének perspektíváit. A fúrás műszaki 
paraméterei közül a magkihozatal 360 m-ig gyakorlatilag 
100% volt, de az RQD értékek is igen kedvező képet mu

tattak. Az előrehaladás diagramja különösen a 120-160 m 
közötti szakaszon mutatott igen kemény összletet (az RQD 
diagrammal összhangban), 50 perc/m előrehaladással.

A fúrás az alsó, 346 m alatti tamponcementezett szaka
szától eltekintve megbízhatóan stabil, állékony volt. Végső 
kialakításához az elcementezett szakaszt megnyitottuk per
forálással. A perforálás során folyóméterenként 4 eltérő 
fázisszögű töltettel átlőttük a lyukfalat biztosító cementkér
get, ill. cementdugót. Az átlövés a fúrási tengelyre merőle
gesen, sugárirányban legalább 40 cm hosszú 14 mm átmé
rőjű furatot képezett. Ezeken a furatokon közvetlen össze
köttetés létesült a fúrólyuk és a cementezéssel elzárt kőzet
test között, aminek az interferenciás vizsgálatok esetében a 
gyors nyomásterjedésben lehet elsősorban szerepe. A perfo- 
rálásos cementmegnyitás eredményességéről közvetlen mé
rési adatokkal nem rendelkezünk. Az interferenciás kút- 
vizsgálatok alatt a fúrólyuk megbízhatóan szabadon átjár
ható volt 375,85 m-ig.

Az Üh-3 fúrás kisebb nehézségekkel mélyült 166,30 m 
mélységig. Közben kisebb tektonikai zónákat zárt el a 
89,93 m-ig beépített első béléscső. Később a béléscső alsó 
darabja 80 cm-t lecsúszott, ennek rögzítésére a béléscső 
talpa alatt kezdődően talpcementezést végeztünk a 107,7 m 
fölötti szakaszon. A továbbfúrás 161,60-164,95 m között 
tektonikai zónát ért, amelyet 173,68 m-nél köztes pakkeres 
kútvizsgálatok és továbbfúrási próbálkozások után talpce- 
mentezéssel és védőcső (technikai rakat) beépítésével tud
tunk csak kiküszöbölni. Innen problémamentesen, jó ütem
ben fejeződött be a fúrás 300,10 m-es befejező talpmély
ségig. A 166-173 m közötti szakaszon kívül a fúrás mélyí
tése során jelentős nehézség nem volt.

A fúrás végső szerkezetét bemutató ábrán (2. ábra) lát
ható, hogy a két talpcementezett zóna mekkora részén be
folyásolta kedvezőtlenül a hidraulikai vizsgálatok számára 
a lyukfalat. A műszaki paraméterek közül (3. ábra) a magki- 
hozatalnál érdekesség, hogy a 60-110 m közötti szakaszon 
a kisebb töréses zónáknál több a maghiány, mint a fúrás fő 
nehézségét jelentő 150-180 m közötti szakaszon. Az RQD 
értékek már jobban mutatják ez utóbbi zónának erősen 
zúzott voltát. A fúrásban a pH és a vezetőképesség jelentős 
megnövekedése figyelmeztetett arra, hogy a béléscsőrakat 
alsó csövének lecsúszása után (mint azt a lyukgeofizikai 
mérés kimutatta) a mögötte levő, gyengén kötött cement 
oldódhatott ki. Ezt a jelenséget más fúrásnál nem észleltük. 
A fúrásban kialakított lyukszerkezet tartósan megbízható 
átjárhatóságot biztosított. A lyukfal alsó elcementezett sza
kaszát perforálással nyitottuk meg az interferenciás kútvizs
gálatok előtt, ezután a fúrólyuk szabadon átjárható volt 
285,5 m-ig.

Az Üh-4 fúrás mélyítése során 96,23 m-ig, az első tek
tonikai zónáig csak kisebb problémák adódtak. Ezt a zónát 
már nem tudtuk harántolni, így talpcementezést alkalmaz
tunk. A következő tektonikai zónáig (124,76 m) jó, majd a 
zúzott zónában 136,30 m-ig lassú volt az előrehaladás. Újra 
kevés volt a talptisztítás a zóna átfúrásához, béléscsövet 
(technikai rakatot) építettünk be, mellyel nehézségekkel 
ugyan, de sikerült a továbbfúrás 176,56 m-ig. Ekkor egy fú



rószerszám lent maradt a lyukban, és a fölötte levő lyukfal 
beomlott. A mentéshez bentonitos iszappal bővítettük fel a 
fúrólyukat, majd bővítés után az újabb technikai rakatot 
építettünk be. Ezt követően a lyukat a befejező talpmélysé
gig, 300,19 m-ig mélyítettük le. A fúrás során 90-180 m 
között szinte folyamatosan jelentkeztek a fúrási nehézsé
gek. Ezért kellett a 96 m fölötti szakasz talpcementezése 
után a 120-180 m-es szakaszt a végső lyukszerkezetnél is 
csövezve hagyni. Az előrehaladási sebesség csak 250 m 
alatt nőtt meg, mivel itt az erősen repedezett kőzetben a 
HQ átmérőjű gyorsmagszedős szerszám volt a legmegfele
lőbb eszköz az előrehaladásra, amivel szinte a fúrhatóság 
határán, még éppen sikerült az előrehaladást biztosítani.

A fúrás az interferenciás vizsgálatok előtt csak 185,5 in
ig volt átjárható, ezért fúrószerszám beépítésével és biopoli- 
meres öblítőiszap alkalmazásával lehetett csak megfelelően 
kitisztítani és átjárhatóvá tenni. Végül 297,7 m-ig vált meg
bízhatóan átjárhatóvá.

Az Üh-5 fúrás mélyítése során, a szárazon fúrt szakasz 
után, a gránit tetején egy kvarctelért és alatta agyagos vető
zónát harántoltunk, majd száraz és öblítéses szakaszok vál
takozásával jutottunk el 85,29 m-ig. A 82,50 m-ig beépített, 
majd cementezett béléscső alatt 182,5 m-ig nehezen halad
tunk a repedezett, töredezett zónában. Ennél a mélységnél 
pakkeres vizsgálatok után 175,59 m-ig 114-112 mm-es tech
nikai rakatot építettünk be. A zónában továbbra is nehezen ha
ladva, a béléscsövet is utána süllyesztve értük el a 202,72 m-t. 
Ekkor 89 mm-es béléscsövet építettünk be, és 75,8 mm át
mérővel fúrtunk a befejező talpmélységig, 300,88 m-ig. A 
béléscsőrakatokat kiépítettük — alsó szakaszuk kivételével, 
amely az omló szakaszokon biztosította a lyukfal stabilitását 
—, és így tudtunk szabad lyukfalakat biztosítani a felsőbb 
szakaszokon a pakkeres vizsgálatok részére. A fúrólyuk 
átmérője így 202,72 m-től 75,8 mm lett. Ez a pakkeres vizs
gálatoknak nem kedvezett ugyan, viszont azzal a nagy 
előnnyel járt, hogy nem kellett cementeznünk. így még egy 
(89 mm-es) béléscsőrakatot beépítve át tudtunk jutni a tek
tonikus zónán, és a csöveket vesztett rakatként bent hagy
tuk a legrosszabb állagú, instabil szakaszokon. A magkiho- 
zatal kisebb mértékben, az RQD értékek pontosabban mu
tatják a 170-206 m közötti tektonikai zónát. A fúrólyukban 
nagyobb vízveszteség az első csövezés előtt, 71-90 m kö
zött, valamint a fő problémát jelentő zónánál, 180-190 m 
között volt.

A fúrást az interferenciavizsgálatok előtt 235,2 m-től a 
talpmélységig, 300,36 m-ig lyuktisztítás után biopolimeres 
öblitőiszappal tudtuk átjárhatóvá tenni.

Az Üh-22 fúrás 54,00 m-ig szárazon, keményfémbeté- 
tes koronával és szimplafalú magcsővel, majd bővítés és tech
nikai rakat beépítése után 89,58 m-ig öblítéssel, gyémántko
ronával és duplafalú magcsővel, hagyományos technológiá
val mélyült. Bővítés után végleges béléscsőrakatot építet
tünk be és cementeztünk. 89,58 m-től már HQ (96 mm-es) 
átmérővel és szerszámzattal, gyorsmagszedős („wire-line”) 
technológiával mélyült tovább a fúrás 318,06 m-ig. 198,91 
m-ig sikerült tiszta vizes öblítéssel a fellépő omlási problé
mákat megoldani, de ennél a mélységnél a 179,5-187,0 m

közötti szakasz folyamatos omlása már nem volt kezelhető. 
Ekkor próbáltuk először a biopolimer iszap használatát. A 
sikeres lyuktisztítás és továbbfúrás után 213,29 m-nél álltunk 
vissza a tiszta vizes fúrásra, amíg a következő, 236,6 m-től 
omló zóna tisztítása 246,15 m-nél ismét eredménytelennek 
bizonyult, s újra iszap használata vált szükségessé. Ekkor a 
felső omló szakaszt — felbővítés után — technikai rakattal 
191,78 m-ig kicsöveztük, hogy a későbbiekben a vizzel 
fúráskor ne okozzon nehézséget (de a köztes szakasz pak
keres mérési lehetősége még megmaradjon). A sikeres 
lyuktisztítás és továbbfúrás után 256,51 m-től fúrtunk ismét 
vízöblítéssel 279,59 m-ig, amikor a 236,6-254,6 m közötti 
szakasz intenzív omlása miatt ismét lehetetlenné vált a víz
zel fúrás. Az újabb lyuktisztítás és továbbfúrás után 282,04 
m-nél álltunk ismét vissza vízzel való fúrásra, amely ekkor 
csak 289,80 m-ig sikerült. Ettől kezdve nemcsak a felső, 
hanem a következő, 283,5 m-től kezdődő zóna törmeléke is 
omlani kezdett a lyukba. Az újabb iszaphasználattal az om- 
ladékfeldolgozás után 318,06 m-ig fúrtunk, hogy biztosan 
kikerüljünk a 308,3 m-ig terjedő zónából, majd eddig le is 
csöveztük a lyukat ideiglenes technikai rakattal. A fenti sza
kaszig minden alkalommal, mielőtt áttértünk volna iszap 
használatára, elvégeztük a lyuk hidrodinamikai vizsgálatát 
gyorstesztekkel, valamint esetenként hosszú idejű tesztek
kel és vízmintázással. Ezután az esetleges későbbi zónák 
teljesítményt akadályozó hatásának elkerülése érdekében 
318,06 m-től a talpig, 500,77 m-ig iszappal, NQ (75,8 mm-es) 
átmérővel és szerszámzattal (gyorsmagszedős technológiá
val) mélyült le a fúrás. A mélyítés közben a 381,5-386,5 m 
között harántolt tektonikai zóna omladékát az iszappal 
kezelni lehetett. A befejező talpmélység (500,77 m) elérése 
után az iszapot ismét vízre cseréltük.

A kútkiképzés során az omló szakaszokat a további 
vizsgálatok előtt csövezéssel terveztük kizárni (a csőraka- 
tos zónakizárás során arra törekedtünk, hogy a csövezett 
szakaszok hossza a lehető legkisebb legyen). Ehhez először 
a 318,00 m-ig beépített technikai rakatot akartuk kiépíteni, 
de az 231,76 m-ben elszakadt. A mentési kísérletek során 
csővágási próbálkozások után a 240,70-318,00 m-es sza
kasz továbbra is csövezve maradt. Ezután a 191,78 m-ig be
épített 140 mm-es rakat elvágására (majd a felső rész kiépí
tésére) került sor 178,00 m-ben, így alakult ki a végleges 
lyukszerkezet. A későbbi hidrodinamikai vizsgálatok (inter
ferenciás tesztek) elvégzése előtt a 240,70-318,00 m között 
maradt csőrakat mögötti gyűrűstér elzárásához (az alsó 
szakasz független vizsgálatához) a 289,0-286,0 m közötti 
szakaszokat perforálva, a mögötte levő gyűrűsteret alul 
bentonittal, fölötte cementtel elzártuk (1. a 3.4.2. fejezet
ben). így vált lehetővé a 288,52-318,75 m közötti szaka
szon a rakat mögötti, a cementzárás és a csősaru közötti 
fúrólyukszakasz hidrodinamikai vizsgálata és vízmintázása.

Az Üh-23 fúrás 59,14 m-ig szárazon, keményfémbetétes 
koronával és szimplafalú magcsővel mélyült. Ezután a szá
razon fúrt bővítést és a béléscső (technikai rakat) beépíté
sét követően, 90,04 m-ig öblítéssel, gyémántkoronával és 
duplafalú magcsővel, hagyományos technológiával mélyült 
a fúrás. Fúrókalapácsos bővítés után végleges béléscsőraka-



tót építettünk be és cementeztünk (a bővítés során kisebb 
probléma lépett fel, a lyuk falát utólag ki kellett „egyenesíte
ni”). 90,04 m-től 130,57 m-ig hagyományos technológiával, 
majd innen már HQ átmérővel és szerszámzattal, gyors- 
magszedős („wire-line”) technológiával mélyült tovább a 
fúrás 300,48 m-ig. 90,04-300,48 m között 40-50 m-enként 
álltunk meg, és végeztük el a pakkeres -hidrodinamikai 
gyorsteszteket. Ezen kivül a fúrás közben, illetve befejezése 
után hosszú idejű tesztek és vízmintázások, valamint komp
lex mélyfúrás-geofizikai és akusztikus lyuktelevíziós méré
sek történtek. Ez a fúrás volt az egyetlen, amely nem harán- 
tolt jelentős vastagságú omló zónát, és így nem merült fel a 
gránitösszlet harántolása során semmilyen technikai prob
léma. A stabil lyukfal lehetővé tette, hogy valamennyi to
vábbi vizsgálat során az üde gránit teljes harántolásában 
nyitott fúrólyuk maradjon.

3.4. Egyedi technikai problémák megoldása

A fúrási tevékenység során egyedi technikai problémák 
merültek fel, amelyeket mentéssel, valamint csővágással és 
gyűrűstérelzárással oldottunk meg.

3.4.1. Mentések

Kisebb-nagyobb mentések (a HQ csőrakat megszakadá
sai után) a magfúrás közben mindegyik fúrásnál előfordul
tak, de a megszakadt csőrakatot mentőtőrrel minden alka
lommal gyorsan, problémamentesen sikerült kimenteni.

A jelentősebb, több napig tartó mentések az alábbiak 
voltak. Az Üh-3 fúrás bővítésekor a súlyosbító rúd maradt 
lenn a fúrólyukban 140 m mélységben, és csak több napi 
próbálkozás után sikerült kimenteni. Az Üh-2 fúrás leállí
tása egy szükségessé vált mentéshez, közvetlenül egy men
tendő béléscsődarabhoz kapcsolódott. Az Üh-22 fúrásban 
pedig a lenn szorult technikai csőrakatot nem tudtuk kie
melni, aminek következtében a fúrólyuk ezen elzárt szaka
szát nem lehetett a továbbiakban közvetlenül vizsgálni.

3.4.2. Csővágás és gyűrűstérelzárás

Az Üh-22 fúrásban kétszer vágtunk el beépített ideigle
nes technikai rakatokat egy-egy omló zóna kizárása és a fe
lette levő szakaszok vizsgálhatósága érdekében.

A 318,0 m-ig beépített technikai rakatnak egy szakaszát 
akartuk csak bent hagyni. A kiépítés során a rakatnak a 233 m 
alatti része bent szakadt. A bent maradt részt 240,7 m-ben 
elvágtuk, de a mélyebb szakaszokon már nem sikerült a 
vágás utáni csőmentés (az omló zóna törmeléke megfogta a 
csőrakatot). így itt két omló zónát zártunk el egyazon cső
rakattal. A két zóna önálló pakkeres vizsgálatához a cső 
mögött elzártuk a gyűrűsteret. Az elzárás a kis átmérők mi
att bonyolult technikai művelet volt, mivel 290 m mélyen, a 
csőrakat mögötti igen keskeny, 7 mm-es gyűrűsteret kellett 
elzárni. A béléscső 286-289 m közötti perforálása után kb. 
291 m-ben létrehoztunk egy mesterséges talpat, majd a 
gyűrűstérbe bentonitot juttattunk. Ennek feladata volt a 
cementtej megtartása annak megszilárdulásáig. Ezután 
juttattuk le a béléscső belsejében a cementtejet, amely a

perforált lyukakon keresztül a gyűrűsteret is elzárta, majd a 
csőben a cementdugót kifúrtuk. A gyűrűstér zárása sikeres 
volt, a cső mögötti szakaszok pakkeres vizsgálatait külön- 
külön el tudtuk végezni.

A felső, 140/125 mm-es technikai rakatból a 178,0- 
191,78 m közötti szakaszt hagytuk a fúrólyukban a 179,5-
187.0 m-ben lévő omló zóna védelmére, ehhez a csövet
178.0 m-ben kellett elvágnunk.

4. A fúrásmélyítések tapasztalatai

Az üveghutai gránit kutatási területén eddig (az 1996- 
ban a telephelytők 1,5 km-re DNy-ra mélyült Ü h -1 fúrással 
együtt) összesen hét függőleges, 300 és 500 m közötti talp- 
mélységű magfúrást mélyítettünk, valamennyit fúrástechni
kai szempontból hasonló földtani szelvényben: a laza fedő
üledékek és mállott gránit zónája alatt kemény, masszív grá
nitot fúrtunk, amelyben helyenként töréses zónákat harán- 
toltunk. A munkák kezdetekor nem volt elegendő tapaszta
latunk a kőzetanyag tulajdonságáról, fúrhatóságáról, az 
összes várható problémáról, nem tudtuk, melyek a legmeg
felelőbb módszerek, eszközök, anyagok, ezeket mind foko
zatosan ismertük meg (a külföldi — svájci, finnországi, 
svédországi — tapasztalatok a gránitösszlet eltérő szerkeze
te miatt csak részben voltak itt hasznosíthatók). Az eddigi 
tevékenység alatt összegyűlt egy olyan csokorra való fúrás
műszaki jellegű tapasztalat és ismeret, amelyből már az 
egész kutatási területre érvényes és a további munkálatok' 
során megszívlelendő tanulságokat vonhatunk le.

A fedő laza üledéket és a mállott gránit zónáját szára
zon, öblítés nélkül célszerű fúrni és fölbővíteni. A túl korán 
alkalmazott öblítés ugyanis csak eláztatja a lyukfaíat, ami
nek következtében állékonysága megszűnik, a lyukfal om
lik, nehezen kezelhetővé válik. Ezt az elvet csak az
1998-1999. évi kutatás során alkalmaztuk, de az elképzelés 
beigazolódott: a lassabb, az ésszerű lehetőség határáig tartó 
száraz fúrással és szárazon történő bővítéssel, majd a szá
raz fúrólyuk lecsövezésével ki tudtuk zárni a teljes laza 
fedőt az Üh-23 fúrásban, szemben az Üh-22-ben túl korán 
és béléscső nélkül alkalmazott öblítéses fúrással. Az utóbbi
nál összességében egy héttel tovább tartott a laza üledékek
nek és a mállott gránit zónájának cementezett béléscsővel 
történő kizárása.

A fúrólyukban bárminemű cementezéshez megfelelő 
minőségű, kipróbált cementet kell használni. A korábbi ku
tatások során használt, kereskedelmi forgalomban kapható 
építési portlandcementtel sok volt a probléma mind a kö
tésszilárdság minősége, mind a kötési idő elhúzódása miatt. 
Helyenként megfelelően, másutt megmagyarázhatatlanul 
viselkedett. Az Üh-22 és Üh-23 mélyítése során használt 
(a magyar cementhez képest közel tízszeres árú) francia 
„Lafarge” típusú aluminátcement bevált. Mindenütt úgy 
„működött”, amint az megadott paraméterei alapján elvár
ható volt.

A fúrást a tervezett talpmélységig lejuttatni a tiszta vi
zes öblítéssel általában nem lehet (kivétel az Üh-23), de az



omló, fúrástechnikailag problémát okozó zónákra a vissza
oldható fúróiszap alkalmazása megfelelő megoldás. A 
kétfajta (tiszta vízzel és biopolimer alapú fúróiszappal 
történő) öblítés megfelelően megválasztott kombinációjá
val biztosítani lehet mind a vizsgálhatóság, mind a fúrás 
megfelelő feltételeit (amint az az Üh-22-ben történt).

A gyorsmagszedős („wire-line”) technológia jó módszer
nek bizonyult a 100 m-nél nagyobb mélységek esetén, meg
felelő korona alkalmazásával. 9-es keménységű impregnált 
gyémántkoronával a kőzet általában jól fúrható, de egyes 
nagyobb keménységű szakaszokon ez a korona nem felelt 
meg a célnak. Itt keményebb (10-es, 12-es) impregnált gyé
mántkoronát használtunk.

A gránitban a bővítés megfelelő eszközének bizonyult a 
fúrókalapács. Nem jelentett problémát a kőzet esetleges 
föllazulása a fúrólyuk mentén: a kútvizsgálatok során ha
sonló minőségű zárást sikerült biztosítanunk a pakkerekkel, 
mint a magfúrással fúrt lyukfal esetén. Használatakor ügyelni 
kell a megfelelő központosításra, a szerszám megvezetésére.

A lyukfalszilárdító tamponcementezés helyett inkább 
béléscsövezést kell alkalmazni, jóllehet ennek is megvan az

a veszélye, hogy a rakat nem megy le a helyére, illetve kiépí
téskor megszorul, elszakad, elnyíródik (mint az Üh-22-ben 
is történt). Mégis a vizsgálatok szempontjából ez a kedve
zőbb módszer. A béléscsövezéshez és célszerűen a techni
kai rakatokhoz is csak balmenetes csőrakatokat szabad 
használni. Szükség esetére van kipróbált módszerünk a 
csőrakat mögötti gyűrűstér zárására (Üh-22).

A fúrások végső szerkezetének kialakításához megfelelő 
megoldás a különböző zónák „teleszkópos” rendszerben 
(egyre csökkenő átmérőkkel) történő kicsövezése. Azon
ban a fúrás indításakor csak statisztikailag ismerjük a 
csövezendő zónák számát, így erre tudunk műszakilag 
fölkészülni (mi 3 csövezéssel számoltunk). Ha akár csak 
eggyel több zóna van (mint az Üh-22-ben volt), a rendszer 
már nem működik. Célszerű lenne, hogy azonos átmérő
ben is tudjunk műszakilag megbízhatóan, de a vizsgálatok 
szempontjából a legkisebb beavatkozással és műszaki korlá
tozással járó csövezést végezni.

Az eddigi fúrási tapasztalatok alapján összeállítottuk a 
kutatási területen a fúrásmélyítés tapasztalati modelljét (6. 
ábra).


