
Bevezetés

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely 2002–2003. évi fel-
színi földtani kutatása során összesen 23 fúrás mélyült
(BALLA et al. 2003) a Magyar Állami Földtani Intézet szak-
mai irányításával. A fúrásokban — mélyítésük során és
részben ez után — változatos geofizikai, hidrogeológiai,
földtani és szerkezeti vizsgálatokat folytattunk le.

A fúrások mélyítésének célja

A fúrások mélyítése és vizsgálata a vízföldtani kép ku-
tatása, valamint a telephely körzetének jobb földtani megis-
merése céljából történt. A kutatás célja szerint négy fúrásc-
soportot különíthetünk el, ezek céljai az alábbiak:

— az Üh–2 fúrással feltárt töréses öv helyzetének pon-
tosítása,

— a telephely bővítése,
— völgyek alatti térrészek kutatása,
— transzportparaméterek meghatározása.
Ezen kívül külön fúráscsoportként is értelmezhetjük a

dombtetőn mélyült fúrások talajvízszintjeinek megfigyelé-
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Összefoglalás

A 2002–2003. évi felszíni földtani kutatás során 23 fúrás mélyült. Mélyítésük több, különböző cél elérése érdekében történt (az Üh–2 fúrással
korábban feltárt töréses öv helyzetének pontosítása, a telephely bővítése, a dombtetőn mélyült fúrások talajvízszintjeinek megfigyelése, a völgyek
alatti térrészek kutatása, a gránit transzportparamétereinek meghatározása).

Az Üh–2 fúrás töréses övét két, a töréses öv várható dőlésével ellentett dőlésű ferdefúrással (Üh–25 és Üh–36) kutattuk meg. Mindkét fúrás
harántolta a töréses övet, ezáltal igazolta azt és pontosította helyzetét. A telephely bővítésére mélyült fúrások (Üh–26, Üh–27, Üh–28) először 3
irányban adtak megnagyobbított területről adatokat, a legígéretesebb (a kőzetmechanikailag jobb monzonitos kőzetcsoportot harántolt) Üh–27
fúrástól É-ra a terület további kiterjesztése céljából mélyült az Üh–37 fúrás. A 6 dombtetői helyzetben mélyült fúrásból 4 mellett külön talajvíz-
megfigyelő fúrás is mélyült (Üh–25A, Üh–26A, Üh–28A, Üh–36A). A völgyek alatti térrészek kutatására két fúrást (Üh–29 és Üh–30) mélyítet-
tünk a feláramlási zónában, völgytalphoz közeli helyzetben. A transzportparaméterek meghatározására völgyekben 3 fúráscsoportot mélyítet-
tünk, csoportonként egy központi és 2–3 mellékfúrással (Üh–31A–C, Üh–32A–D, Mó–7A–D). 

A 3298,72 m fúrásból 424,70 m teljes szelvénnyel, 451,74 m száraz, 2422,28 m öblítéses magfúrással mélyült. Ebből 533,0 m negyedidőszaki
fedőüledéket, 2765,7 m alaphegységi kőzetet (gránitot) harántolt. A magfúrásokat a fedőüledékben hagyományos technológiával, szimplafalú
magcsővel, keményfémbetétes koronával, a kemény gránittestben hagyományos vagy gyorsmagszedős (wireline), duplafalú gyémántfúrási tech-
nológiával mélyítettük. A magkihozatal a 90%-ot minden esetben, a 95%-ot a fúrások többségében meghaladta.

A fúrások kivitelezését műszaki ellenőrzés segítette, a fúrásoknál történt valamennyi esemény rögzítésével. A műszaki ellenőr minden fúrási
tevékenységgel járó munka esetén a fúrási vállalkozó 24 órás munkarendjéhez alkalmazkodva folyamatosan a helyszínen tartózkodott. A fúrások
mélyítése során meg kellett oldanunk egyes, lyukban maradt tárgyak kimentését, valamint az omló zónáknak a harántolás utáni kizárását, egyúttal
a lehetőségekhez képest minél részletesebb utólagos vizsgálatukat.

A fúrásokban részben mélyítésük során, részben befejezésük után, valamint a fúrómagokon sokrétű geofizikai, vízföldtani és földtani-tek-
tonikai vizsgálat történt.
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sére, a nagy fúrások mélyítése előtt, szárazon lemélyített ta-
lajvíz-megfigyelő fúrásokat. A két ütemben megvalósult fú-
rások helyszínrajzát az 1. ábra mutatja be.

Az Üh–2 fúrás töréses öve

Az Üh–2 fúrás 1997–98-ban egy nagy töréses zónát
harántolt kb. 341 m-től, és abban is állt le 381,90 m-ben
(BALLA 2000; GYALOG, TUNGLI 2000). Ez a zóna egyúttal
hidrodinamikai potenciálminimumként is jelentkezett. A
töréses öv helyzetének pontosítására, dőlésszögének meg-
határozására és kapcsolatának tisztázására a hidrodinamikai
minimummal két ferdefúrást mélyítettünk: az első ütemben
az Üh–25, a másodikban az Üh–36 jelűt (1. és 2. ábra).

Az Üh–25 ferdefúrást közel D felé irányuló, függőle-
gestől közel 30°-kal eltérő dőléssel (173/63°) 300,69 m-ig
mélyítettük. Az előzetes adatok szerint az volt várható, hogy
az Üh–25 fúrás a kérdéses töréses övet 200–250 m-ben
harántolja. Ténylegesen a fúrás 216–227 m-ben harántolt
egy töréses övet. A fúrásban potenciálminimum is jelent-
kezett, igaz, nem esett pontosan a töréses övre. Az Üh–2 és
Üh–25 jelű fúrásoktól kb. 550 m-re KÉK-re, az Éva-völ-
gyében 750 m hosszú kutatóárkot (A1 árok) mélyítettünk,
amely a völgytalpon tárta fel a gránittestet. A kutatóárok
középső szakaszán egy 8 m széles töréses övet harántolt,
amelynek csapása szintén egybeesik a feltételezett töréses
zóna csapásával. A három, különböző ponton feltárt töre-
dezett kőzettest ugyan összeszerkeszthető egy síkba, az
azonban nem igazolható, hogy ugyanahhoz a töréses zóná-
hoz tartoznak. Ennek igazolására a kapott három harántolási
pont közé még egy negyediket tartottunk szükségesnek,
ezért egy újabb ferdefúrást (Üh–36) telepítettünk. 

Az Üh–36 ferdefúrást az első ütemben mélyített fúrások
befejezése után, közel D felé irányuló, függőlegestől közel
30°-kal eltérő dőléssel (183/59°) 255,34 m-ig mélyítettük. A
fúrás feladatát elsősorban abban láttuk, hogy a töréses öv tér-
beli elhelyezkedésének megismeréséhez adjon információt,
valamint a már megismert hidrodinamikai minimum földtani
kapcsolatát jobban megismerjük, s ezáltal képet alkothassunk
a jelenség valószínű hatásáról a tároló biztonságára. A fúrás
valóban harántolt egy töréses övet, ha nem is pontosan az elő-
zetesen várt mélységben (kb. 150 m-től), hanem mintegy 70
m-rel mélyebben, 223,9–235,1 m között. Az Üh–36 fúrásban
tapasztalt mélységeltérés egyúttal azt jelentette, hogy a két
fúrással feltárt töréses öv nem csatlakoztatható közvetlenül az
A1 árok legnagyobb töréses övére.

A telephely bővítése

A telephely alakjához és méretéhez eredetileg alapul
vett 300×600 m-es téglalap (BALLA 2000) az újabb telepítési
koncepciók fényében kicsinek bizonyult, ezért szükséges
volt a kutatási terület bővítése. Ezen célból az első ütemben
három függőleges fúrást mélyítettünk, amelyet ezek tapasz-
talatai alapján a negyedik, az Üh–37 egészített ki (1. és 3.
ábra). A fúrások helye, telepítésének oka és mélysége az
alábbiak voltak: 

— az Üh–26 fúrást az Üh–5 fúrástól 150 m-re D-re, az
1997. évi refrakciós tomográf szelvényben mutatkozó sebes-
ségmaximum közepe tájára, a telephely D-i irányú távolabbi
megismerése céljából, 400,60 m mélységig, 

— az Üh–27 fúrást az Üh–23 fúrástól 150 m-re É-ra
lévő, 1997-ben a telephely-kijelölési munkálatok során, a
gránit elérésére 80 m-es talpmélységig mélyített Üh–6 fúrás
mellé, a telephely É-i irányú távolabbi megismerése cél-
jából, 411,11 m mélységig, 

— az Üh–28 fúrást az Üh–3 fúrástól 200 m-re Ny-ra,
alapvetően a terület Ny-i irányú jobb megismerése céljából,
300,60 m mélységig, 

— az Üh–37 fúrást az Üh–27 fúrástól 250 m-re ÉÉNy-ra,
a monzonitos kőzetcsoport elterjedésének és vízföldtani tu-
lajdonságainak jobb megismerése céljából, függőlegesen,
300,34 m mélységig mélyítettük.

A fúrások közül az Üh–27 a területen mélyült fúrások
többségétől (a granitoidnak, majd a vékonycsiszolatos vizs-
gálatok alapján összefoglalóan monzogránitosnak nevezett
kőzetcsoporttól) eltérő kőzeteket harántolt. Az uralkodóan
melanokrata (dioritoidnak, majd a vékonycsiszolatos vizsgá-
latok alapján összefoglalóan monzonitosnak nevezett) kőzet-
csoportból álló rétegsor palássága és repedezettsége a többi
fúrásban megfigyelhetőnél kisebb volt. Az 1997–98. évi vizs-
gálataink eredményei azt mutatták, hogy a melanokrata
kőzetek kőzetmechanikai paraméterei jobbak, mint a többi
kőzeté. Ezek azonban a korábbi fúrásokban többnyire viszony-
lag kis vastagságban, csak néhány hosszabb harántolással
(Üh–3, Üh–22) fordultak elő. 

Az Üh–27 fúrás adata alapján újra átvizsgáltuk vala-
mennyi korábbi fúrásunk rétegsorát, s ezen munka nyomán
kitűnt, hogy a melanokrata kőzetek az eddig kutatott terület-
től É-ra, ÉNy-ra és Ny-ra egy bizonytalan körvonalú, de
legalább 1,2 km2-nyi testet alkotnak. Ezt a kőzettestet harán-
tolta a Mészkemence-völgyben az A2 árok is. A melanokra-
ta kőzettest nagy része az eddig kutatott telephelyhez képest
mélyebb helyzetben van. Vízföldtani jellege nem látszott
kedvezőbbnek, mint a monzogránitos kőzetcsoporté, de a
kérdés további kutatás nélkül nem volt megítélhető. 

Az Üh–37 fúrást a fenti fúrások befejezése után, a fúrá-
sok és a 2002-ben lefolytatott 3D szeizmikus tomográfia
eredményeinek ismeretében mélyítettük. A fúrás feladata az
volt, hogy az új felismerések és a külső javaslatok nyomán
tisztázza a telephely É-i irányú bővítésének lehetőségeit és
kilátásait. 

A dombtetőn mélyült fúrások melletti
talajvízszint-megfigyelő fúrások

Mind az Üh–2 fúrás töréses övét kutató, mind a telephely
bővítését szolgáló mélyfúrások dombtetőn mélyültek. Ezeken
a helyeken a talajvízszint megállapítása és változásainak fo-
lyamatos mérése fontos vízföldtani információ. Ezért a fúrások
közül 4 mellett — tőlük 5–10 m-re — szárazon fúrt kiegészítő,
talajvízszint-megfigyelő fúrások mélyültek (Üh–25A, Üh–26A,
Üh–28A és Üh–36A), a talajvízszint alatt 10–15 m-ig (1. és 4.
ábra).

GYALOG LÁSZLÓ, SZEGŐ ISTVÁN
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Völgyek alatti térrészek kutatása

A völgyek alatti térrészek kutatására két függőleges fú-
rást terveztünk, olyan helyre, ahol a korábbi modellezési
eredmények (MEZŐ et al. 1998, 1999) alapján a telephelyen
áthaladó fő áramlási pályák várhatóak voltak, azaz ÉÉNy és
ÉK felé. A telepítésnél fontos szempont volt, hogy a fúrások
feláramlási zónában mélyüljenek. Ilyen zóna a telephelytől
1-1,5 km-re volt várható. Két ilyen fúrást mélyítettünk:

— Az Üh–29 fúrást a telephelytől ÉÉNy-ra, két mély
völgy találkozási pontja közelében mélyítettük (300,38 m-ig),
ahol ebben az irányban itt volt várható a feláramlás legköze-
lebbi jelentkezése (a modellezésben a mélyebben lévő áram-
vonalak nagy része itt még nem fordul a felszín irányába).

— Az Üh–30 fúrást a telephelytől ÉK-re, az Üh–12 se-
kélyfúrás közelében mélyítettük (300,33 m-ig), ahol a köze-
li Henrik-forrás és a B4 bukó adatai álltak rendelkezésre a
felszíni és felszín közeli vízforgalom jellemzésére. Az
Üh–12 vízminősége arra engedett következtetni, hogy itt nyo-
mokban mélyebb eredetű víz is megjelenik, ami feláramlási
öv jeleként értelmezhető (1. és 5. ábra). 

Transzportparaméterek 
meghatározása

A transzportparaméterek, köztük elsősorban az effektív
porozitás meghatározására 3 fúráscsoportot terveztünk. A
mélyítendő fúráscsoportok mindegyike 3 vagy 4 db — egy
központi 36–50 m-es (A jelű) és 2 vagy 3, körülötte telepített
30–43 m-es (B, C és D jelű) — sekélyfúrásból állt (1. és 6.
ábra). E fúráscsoportokat korábbi sekélyfúrások környeze-
tében telepítettük oly módon, hogy a telephelyet többé-
kevésbé egyenletesen vegyék körül. A fúráscsoportok és
telepítési szempontjaik a következők voltak:

— Az Üh–31 fúráscsoportot (az Üh–31A–C fúrásokkal)
a telephelytől ÉÉK-re, a Nagymórágyi-völgy fő elágazásá-
ban, az 1997. évi Üh–18 fúrás közelében telepítettük. Az
Üh–18 volt az egyetlen olyan kút, amelynek vize az izotóp-
vizsgálatok alapján kevertnek minősült, azaz annak egy
része a mélyből származott. 

— Az Üh–32 fúráscsoportot (az Üh–32A–D fúrásokkal)
a telephelytől ÉNy-ra, a Hutai-völgyben az 1997. évben mé-
lyült Üh–11 fúrás közelében mélyítettük. A részletes elem-
zés alapján a telephelyről jövő lehetséges áramlási pályák
felszínre jutásának itt nagyobb volt az esélye, így itt jó lehe-
tőségünk nyílt arra, hogy a gránittesten belüli áramlások
mellett egyúttal az áramlási pályák végeit is jellemezzük.

— A Mó–7 fúráscsoportot (a Mó–7A–D fúrásokkal) a
telephelytől KÉK-re, a Mórágyi-völgyben, Mórágy falu szé-
lén, az 1997. évi Mó–6 – Mó–6A fúráspár közelében telepí-
tettük. A Mó–6 fúrás volt az egyetlen olyan kút, amelynek
vize az izotópvizsgálatok alapján a mélyből származtatható. 

A csoportfúrások mélyítése során a központi (A jelű)
fúrást mélyítettük le először, és ennek egyedi kútvizsgálata
alapján állapítottuk meg a (B–D jelű) mellékfúrások opti-
mális távolságát. A kútcsoport kialakítását követően nyom-
jelzéses egymásrahatás-vizsgálatot végeztünk a helyi áram-

lási kapcsolatok megismerése céljából. A fúrások lemé-
lyítése és belőlük kutak kiképzése után a mellékfúrásokból
kiképzett kutakból — kutanként különböző — nyomjelző
anyagot juttattunk be a kimutathatósági határnál 5-6 nagy-
ságrenddel nagyobb mennyiségben, amelyeket a központi
kútban észleltünk. Az így kapott adatokból számítottuk ki
(figyelembe véve a csoportos kútvizsgálat során meghatáro-
zott áramlási paramétereket is) az effektív porozitást, amely
a telephely vízföldtani modellezésének egyik fontos be-
meneti paramétere. 

A fúrások mélyítése

A fúrások mélyítéséhez az engedélyek beszerzése után a
fúrópontot előkészítettük, ezután következett maga a fúrási
tevékenység, folyamatos műszaki ellenőrzéssel, mélyítés
közbeni vizsgálatokkal, ezzel párhuzamosan fúrómag-do-
kumentálással, végül a mélyítés utáni vizsgálatokkal. 

Előkészítés és felvonulás

A fúrási tevékenység során a tervezéskor meghatároztuk
az egyes fúrások mélyítésének célját, feladatait, majd ezek-
hez igazítva terveztük meg azok kivitelezését, összekap-
csolva a fúrólyukban elvégzendő vizsgálatokkal. 

Az előkészítés során beszereztük a fúrási kutatás vég-
zéséhez a tulajdonosi hozzájárulást, a szükséges úthasználati
engedélyeket, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízjo-
gi létesítési engedélyét a vízmegfigyelő kutakra, a Gemenci
Erdő- és Vadgazdaság Rt. Bátaszéki Erdészete engedélyét a
megközelítési útvonalak használatára, valamint intéztük a
fúrási alapok területén lévő erdőterület megváltását. A fúrá-
sokhoz földutak vezetnek. Ezeket az utakat kiépítettük, illetve
a korábban kiépítetteket feljavítottuk, hogy az utak minősége
ne hátráltathassa a fúrási munkavégzést. Az előkészítő
munkák során elvégeztük a megváltott erdőterületeken a föld-
munkát, a fúrási pontokon a fúrási munkahely (nagy fúrások
esetén max. 30×20 m, sekélyfúrások esetén max. 15×15 m)
kialakítását, kőzúzalékkal történő beterítését vagy beton-
lapok lerakását, a fúrási alap elkészítését.

Előrehaladás

A fúrásokat két fúrócég mélyítette, a kővágószőlősi
székhelyű Rotaqua Kft. és a balatonalmádi székhelyű
Geoprosper Kft., közel fele-fele (47,7–52,3%) arányban: a
Rotaqua az Üh–26, Üh–28, Üh–30, Üh–36 fúrásokat és az
Üh–31 fúráscsoportot 1572,53, a Geoprosper az Üh–25,
Üh–27, Üh–29, Üh–37 fúrásokat, valamint az Üh–32 és
Mó–7 kútcsoportokat 1723,64 folyóméter összhosszban. A
Rotaqua Wirth B1E, B2A, Ingersoll Rand T4W, URB–2A
és SZKB–4 típusú, a Geoprosper Wirth B0/B1A, B1A és
B1A/B2A típusú fúrógépekkel mélyítette a fúrásokat,
kisebb mélységben (kb. 100 m-ig) hagyományos, nagyobb
mélységben gyorsmagszedős (wireline) magfúrási tech-
nológiával.

Fúrások mélyítése a Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen
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1. táblázat. A felszíni kutatás során lemélyített fúrások alapadatai

G = Geoprosper Kft.; R = Rotaqua Kft.; vízmegfigyelő = talajvízszint-megfigyelő.

2. táblázat. A fúrások szakaszai, az alaphegységtető és a talajvízszint adatai

Az alaphegységtető és a talajvízszint mélysége a fúrási 0 m-től mérve. A csoportfúrások talajvízszintjeit csoportonként azonos napon mértük. Vízmegfigyelő =
talajvízszint-megfigyelő.
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A lemélyített fúrások alapadatait az 1. táblázat, a fúrási
szakaszokat, az alaphegységtető és a talajvízszint adatait a
2. táblázat mutatja be.

A fúrások talpmélysége mindig elérte, illetve néhány
esetben meg is haladta a tervezettet. A 8 nagy fúrás (Üh–25
– 30 és Üh–36 – 37) közül 6 esetben a túllépés 1 m-en belül
volt. A másik két eset közül az Üh–27 jelű fúrásban, ahol a
tervezett talp fölött 1 m-rel vulkáni telérkőzetet értünk, a
fúrást 400 m helyett 411,11 m-ig mélyítettük, az Üh–36-ban
a töréses övből való kijutás igazolása végett fúrtunk a ter-
vezettnél 5,34 m-rel mélyebbre. A vízmegfigyelő mellékfú-
rások esetében a mélység az elért talajvízszint mélységétől
függött, kb. a tervezettnek megfelelő volt. A csoportfúrások
központi fúrásai is a tervnek megfelelően 50 m-esek voltak
(az Üh–31A csak 36,60 m-es), ezeknél a mellékfúrások ese-
tében volt nagyobb túllépés. Ez utóbbiak a tervezett 20 m
helyett 30–43 m mélyek lettek. A csoportfúrások össz-
hossza a tervezett 330 m helyett 420,71 m volt. 

A mélyítés megkezdése után elvégeztük a fúrások geo-
déziai bemértük. Az adott időpontban a fúrólyukban levő
cső tetejét mértük be, ennek viszonyát a fúrási 0 m-hez a
műszaki ellenőri dokumentáció alapján állapítottuk meg. 

A fúrásokat a felső, laza üledékes szakaszon, illetve a telje-
sen murvásodott gránittesten belüli szakaszokon száraz, míg a
mállott és üde gránittesten belüli szakaszokon (a kemény kő-
zetben) öblítéses magfúrással mélyítettük. A száraz fúrás sz-
implafalú, az öblítéses duplafalú magcsővel történt.

Négy, a dombtetőn, illetve domboldalban mélyült fúrás
(Üh–25, Üh–26, Üh–28 és Üh–36) közvetlen közelében kü-
lön e célra mélyített fúrólyukakban (Üh–25A, Üh–26A,
Üh–28A és Üh–36A — 1. és 4. ábra) száraz fúrást végeztünk
(a ferde Üh–25-nél és Üh–36-nál függőlegesen), hogy ezek-
ben a talajvíz szintjét megfelelően észlelhessük. A fúrást a
kemény gránitfelszínig maggal, onnan teljes szelvénnyel
végeztük. A mellékfúrás maggal fúrt szakaszát a nagy fúrá-
sokban teljes szelvénnyel, a tervezett béléscső átmérőjének
megfelelően mélyítettük le. Az Üh–27 esetében ezt a mel-
lékfúrást az 1997-ben mélyített Üh–6 fúrás pótolta. A két,
völgytalpon telepített fúrásnál a vízszint közel volt a felszín-
hez, itt külön fúrásra nem volt szükség. Az Üh–36A fúrásnál
a felső, laza szakaszt nem magfúrással, hanem spirálfúrós
technológiával, szárazon mélyítettük, ez is lehetőséget adott
kisebb mértékű kiértékelésre. Az Üh–37 fúrásnál nem mé-
lyült „A” jelű szárazfúrás (a mélyítésre rendelkezésre álló
idő rövidsége miatt), hanem a nagy fúrást mélyítettük a
várható talajvízszint alatt több mint 10 m mélységig szára-
zon, még a gránittestben is. 

A magfúrásoknak a kemény gránittestben fúrt szakaszait
hagyományos vagy gyorsmagszedős (wireline), duplafalú
gyémántfúrási technológiával mélyítettük. A befejező át-
mérő az Üh–25 – Üh–28 és Üh–37 mélyfúrásokban 96 mm
(HQ), míg az Üh–29, Üh–30 és Üh–36 fúrásokban 76 mm
(NQ) volt. Az utóbbiak esetében egy talphoz közeli zúzott
zóna miatti bővítést takarítottunk meg a csövezés utáni ki-
sebb átmérőjű fúrással.

A tervezett magkihozatal valamennyi fúrás teljes hosz-
szára külön-külön 95%, kiépítésenként minimum 70% volt.

Ez alól kivételt képeztek az omló szakaszok, amelyekre a
magkihozatali minimum 50% volt. A fenti előírást szinte teljes
mértékben teljesítettük (3. táblázat). A kutatás szempontjából
legfontosabb gránittestben a fenti előírás szinte mindenhol tel-
jesült, csak az Üh–31A, Mó–7B és Mó–7D csoportfúrás
erősen murvásodott gránitot harántolt néhány m-es szakaszán
nem. Az Üh–37 fúrás magkihozatala is alacsony volt a szára-
zon fúrt szakaszon, ezt két tényező okozta. Egyrészt a
fedőüledékben a technológia miatt tömörödés, összesülés volt
a mag egy részén, vagyis a teljes maganyag kisebb hosszra
nyomódott össze. Másrészt a 62,06–90,00 m közötti sza-
kaszon a zavartalan vízmintavétel érdekében levegőöblítéssel
fúrtunk a gránitban. Ez a különleges technológia a szakasz ele-
jén valamivel rosszabb magkihozatallal járt, de a szakasz
végén már közel 100%-os magkihozatalt sikerült elérni.

A fúrásokat alapvetően tiszta vizes öblítéssel mélyítet-
tük. Ehhez az előzetesen kijelölt kútból szállított vizet
használtuk fel. Ez a víz, az 1998–99-es kutatáshoz hasonló-
an, a Bátaszéki Vízmű 4. kútjából (a Bátaszék K–43 jelű fú-
rásból), idős (felső-pannóniai) üledékből származik, össze-
tételében hasonló a telephelyi felszín alatti vizekhez, így
nem torzítja el a vizsgálati eredményeket. Omló zóna harán-
tolásakor speciális öblítőfolyadékot (stabilizáló adalékanya-
got) alkalmaztunk — ehhez az előző kutatáshoz hasonlóan a
Mol Rt. szolnoki üzemében kikísérletezett rhodopol (xan-
thán) nevű, baktériumok hatására lebomló adalékanyagot
használtuk —, de utána ismét visszatértünk a tiszta vizes
öblítéssel történő fúrásra. A vizet folyamatosan nyomjelző
anyaggal jelöltük (a nagy fúrásokban uraninnal, a csoport-
fúrásokban nátrium-bromiddal), hogy a vízmintavételkor
megállapítható legyen az öblítővíz aránya a mintában.

A laza fedőüledékeket és az omló zónákat teleszkópos szer-
kezetű béléscsövezéssel zártuk ki. Ahol lehetett, a fúrás befe-
jezése után a béléscsöveknek az omló zónák fölötti szakaszait
(szétcsavarással vagy vágással) kimentettük a fúrólyukból. 

A fúrások befejezése után valamennyi fúrást vízmegfi-
gyelő kúttá képeztük ki. A nagy fúrásoknál (mélyfúrásoknál)
a kútszájra betonaknát építettünk. A betonaknát speciális zár-
ral ellátott tetővel zártuk le, a vezércsövet — a többpakkeres
rendszer beépítéséig — zárósapkával láttuk el. A sekélyfúrá-
sok és a talajvízszint-megfigyelő fúrások kiképzése során a
lyukra védőcsövet és zárósapkát helyeztünk, köré védőkorlá-
tot építettünk. Ez valamennyi fúráson (a nyomjelzéses vizs-
gálatok kútjai esetén csak a nyomjelzéses vizsgálatok befe-
jezése után) elkészült. Ezután minden fúrásnál egy-egy ál-
landósított pontot (általában hilti szög) létesítettünk a beton-
aknában, illetve a sekélyfúrások körüli betonba rögzítve, és
ezeknek is elvégeztük a geodéziai bemérését. Valamennyi,
fúrásból kialakított kúton monitoring keretében folyamatos,
műszeres vízszintméréseket végeztünk.

A fúrások műszaki ellenőrzése

A fúrások kivitelezését valamennyi fúrási tevékenység
alatt a Golder Associates (Magyarország) Kft. (Golder)
által biztosított műszaki ellenőrzés segítette, a fúrásoknál
történt valamennyi esemény rögzítésével. Ezt fúrásokról
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külön-külön elkészített fúrásműszaki dokumentáció tar-
talmazza.

A fúrások műszaki ellenőrzésének célja, hogy a fúrások
mélyítése és vizsgálatai megfelelő minőségűek legyenek,
általános feladata, hogy felügyelje és szavatolja a fúrási
tevékenység és a kapcsolódó munkálatok kivitelezésének
gondosságát, a munkafázisok végrehajtásának színvonalát,
azok megfelelő sorrendjét és időtartamát, a kutatási tervben
megadott munkálatok pontos és megbízható elvégzését. Ez
folyamatos műszaki ellenőrzést igényelt. A műszaki ellenőr
minden, fúrási tevékenységgel járó munka esetén a fúrási
vállalkozó 24 órás munkarendjéhez alkalmazkodva folya-
matosan a helyszínen tartózkodott. 

A korábbi kutatási fázisok során (1996–1999) a Golder
Associates GmbH (Németország) által a morslebeni (kis és
közepes radioaktivitású hulladékok telephelye térségét vizs-
gáló) földtani kutatás során alkalmazott műszaki ellenőrzési
és dokumentációs rendszert adaptáltuk a magyarországi
elvárásoknak megfelelően (TUNGLI, GYALOG 1997). Célunk
akkor az volt, hogy a fúrásos kutatás során a nemzetközi
gyakorlatnak megfelelő műszaki ellenőrzési és dokumentá-
ciós rendszert valósítsunk meg, amely rendszer az amerikai
projektszervezésből Quality Assurance / Quality Control
néven (rövidítve QA/QC) vált ismerté. 

Ezt az alapelvet alkalmaztuk a mostani kutatásban is. A
Golder műszaki ellenőrzésének a jelen kutatásban is az volt
a feladata, hogy a kivitelezési és a vizsgálati tevékenységben

részt vevők terepi munkáját szervezze, összehangolja és fel-
ügyelje, megvalósítva a megfelelő minőségbiztosítást és
minőségellenőrzést. Összegyűjtse és rendszerezze minda-
zon adatot, információt, amely a megvalósulás során észlel-
hető és a későbbiekben jelentőséggel bírhat, rögzítse olyan
terjedelemben és részletességgel, hogy a dokumentációból
a tevékenységet, munkafázist megbízhatóan és teljes körűen
rekonstruálni lehessen. 

A műszaki ellenőrzést mérnöki és technikusi végzettségű,
képzett munkatársakból álló önálló munkacsoport végezte. A
korábbi kutatáshoz viszonyítva a 2002–2003. évi volume-
nében sokkal jelentősebb volt. A felszíni kutatófúrások nagy
száma, a hatalmas adatmennyiség kezelése és feldolgozása,
valamint a rendelkezésre álló idő rövidsége szükségessé tette
a műszaki ellenőrzés felépítésének, rendszerének mó-
dosítását. Új szervezeti felépítést alakítottunk ki, amelynek
során a munkacsoport élére néhány tapasztalt mérnökből
ügyvivő vezetőség, a Műszaki Ellenőri Felügyelet (MEF) ke-
rült (ennek tagja volt a műszaki ellenőrzés vezetője is). A
MEF fontosabb feladatai a következők voltak:

— a műszaki ellenőrök munkájának megszervezése,
irányítása;

— jelentések és különböző kimutatások készítése; 
— kölcsönös adatcsere-forgalom biztosítása a különbö-

ző munkacsoportok között;
— a műszaki záródokumentációk összeállítása és vég-

legesítése;
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— a kutatási munkák teljesítésének és a felhasznált anya-
gok mennyiségének igazolása;

— folyamatos kapcsolattartás a kivitelezőkkel és a ku-
tatás szakmai vezetésével; 

— részvétel a terepi koordinációban, a kutatási tevé-
kenység napi ütemezésében.

A műszaki ellenőr által készített dokumentáció napije-
lentésekből és egyéb összefoglaló dokumentumokból állt,
amely az alábbiakat tartalmazta:

— folyamatosan, időrendi sorrendben a fúrásnál történ-
teket (negyedórás pontossággal);

— a fúrási tevékenységgel kapcsolatos műszaki ada-
tokat;

— a magkezelés során tapasztaltakat és a fúrómag el-
sődleges, vázlatos földtani leírását;

— a fúrómag első geotechnikai — RQD és Kiruna mód-
szer szerinti — minősítését;

— a fúrásműszaki alapparamétereket;
— a béléscső- és szerszámbeépítési listákat;
— a fúráshoz használt öblítőfolyadék mennyiségét, for-

galmát és összetételét;
— mélyfúrás-geofizikai, geodéziai stb. méréseket;
— különböző egyéb tevékenységek szakszerűségének

ellenőrzését;
— az elvégzett munkákat és a felhasznált anyagok

mennyiségét;
— a kútkiképzés folyamatának, a kútfej, kútakna kiala-

kításának dokumentációját;
— a tereprendezés jegyzőkönyveit.

Egyedi technikai problémák megoldása

A fúrások mélyítése során meg kellett oldanunk egyes,
lyukban maradt tárgyak kimentését, valamint az omló zó-
náknak a harántolás utáni kizárását, egyúttal a lehető-
ségekhez képest minél részletesebb utólagos vizsgálatukat.

Mentés a kutatás során bekövetkezett műszaki balesetek
esetén történt, ezek négy jól elkülöníthető csoportba sorol-
hatók.

Az elsőbe tartoztak az öblítéses magfúrás alatt bekövet-
kezett HQ-fúrócsövek szakadásai (pl. az Üh–26 fúrásban).
A hozzájuk kapcsolódó mentési munka mentőtőrrel vagy
kúpos HQ-forgatóátmenet segítségével néhány óra alatt si-
keresen lezajlott. 

A másodikba tartozók a laza fedőréteg száraz magfúrá-
sához kapcsolódtak (pl. az Üh–32D fúrásban). Általában
kisebb egységek, főleg keményfémbetétes koronák vagy
azok darabjai maradtak a fúrólyukban. Egy nagyobb át-
mérőjű szerszámmal felbővítettük a fúrólyukat, majd ráfúr-
tunk a lyuktalpon maradt szerszámdarabra. Ezzel a mód-
szerrel a törmelékkel együtt felszínre hoztuk a mentendő
fémdarabot is. Ez a mentési munka már hosszabb volt, de
egy műszak alatt mindig befejeződött.

A harmadikba tartozók a laza fedőrétegbe mélyített
fúrólyukak száraz bővítésénél jelentkeztek (pl. a Mó–7A fú-
rásban). A bővítés kisebb mélységben, nagy átmérőjű spi-
rálfúróval történt. Több esetben a szerszám megszorulását

szakadás követte. A beszakadt spirálfúrót először egy na-
gyobb átmérőjű, fogazott sarujú béléscsővel öblítés hasz-
nálata mellett körülfúrtuk, majd egy megfelelő mentőha-
rang segítségével a cső védelmében kimentettük. Ezután
kiépítettük a fogazott sarujú béléscsövet is. Ez a mentési
munka egy-két napot vett igénybe.

A negyedik csoportba csak egy eset tartozik. HQ mag-
fúrásnál a szerszám megszorult, és a fúrógép nem tudta ki-
húzni (az Üh–32D fúrásban). Csak hidraulikus emelővel si-
került a szerszámot kimenteni, ami kétnapos kiesést jelentett. 

A fúrólyukakban jelentkező omló zónák átfúrására az
általunk korábban is használt tamponcementezéses mód-
szert — cementtejjel történő lyukfal-stabilizálást — ebben a
kutatási fázisban nem alkalmaztuk. A fúrástechnikailag ne-
hézséget okozó zónák harántolásához a korábban már em-
lített biopolimer alapú iszapot használtuk. Az omló zónákat
a megfelelő szakaszokon hasítékolt technikai rakatok be-
építésével kizártuk, és az alattuk és felettük lévő szakaszok
vizsgálhatóságát biztosítottuk. A végleges kútszerkezetek
kialakítása után a technikai rakatokat az előre meghatáro-
zott helyen szétcsavartuk vagy elvágtuk és a vágás fölötti
szakaszokat kiépítettük, csak a hasítékolt csődarabok ma-
radtak a fúrólyukakban (4. táblázat).

Technikai rakatok szétcsavarásához a hasítékolt tech-
nikai rakatokat a beépítéskor egy könnyenoldóval (nagy
menetemelkedésű közdarabbal) láttuk el, ami lehetővé tette
a rakat későbbi, meghatározott helyen történő szétcsava-
rását és az e fölötti szakasz kiépítését. Az Üh–25 fúrásban
egyszer, az Üh–29-ben és az Üh–30-ban kétszer csavartunk
szét technikai rakatot. Az Üh–25 fúrásban a 114/102 mm-es
technikai rakatból a 210,71–228,20 m közötti szakaszt hagy-
tuk a fúrólyukban. Az Üh–29 fúrásban az alsó, 89/78 mm-es
technikai rakatból a 200,20–231,30 m közötti szakasz, a
felső, 140/125 mm-es technikai rakatból a 77,81–96,97 m
közötti szakasz maradt a fúrólyukban. Az Üh–30 fúrásban
az alsó, 89/78 mm-es technikai rakatból a 207,35–240,00 m
közötti, a felső, 132/124 mm-es technikai rakatból a
49,96–82,00 m közötti volt a lyukban maradó szakasz.

Csővágásokat a fentivel azonos céllal akkor végeztünk,
ha a technikai rakatok szétcsavarása a könnyenoldónál vala-
milyen ok miatt nem sikerült. Ilyen csővágás az Üh–26 és
Üh–30 fúrásban egyszer-egyszer, az Üh–28 és Üh–36 fúrás-
ban kétszer-kétszer történt. Az Üh–26 fúrásban a 114/100
mm-es technikai rakatból a csővágás után a 207,83–268,95
m közötti szakasz maradt vissza. Az Üh–28 fúrásban az alsó,
114/102 mm-es technikai rakatból a 227,48–251,48 m közötti
szakasz, a felső, 140/125 mm-es technikai rakatból a
137,01–146,01 m közötti szakasz maradt meg. Az Üh–30
fúrásban a középső, 114/100 mm-es technikai rakatból a
csővágás után a 140,00–182,58 m közötti szakasz maradt. Az
Üh–36 fúrásban az alsó, 89/78 mm-es technikai rakatból a
220,95–241,19 m közötti szakaszt, a felső, 114/98 mm-esből
a 79,33–88,33 m közötti szakaszt hagytuk a fúrólyukban.

Utólagosan beépített betétcsöveket (speciális módon
rögzített hasítékolt béléscsöveket) a lyukszerkezet végleges
kialakításakor az omlékony szakaszok utólagos kizárására
alkalmaztunk, az alábbi két változatban:

Fúrások mélyítése a Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen



— Az Üh–30 fúrásban rugós központosítóval rögzítet-
tük a hasítékolt béléscsövet. Erre azért volt szükség, mert a
114/100 mm-es hasítékolt technikai rakat beépítés közben
182,58 m-ben megszorult, és így a kizárandó szakaszból kö-
zel 9 m nyitva maradt. Ezért a 178,93–191,48 m közötti sza-
kaszba egy 12,55 m hosszú, 89/78 mm-es, hasítékolt bélés-
csődarabot építettünk be. A központosító a lyukfalnak fe-
szülve a megfelelő helyen rögzítette a béléscsövet a 96 mm-
es átmérőjű fúrólyukban, a két cső közötti átfedés pedig biz-
tosította a fúrólyuk átjárhatóságát.

— Az Üh–26 fúrásban egy teljesen új béléscső-beakasz-
tásos technológiát alkalmaztunk. Ennek lényege, hogy egy
speciális oldalmaró szerszámmal a fúrólyuk palástjába kb.
10 cm széles, néhány mm mély bemarást készítettünk. A
beépítendő hasítékolt béléscső végére egy háromcsapos,
feszítőgyűrűs kapcsolót helyeztünk. A beépítő fej a bemart
szakasznál a feszítőgyűrűvel a bemarásba nyomta a csa-
pokat. Ezután a beépítő fejet oldottuk és kiépítettük (az így
elhelyezett béléscső megfelelő célszerszámmal szükség
esetén a későbbiekben kiépíthető). A fúrólyuk alsó, 96 mm
átmérőjű szakaszában, 297,05–322,56 m közé egy 25,51 m
hosszú, 89/78 mm-es hasítékolt béléscsődarabot építettünk
be, a felső, 146 mm átmérőjű szakaszban, 180,54–188,90 m
közé egy 8,36 m hosszú, 114/100 mm-es hasítékolt béléscső-
darabot építettünk be. 

A gyakorlatban ez a technológia jól működött. Viszont
nem alkalmazható biztonságosan, ha a beépítés után más
fúrószerszámot kell, pl. lyuktisztítás miatt beépíteni. A ráz-
kódás, a szerszámforgatással együtt járó, lyukfalat érő ütés,
kimozdíthatja helyzetéből. Ez ebben a fúrásban is bekövet-
kezett, szerencsére a mérések elvégezhetők voltak, és a mul-
tipakkeres észlelőrendszert is sikerült a tervezett módon
beépíteni.

A fúrások vizsgálata

A fúrásokban végzett vizsgálatokról vizsgálati típuson-
ként a jelen kötetben külön tematikus cikkek számolnak be.

Itt csak megemlítjük az alkalmazott legfontosabb vizsgála-
tokat. 

A fúrásokban a mélyítés közben mélyfúrás-geofizikai
méréseket, egyedi kútvizsgálatot és vízmintavételt végez-
tünk. A fúrások befejezése után nyomjelzéses egymásrahatás-
és interferenciás kútvizsgálat, utólagos geofizikai mérések,
fúrásközi szeizmikus mérések történtek. A fúrómagokon
földtani és tektonikai magdokumentációt, magszkennelést és
részben geotechnikai dokumentálást végeztünk.

Mélyfúrás-geofizikai méréseket és kútvizsgálati gyors-
teszteket a fúrási tevékenység valamilyen ok miatti megsza-
kadásakor (az akkor nyitva álló szakaszokon), valamint a
lyuk befejezésekor végeztünk. A Geo-Log Kft. által végzett
mélyfúrás-geofizikai mérések közül a komplex mérések a
lyukak egész hosszában, az akusztikus lyukfal-televíziós
mérések az alaphegységi szakaszokon, a hőimpulzusos
áramlás (HPF)-mérések a függőleges fúrások alaphegységi
szakaszain történtek (SZONGOTH et al. 2004). A Golder által
végzett kútvizsgálatok közül a mélyfúrásokban és a csoport-
fúrásokban gyorstesztek, továbbá a gyorstesztek és a HPF-
mérések által kiválasztott szakaszokon hosszú idejű tesztek
és vízmintavétel zajlottak (BALLA, MOLNÁR 2004), a talaj-
víz-megfigyelő sekélyfúrásokban nyeletéses tesztek és
vízmintavétel történtek. 

A fúrások befejezése után a telephelyi mélyfúrásokban
lyukközi többpakkeres interferenciás kútvizsgálatok három
különböző jeladó kúttal (Üh–5, Üh–2, Üh–27), a csoport-
fúrásokban fúráscsoportonként nyomjelzéses anyagáram-
lás-vizsgálatok (Üh–31, Üh–32 és Mó–7 kútcsoport) történ-
tek (BALLA, MOLNÁR 2004).

Az utólagos lyukgeofizikai mérések közül fúrólyukak-
ban az ELGI szeizmikus (PSQ/PQ) méréseket és lyukbeli
radarméréseket végzett. A fúrólyukak közötti mérések közül
a  sebességtomográfia, valamint az abszorpciós tomográfia
emelhető ki (TÖRÖS et al. 2004).

A fúrómagokon a műszaki ellenőrzés helyszíni törede-
zettségvizsgálatokat (RQD- és Kiruna-mérések), a mag-
feldolgozás során a MÁFI a teljes magfúrásos szakaszokon
részletes földtani dokumentációt, az alaphegységi szaka-
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szokon tektonikai dokumentálást, a nem teljesen zúzott sza-
kaszokon magszkennelést végzett (GYALOG et al. 2004).
Egyes fúrások kijelölt szakaszain a Mecsekérc Rt. szakem-
berei külön geotechnikai dokumentálást végeztek. A vizs-
gálatok után a 23 kúttá kiképzett fúrásban a MÁFI rend-
szeres vízföldtani méréseket kezdett a hosszú távú monito-
ring keretében (ROTÁRNÉ et al. 2004). 

Összefoglalás

A 2002–2003. évi felszíni földtani kutatás során 23 fúrás
mélyült. Mélyítésük több, különböző cél elérése érdekében
történt (az Üh–2 fúrással korábban feltárt töréses öv hely-
zetének pontosítása, a telephely bővítése, a dombtetőn mé-
lyült fúrások talajvízszintjeinek megfigyelése, a völgyek
alatti térrészek kutatása, a gránit transzportparamétereinek
meghatározása).

Az Üh–2 fúrás töréses övét két, a töréses öv várható
dőlésével ellentett dőlésű ferdefúrással (Üh–25 és Üh–36) ku-
tattuk meg. Mindkét fúrás harántolta a töréses övet, ezáltal iga-
zolta azt és pontosította helyzetét. A telephely bővítésére mé-
lyült fúrások (Üh–26, Üh–27, Üh–28) először 3 irányban adtak
megnagyobbított területről adatokat, a legígéretesebb (a
kőzetmechanikailag jobb monzonitos kőzetcsoportot harán-
tolt) Üh–27 fúrástól É-ra a terület további kiterjesztése céljából
mélyült az Üh–37 fúrás. A 6 dombtetői helyzetben mélyült
fúrásból 4 mellett külön talajvíz-megfigyelő fúrás is mélyült

(Üh–25A, Üh–26A, Üh–28A, Üh–36A). A völgyek alatti tér-
részek kutatására két fúrást (Üh–29 és Üh–30) mélyítettünk a
feláramlási zónában, völgytalphoz közeli helyzetben. A tran-
szportparaméterek meghatározására völgyekben 3 fúráscso-
portot mélyítettünk, csoportonként egy központi és 2–3 mel-
lékfúrással (Üh–31A–C, Üh–32A–D, Mó–7A–D). 

A 3298,72 m fúrásból 424,70 m teljes szelvénnyel, 451,74
m száraz, 2422,28 m öblítéses magfúrással mélyült. Ebből
533,0 m negyedidőszaki fedőüledéket, 2765,7 m alaphegysé-
gi kőzetet (gránitot) harántolt. A magfúrásokat a fedőüledék-
ben hagyományos technológiával, szimplafalú magcsővel,
keményfémbetétes koronával, a kemény gránittestben hagy-
ományos vagy gyorsmagszedős (wireline), duplafalú gyé-
mántfúrási technológiával mélyítettük. A magkihozatal a
90%-ot minden esetben, a 95%-ot a fúrások többségében
meghaladta.

A fúrások kivitelezését műszaki ellenőrzés segítette, a
fúrásoknál történt valamennyi esemény rögzítésével. A
műszaki ellenőr minden fúrási tevékenységgel járó munka
esetén a fúrási vállalkozó 24 órás munkarendjéhez alka-
lmazkodva folyamatosan a helyszínen tartózkodott. A fúrá-
sok mélyítése során meg kellett oldanunk egyes, lyukban
maradt tárgyak kimentését, valamint az omló zónáknak a
harántolás utáni kizárását, egyúttal a lehetőségekhez képest
minél részletesebb utólagos vizsgálatukat.

A fúrásokban részben mélyítésük során, részben befe-
jezésük után, valamint a fúrómagokon sokrétű geofizikai,
vízföldtani és földtani-tektonikai vizsgálat történt.
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