
Bevezetés

A bányászati és műszaki létesítmények, továbbá az
ezekhez kapcsolódó munkálatok célja egyes felszíni vagy
felszín közeli objektumok földtani, tektonikai és vízföldtani
megismerésének elősegítése volt. Feladatuk az észlelési
lehetőség biztosítása egyes felszíni vagy felszín közeli ob-
jektumokon, valamint a szükséges földtani, tektonikai és
vízföldtani vizsgálatok lefolytatása volt. A kivitelezést a
Calamites Kft. végezte.

A 2002–2003. évi felszíni földtani kutatás során bányá-
szati létesítményként két kutatóárkot hajtottunk ki kb. 1500
m összhosszban és három ásott kutat mélyítettünk 77,3 m
összhosszban, műszaki létesítményként 9 vízhozammérő
műtárgyat (bukót) létesítettünk (BALLA et al. 2003b). A ku-

tatóárkokban mélyítésükkel párhuzamosan részletes föld-
tani-tektonikai dokumentálás (vízföldtani dokumentálással
kiegészítve), az ásott kutakban földtani dokumentálás és
mellette vízföldtani dokumentálás történt. A további is-
mertetést az alábbi rendben adjuk: 

— árkok mélyítése és vizsgálata, 
— ásott kutak mélyítése és vizsgálata, 
— vízhozammérő bukók létesítése.
Mind az árkok, mind az ásott kutak mélyítése során a

Golder Kft. részleges műszaki ellenőrzést végzett. Ennek
során minden nap, amikor tevékenység folyt, ellenőrizte a
munka mennyiségét és minőségét, az objektumoknál történt
valamennyi esemény rögzítésével. Ezt az árkokról és a ku-
takról készült műszaki alapdokumentáció (SZEGŐ et al.
2003a, b) mutatja be. A vízhozammérő bukók létesítése so-
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Összefoglalás

A 2002–2003. évi felszíni földtani kutatás során a fúrások mellett bányászati és műszaki létesítményeket hoztunk létre. A bányászati létesít-
mények az árkok és az ásott kutak, műszaki létesítmények a vízhozammérők (a bukók). 

Az árkok a földtani és tektonikai ismeretek vízszintes irányú kiterjesztésére nyújtottak lehetőséget a telephelyhez legközelebbi két völgy talpán
vezetve (a telephelytől K-re az Éva-völgyében A1, és attól Ny-ra, a Mészkemence-völgyben A2 jellel, kb. 750–750 m hosszban), egyúttal töréses
övek nyomozását is lehetővé tették. A legkedvezőbb nyomvonal kiválasztását geofizikai mérésekkel és kézifúrásokkal segítettük. Az árkokat két
módszerrel mélyítettük: faltisztítással, illetve valódi árkok mélyítésével, a végeredmény legalább 0,5 m magas falban az alaphegységi képződ-
mények feltárása volt. Az árkokat 100 m-es szakaszonként már a mélyítés közben rekultiváltuk.

Az ásott kutak elsősorban vízföldtani céllal (a háromfázisú zóna vizsgálatára) mélyültek a fedőösszletben, de egyúttal a földtani ismeretek, el-
sősorban a paleotalajszintek pontosabb megismerését és vizsgálatát is lehetővé tették. 3 ásott kút mélyült, az Üh–22 fúrás közelében a dombtetőn a
35,0 m mély K2, alatta a domboldalban a 18,5 m mély K3 és az Üh–30 fúrás fölötti domboldalban a 19,8 m mély K4. Mélyítésük ugyan sok ne-
hézséggel járt, de végül elérték céljukat: a szükséges, illetve lehetséges mélység elérése, a dokumentálás és a mintavétel, valamint a kútgyűrűvel való
biztosítás megtörtént.

A bányászati létesítmények kihajtását részleges műszaki ellenőrzés segítette, egyúttal a megfelelő kihajtási módszerek alkalmazását és meny-
nyiségi adatok megfelelő rögzítését biztosítva.

A vízhozammérőket (bukókat) a felszíni vízháztartás vizsgálatának pontosítására létesítettük. Összesen 9 bukó épült meg a felszíni kutatás
során, melyek a korábbi néggyel együtt a terület felszíni vízháztartásának pontos ismeretét teszik lehetővé.



rán a kivitelezést a MÁFI, illetve a Bátatom Kft. ellenőrizte.
A bányászati létesítmények helyszínét az 1. ábra, a műszaki
létesítményekét (bukókét) a 2. ábra mutatja be. 

Árkok mélyítése és vizsgálata

Az árkok létesítésének és dokumentálásának célja az
Üh–2 fúrás alsó részén feltételezett töréses öv nyomozása
volt. Feladatuk egyúttal észlelési lehetőség biztosítása a tö-
réses öv feltételezhető csapását metsző völgyekben, vala-
mint a szükséges földtani, tektonikai és vízföldtani vizs-
gálatok lefolytatása volt, köztük a gránitban levő töréses
övek kimutatásával és a repedések paramétereinek (irány,
méret, gyakoriság, eloszlás) meghatározásával. Árkokat a
telephelytől K-re, az Éva-völgyében és attól Ny-ra, a Mész-
kemence-völgyben mélyítettünk. Mindkét völgy iránya
olyan, hogy azok elég meredek szögben metszenének egy,
az Üh–2 fúráson át ÉK–DNy ésK–Ny-i irányok között lefutó
töréses övet. 

Az A1 árkot az Éva-völgyében a völgy alsó végétől
kezdve a völgy mentén felfelé (DDNy-i irányban) hajtottuk
ki (1. ábra). Az előzetes szerkesztés szerint az árok alsó (É-i)
végétől a DDNy-i végéig az Üh–2 fúráson átmenő, 49–229°
– 103–283° közötti csapású töréses övet tárhatott fel. Az
árok elvi hosszát (az 1:10 000-es térképen kijelölt szakaszok
összhosszát) 570 m-esre terveztük. 

Az A2 árkot a Mészkemence-völgyben úgy telepítettük,
hogy az Éva-völgyi A1 árok által lefedett irányokhoz viszo-
nyítva bizonyos fokú átfedéssel a csapásirány kisebb vál-
tozása esetén is feltárja a töréses övet (1. ábra). Az árok ÉNy-i
kezdeténél 87–267°-os csapású, DK-i végénél 50–230°-os
csapású töréses övet érhetett el, ez mindkét árok felé tartal-
mazta a törés legvalószínűbb — (70–87°)–(250–267°)
közötti — csapástartományát. Az árkot az ÉNy-i völgyki-
járattól kb. 300 m-re kezdődően a völgy mentén felfelé (DK-
i irányban) hajtottuk ki 620 m-es elvi hosszban (ez az
1:10 000-es térképen mérhető szakaszok összhosszúsága). 

Az árkokat nagyrészt a völgyek meredekebb, bal partjá-
nak tövén úgy hajtottuk, hogy azok kövessék a kibúvásokat,
s így a legnagyobb valószínűséggel tárjanak fel szálban álló
kőzetet. 

Árkok mélyítése

Az árkokat a MÁFI szakmai felügyelete mellett, a
Calamites megbízásából a Légkalapács Bt. mélyítette. A
mélyítés terveit a Mecseki Szénterv Kft. készítette, a nyom-
vonal kijelöléséhez az Anomália Bt., az árkok építéséhez a
Trilobita Bt. készített talajmechanikai szakvéleményt. A
tervezési munkákhoz szükséges alaptérképeket, felmérése-
ket a Vadászi Imre és Társa Kft. szolgáltatta. 

Az árkok nyomvonalának kitűzésénél az alábbi szem-
pontokat vettük figyelembe:

— a gránit közel legyen a felszínhez (kibúvásban vagy
lehetőleg csekély takarásban),

— ne legyen szükség nagy mértékű erdőirtásra,

— a védett növényzetben ne keletkezzen kár,
— a kutatóárok viszonylag egyszerű munkával kialakít-

ható legyen, 
— ne legyen szükség nagy volumenű földmunkára.
Mivel a gránit sok helyen csak törmelékben volt meg,

nemritkán teljesen fedett volt, a nyomvonal pontosításához
előzetes kutatómunkák voltak szükségesek. E célból kb. 50
m-enként 1-3 m mély talajmechanikai fúrásokat mélyítet-
tünk kézi berendezéssel. Azokon a helyeken, ahol e fúrások
kiértékelése után az árok nyomvonala nem volt kijelölhető, a
tervezett nyomvonalra merőlegesen szelvényenként 3-3
újabb kézifúrást mélyítettünk, valamint az ELGI-vel geo-
elektromos méréseket végeztettünk a gránittető mélységé-
nek megállapítása céljából. 

A szakhatóságok által engedélyezett tervdokumentáció
a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának (DDNPI) az
alábbi, az építési munkákat különösen befolyásoló előírá-
sait is tartalmazta:

— a kutatóárkok csak kézi vagy hasonló kíméletes
módon mélyíthetők, az avarréteg előzetes leszedésével, a
termőréteg külön kezelésével, a föld kalodába való deponá-
lásával,

— a kutatóárkok csak szakaszosan, max. 80-100 m-es
szakaszokban tárhatók fel, a következő szakasz csak egy-
egy szakasz helyreállítása után nyitható meg,

— a kutatással érintett területek rekultivációjához csak
helyi anyag használható fel, megelőzendő az inváziós fajok
elterjedését.

Még az árkok tervezési fázisában, a nyomvonal be-
járásakor kijelöltük azokat a szakaszokat, ahol természeti
értékek (védett növények) védelme érdekében az árok
nyomvonalát módosítani vagy rövid szakaszon kihajtását
mellőzni kellett. Ezeket a helyeket a terveken feltüntettük,
és a helyszínen jól látható módon megjelöltük. Az esetek
túlnyomó részében a védett növények kímélése érdekében
az árkot a völgy ellenkező oldalára helyeztük át.

Az árokmélyítés végterméke olyan árok lett, ahol:
— az árok teljes hosszában legalább 0,5 m magasságban

kibontott, lehetőség szerint függőleges gránitfelület állt ren-
delkezésünkre a dokumentálás és mintázás számára,

— az árkot és bevágásokat kézi erővel mélyítettük, a
patakhoz közeli részeken a patakot pallókkal befedtük, s a
földet a kihajtással szembeni oldalra deponáltuk,

— az apró vízfakadások észlelése céljából az árok, il-
letve sziklafal alját a völgytalp fölött kis magasságban alakí-
tottuk ki, (patak közeli bontásoknál ezt a magasságot a patak
fölé épített padozat határozta meg),

— a valódi árokszakaszokon az árkot 0,8-1,0 m közötti
talpszélességűre, a falmagasságot maximum 2 m-esre alakí-
tottuk ki,

— a szabaddá tett gránitfelületet a dokumentálhatóság
céljára letisztítottuk.

Mivel az árokfalak kanyargósak voltak, az árkok hossza a
térképen kijelölt szakaszok összhosszánál nagyobbnak bi-
zonyult. Több helyütt át kellett váltanunk az árok egyik olda-
láról a másikra, ilyen esetekben átfedésként mindkét oldalon
kb. 5 m-es szakaszt hajtottunk ki. Ez is növelte az árokhosszat.

GYALOG LÁSZLÓ et al.212



A valódi árokhossz a két árokban kihajtáskor mérve összesen
1490,3 m, dokumentáláskor (amikor a kb. 2-3 méterenkénti
markerpontok geodéziailag mért távolságait összegeztük) ösz-
szesen 1506,91 m volt. Az árkok kihajtása 2002. december 13-
án, a rekultiváció december 19-én fejeződött be. Létesítésük
összesítő adatait az 1. táblázatban mutatjuk be. 

Az A1 árok mélyítése az Éva-völgyében főleg a fal le-
tisztítását jelentette. Addig bontottuk le az oldalt, amíg a
szál kőzet láthatóvá, és azon a tektonikai és földtani észlelés
folyamatosan lehetővé vált. Ehhez közvetlenül a patak szint-
je fölött indítva felfelé kb. 2 m-es falat bontottunk ki a doku-
mentálás számára. Az apró vízfakadások észlelése érde-
kében a lehető legkisebb völgytalp fölötti magasságban haj-
tottuk az árkot (illetve bontottuk ki a falat).

Azokon a szakaszokon, ahol a völgyoldalban nem lát-
szott biztosnak, hogy vízszintes irányban 1 m-en belül elér-
jük a szál kőzetet, az oldalra merőlegesen feltáró vágatokat
hajtottunk 2 m magasságig. Amennyiben így elértük a grá-
nitot, a vágathomlokokat árokkal kötöttük össze. 

Az A2 árkot a Mészkemence-völgyben  hajtottuk ki. A
völgy alsó szakaszán a gránitösszlet várhatóan nagyobb
mélysége miatt előkészítő geofizikai szelvényekkel és ké-
zifúrásokkal segítettük elő a kihajtás pontosabb megter-
vezését. Ezen a szakaszon főként valódi árkokat mélyítet-
tünk. A B1 bukótól felfelé a patakszint fölötti völgyoldal-
ban több falszakaszban is látható szál kőzet, itt főként fal-
kibontással haladtunk. Az A1 árokhoz hasonlóan itt is álta-
lában a völgytalp felől vízszintes irányban bontottuk ki a
domboldalt, amíg a szál gránitot elértük. A rosszabb fel-
tártság miatt a falbontás mélysége nagyobb lett, mint az
Éva-völgyében, és a gránittestet gyakran csak árkokkal
lehetett elérni. 

Árkok dokumentálása

A dokumentálás során rajzos dokumentációt a kutatás
tervével (BALLA et al. 2002) összhangban a bevágások fa-
láról, árkok esetében csak a hegyfelőli oldalról készítet-
tünk. A dokumentálás korszerű digitális technikára épült.

Menetét és módszerét a 2002. évi munkákról készült
működési jelentésben (BALLA et al. 2003a), valamint jelen
kötetben (GYALOG et al. 2004)  ismertettük.

A dokumentálás terepi alapját a falban 2-3 m-enként elhe-
lyezett markerpontok szolgáltatták. Számuk az A1 árokban
410, az A2-ben 419 volt. Valamennyi markerpont X, Y, Z ko-
ordinátáját bemértük, így az árkok térbeli helyzete teljes
mértékben rekonstruálhatóvá vált (a bemérést a Vadászi Imre
és Társa Kft. folytatta le a Kömlődi Korrekt Kft. irányításával). 

A dokumentálásban 5 geológus vett részt. Az 1506,91 m
dokumentált árokhosszból 1157,06 m-t a MÁFI, 349,85 m-t
a Mecsekérc szakemberei dokumentáltak. Az árkok mentén
térképi tektonikai adatrögzítést és korrelációt folytattunk le.
A digitális feldolgozást a Kömlődi Korrekt Kft. végezte. A
földtani és tektonikai dokumentálás összesítő adatait a 2.
táblázatban, egy dokumentálásra előkészített szakasz képét
a 3. ábrán mutatjuk be.

Az árkokról egységes jelentés készült, árkonként külön
földtani leírással (GYALOG et al. 2003a). Az árkok mentén
(árokszakaszonként) táblázatos formában megadtuk a kép-
ződmények megnevezését és határait, a markerpontok geodé-
ziailag bemért koordinátáit, valamint távolságát egymástól és
az árok kezdetétől, mellékeltük az 1:50-es méretarányú rajzos
és fénykép alapú dokumentációt, továbbá az árkok 1:50 méret-
arányú tektonikai észlelési térképsorozatát, s rövid összefog-
lalást adtunk az anyagvizsgálatokról (GYALOG et al. 2004). 

Az árokdokumentálás segítette a két fő kőzettípus, a
monzogránit és a monzonit területi elterjedésének megis-
merését. Az árkok több nagyobb töréses övet is harántoltak,
amelyek többsége közel párhuzamos volt az Üh–2 fúrásban
feltárt (és az Üh–25 és Üh–36 ferdefúrások által is harántolt)
töréses övvel, de közvetlen kapcsolatukat teljesen nem
tudtuk bizonyítani.

Árkok mintázása

Az árkokból a kőzetek nagyfokú mállottsága miatt vi-
szonylag kevés mintát vettünk, az alaphegységből a mik-
roszkópos vékonycsiszolati vizsgálatokat, a negyedidőszaki
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fedőből egy patakterasz molluszkahatározását említjük. A
két árok több vízfakadást is feltárt (amelyek egy része a
gránitestben levő torlasztó zónát jelezhetett), ezekből víz-
mintákat vettünk.

Ásott kutak mélyítése és vizsgálata

Az ásott kutak létesítésének és dokumentálásának célja
az volt, hogy információt szolgáltasson a telephelyen és
környezetében lejátszódó beszivárgási folyamatról. Felada-
ta az volt, hogy feltárja a gránitot fedő laza üledékösszletet
átfogó beszivárgási övet, és lehetőséget teremtsen annak
közvetlen tanulmányozásához. 

Ásott kutakat a beszivárgási öv tanulmányozására a telep-
helyen, az Üh–22 fúrás közelében (K2 és K3 kút) és a telep-
hely környezetében, az új Üh–30 fúrás fölött, az attól
NyÉNy-ra lévő orron (K4 kút) mélyítettünk (1. ábra). Mind-
három ásott kút tervezett mélysége 30 m volt.

Az Üh–22 fúrás közelében mélyített két ásott kút a
telephelyet jellemzi. A K2 és K3 ásott kutat úgy telepítet-
tük, hogy a kettő együtt egyazon szelvényben harántolja a
dombtetőn kb. 60 m vastag negyedidőszaki rétegsor minél
nagyobb részét. A tetőn, az Üh–22 fúrástól D-re telepített
K2 kutat 35 m-ig mélyítettük, alatta a meredek oldal
tövében, tőle K-re a K3 kutat szintben pontosan (a Vadászi
Imre és Társai Bt. által geodéziailag kimérve) 30 m-rel
alatta 25 m-esre terveztük, így a kettő együtt azt a folyama-
tos rétegsort reprezentálja 5 m-es átfedéssel, amelyet a terv
előírt. Az Üh–30 fúrás fölött tervezett K4 ásott kutat az
előzőeknél mélyebb domborzati helyzetben, egy K-i orron
telepítettük, a Henrik-forrás körül kialakított észlelési
csomópontban. 

Az ásott kutak közül az első kettő nem érte el a gránitot,
azonban átharántolta az 1963. évi tríciumcsúcsot, s így hasz-
nos adatokat szolgáltatott a beszivárgásról és különösen
annak sebességéről, a K3 függő talajvizet is ért. A harma-
dik, a K4 kút gránitban állt le. 

Ásott kutak mélyítése

Az ásott kutakat az 1997–98. évi kutatás során az Üh–1
fúrás közelében mélyített 30 m mély ásott kúthoz hason-
lóan, kézi erővel készítettük. A munka vállalkozója a Cala-
mites Kft. volt, a kivitelezést a Légkalapács Bt. végezte. 

Az ásott kutak mélyítésének menete a következő volt:
— 1,3 m átmérőjű, kör szelvényű ásott kutat mélyítettünk;
— az ásás során a kiemelt anyagot 20 cm-enként

elkülönített kupacokban helyeztünk el, lehetőséget biztosít-

va ezzel a folyamatos földtani dokumentálásra; megfelelő
mélység esetén a dokumentáló geológus leereszkedett a
kútba, és ott mintát vett;

— a kút falát az eredeti tervtől eltérően, a tervező módo-
sítása alapján (amely az engedélyező hatóság állásfoglalása
szerint jogszerű volt) a mélyítés során nem biztosítottuk
kútgyűrűkkel, mivel a kőzet (lösz, agyag) megfelelően ál-
lékonynak bizonyult, hanem csak a talpmélység elérése után
béleltük ki 0,5 m magas, 120 cm átmérőjű, erre a célra gyár-
tott, előre lyukkal és a közlekedést szolgáló lépcsőfokokkal
ellátott kútgyűrűkkel; 

— a kutat az ásás során lefedtük, hogy csapadék vagy
légköri nedvesség ne juthasson bele;

— a kutat véglegesen úgy képeztük ki, hogy abba a ké-
sőbbiek folyamán oldalirányban vízminőség- és talajned-
vesség-vizsgáló szondákat lehessen elhelyezni (ehhez a kút-
gyűrűkbe gyárilag fúrtak 3 cm átmérőjű lyukakat a szondák
számára), ezeket a gyűrűzés során a szondák tervezett he-
lyének figyelembe vételével helyeztük el;

— a K3 kutat, amely elért egy vízadó réteget (függő ta-
lajvizet), automata talajvízszint-észlelő műszerrel szereltük
fel, amely a monitoringrendszer részeként üzemel.

Az ásott kutak adatait a 3. táblázat, a K2 kutat gyűrűzés
előtt a 4. ábra mutatja be.

A három kút mélysége eltért a tervezettől. A K2 kúté (a
K3 kút elhelyezésének domborzati nehézségei miatt) 30 m
helyett 35,0 m lett, ezt a módosított talpmélységet el is érte.
A K3 kutat a nagy vízbeáramlás miatt állítottuk le a tervezett
25 m helyett 18,5 m-ben, de a két kút így is közel teljes
löszszelvényt harántolt. A K4 kút mélyítését a vártnál maga-
sabban levő gránitfelszín elérése miatt állítottuk le 19,8 m-
ben. A három kút összhossza így 90 m helyett 73,3 m lett.

Ásott kutak dokumentálása

Az ásott kutakat kihajtásukkal párhuzamosan, folyama-
tosan dokumentáltuk és mintáztuk, főleg a 20 centiméteren-
ként kirakott kupacokból, esetenként a kútba való leeresz-
kedéssel. A dokumentálást a MÁFI szakemberei (Marsi I. és
Don Gy.) végezték.

A dokumentálás során az ásott kút oldalfalairól szelvény-
szerű, a fúrási rétegsorokhoz hasonló földtani leírást készí-
tettünk. Az oldalfalakról rajzos szelvényt is szerkesztettünk,
egyes jelenségeket egyedileg fényképeztünk. A jelölés a kút
falán az É-i oldalon rögzített mérőszalag segítségével történt.
A fényképek is általában az É-i oldalt ábrázolták, a mérősza-
laggal együtt (az ettől való eltérést külön dokumentáltuk).

A kutakról készült dokumentáció (GYALOG et al. 2003b)
felépítése hasonló a fúrási dokumentációkéhoz. Ebben a
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képződmények kutankénti földtani leírása mellett a rétegek
jelentéslapokon történő leírása, a fal folyamatos fénykép-
dokumentációja, a kút 1:100-as méretarányú rajzos szelvé-
nye és az anyagvizsgálatok szerepelnek. 

Az adatbázisban a fúrások földtani leírásához hasonlóan
táblázatos adatlap alapján készült a rétegenkénti leírás, ame-
lyet kézi számítógépen keresztül vagy közvetlenül töltöt-
tünk be adatbázisba. A részletes dokumentáció alapján a
lösz és annak paleotalaj-szintjei kiválóan tagolhatók. 

Ásott kutak mintázása

Mintákat a dokumentálás során előre kidolgozott min-
tázási terv szerint vettünk. A mintázást részben a kihozott
anyagból, részben a kút talpáról, illetve oldalából vett anyag-
ból végeztük. A fő vizsgálati csoportok a következők voltak:
hidrofizikai (K-szivárgási tényező, pF-vizsgálat) szedimen-
tológiai, anyagszerkezeti, talajcsiszolat-leírás, őslénytani,
szferulavizsgálat, vízföldtani és egyéb (fajsúly, porozitás).
Kiemelt feladat volt a tríciumprofilok meghatározása a ku-
takban. Ezek azt mutatták, hogy a tríciumcsúcsok 4-7 m mé-
lyen vannak, tehát az 1963-as eredetű víz eddig jutott le a
kőzetben.

Felszíni bányászati kutatólétesítmények 
műszaki ellenőrzése

A felszíni bányászati kutatólétesítmények (kutatóárkok
és ásott kutak) műszaki ellenőrzésénél a Golder Associates
által alkalmazott műszaki ellenőrzési és dokumentációs
rendszert alkalmaztuk. A fúrásokra kidolgozott műszaki el-
lenőrzési és dokumentációs rendszert, az eredeti elvet meg-
tartva, a feladatnak megfelelően aktualizáltuk. 

A Golder Associates feladata a műszaki ellenőrzés során
az volt, hogy a kivitelezők terepi munkáját ellenőrizze és
dokumentálja, a kivitelezési terv előírásait és a munkavég-
zés pontosságát betartassa, a közvetlen munkahely rendben
tartását és a természetes környezet megóvását megkövetelje.
A műszaki ellenőri rendszer az információ, a műszaki adat-
gyűjtés szempontjából a kivitelezőtől és a megbízótól egy-
aránt független volt, viszont közvetlen kapcsolatban állt a
szakmai vezetéssel, a földtani kutatás vezetőjével. Az előre-
haladás során a feltárt szakaszok ismeretében a teljesebb
dokumentálhatóság, a pontosabb információnyerés érdeké-
ben operatív döntésekre volt szükség. 

A kutatóárkok és ásott kutak kivitelezésekor részleges
műszaki ellenőrzést végeztünk az előrehaladásnak megfe-
lelő rendszerességgel, napi vagy naponta többszöri hely-
színi ellenőrzéssel. A kivitelezés során ellenőriztük a mun-
kavégzési körülmények biztonságosságát is. A műszaki el-
lenőr időszakos felügyeletének, jelenlétének időtartamát az
éppen aktuális tevékenység jelentősége határozta meg.

A dokumentálás táblázatos „Árokmélyítési napijelen-
tés” és „Kútmélyítési napijelentés” formájában történt. E
napijelentések egységesen tartalmazták a kutatási tevékeny-
ségben résztvevők megnevezését, a kutatólétesítmény jelét,

a jelentés sorszámát, dátumát és a munkavégzés időtar-
tamát, a munkafázis megnevezését, a szakasz számát és
helyét, a munkavezető nevét és a személyzet létszámát, a
műszaki ellenőr nevét. Mindkettőben szerepelt a napi tevé-
kenység rövid szöveges leírása, a kivitelezés során tapasztalt
eltérések, a meghozott döntések és azok megvalósításának
igazolása, valamint az időjárásra vonatkozó adatok. Az
árokmélyítés sajátos adatai voltak a napi és az összesített
árokhossz és kitermelt földtömeg, a hossz- és keresztirányú
szelvények, a deponált földmennyiség és a rekultiváció
mértéke. A kútmélyítés sajátos adatai voltak a napi és az
összesített mélyítés és kitermelt földtömeg, a kút tengely- és
keresztszelvénye, a beépítetett betongyűrűk és a perforációk
helye, a deponált és az elszállított földmennyiség. Napi-
jelentések készültek a munkák befejezésekor, a munka-
terület átadásakor is. A napijelentések alapján készült el a
kutatólétesítmények műszaki záródokumentációja (SZEGŐ

et al. 2003a, b). 

Vízhozammérők (bukók) létesítése

A vízhozammérő műtárgyak (bukók) létesítésének célja
a kutatási terület felszíni vízháztartásának pontosítása, fel-
adata lehetőség megteremtése a fontosabb patakok időben
változó vízhozamának észlelésére, kivitelezője a Calamites
Kft., alvállalkozója a Pécsi Hydroterv Bt. volt.

A 2002–2003. évi kutatás megkezdéséig a terület fel-
színi vizeire vonatkozó monitoringrendszer keretében 4 víz-
hozammérő bukó (B1–4) üzemelt, ami nyilvánvalóan kevés
volt. Ezért a vízháztartás pontosítására további 5 bukót
(B5–9) terveztünk. Ezen kívül az Előzetes környezeti hatás-
tanulmány (EKHT) igényei szerint a vizsgált területre eső
két község (Bátaapáti és Mórágy) környezetében további 4
bukót (B10–13) létesítettünk (2. ábra). A területen lévő bu-
kók adatait a 4. táblázatban összesítettük.

A felszíni kutatás keretében készült új bukók telepítési
szempontjait az alábbiakban ismertetjük.

— A B5 bukót az Éva-völgyében, a B6 bukót a Mély-
völgyben folyó patakra telepítettük, mindkettőt a két völgy
találkozási pontjának közelében. Ezzel elősegítettük az
ugyancsak itt mélyült Mó–6 (1997) és Mó–7 (2002) kútcso-
portok hidrogeológiai kiértékelését. Emellett a két bukó
adatait felhasználhattuk a Mórágy községbe jutó vizek ho-
zamainak megállapításához is.

— A B7 bukó kiépítését az Éva-völgyében, az Anikó-
forrás közelében terveztük, ahol a talajvíz-domborzati kép
alapján már a telephely feletti területeken beszivárgott víz
jut felszínre. A bukó alatti völgyszakaszon a Henrik-forrás
és az Üh–12 figyelőkút közelében már meglévő B4 bukó
ennek és a mélyfúrásokkal feltárt telephelyi domb közvetlen
keleti völgyének hozamait méri. Az új bukó lehetővé tette,
hogy a telephelyi részekről származó vízhozamokat a két
bukó hozamának különbségéből pontosabban határozzuk
meg. 

— A B8 bukó létesítését az Üh–14 észlelőkút és a köze-
lében telepített Üh–32 fúráscsoport felett terveztük. A bukó
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feletti völgyszakaszon található az Üh–21 és az Üh–15 és-
zlelőkút. A bukó alatti völgyszakaszon a már meglévő B2
bukó az egykori Üveghuta település völgyéből, az ugyan-
csak már meglévő B1 bukó pedig a Mészkemence-völgyből
származó vízhozamokat méri. Így az új bukóval a terület
részletesebb vízföldtani jellemzést kapott. 

— A B9 bukó kiépítését a Hosszú-völgyben terveztük,
0,5 km-rel a torkolat felett. A bukó és a torkolat között a
patak allúviuma várhatóan nem vezet jelentősebb meny-
nyiségű vizet, s a lefolyás mélyebb szintekben történik. A
felszíni hozamot így a bukón tudtuk mérni. A Hosszú-
völgy a korábbi ófalui kutatási terület egyik legnagyobb
részvízgyűjtője, így ezen keresztül az ófalui kutatás során
kapott információk is felhasználhatóvá váltak kutatása-
inkban.

— A B10 bukó Bátaapáti előtt, a B13 a falu után adott in-
formációt. A B12 bukót a Nagymórágyi-völgy torkolatánál,
a tervezett lejtősakna-kihajtás völgyében telepítettük. Végül
a B11 bukó a mórágyi bekötőút torkolatánál Mórágy falu
völgyének vízfolyásáról adott információt.

A 9 új bukó kiképzése hasonló a már meglévőkhöz: egy,
a felvízi és az alvízi részek stabilitását egyformán biztosító
beton műtárgy, amely a mérési igény szerinti 90°-os acél
Thompson bukóélt és folyamatos felvízi szintészlelést lehe-
tővé tévő kivezető csatornát tartalmaz zárható műszerházzal
és automatikus (Dataqua típusú) vízszintregisztráló műszer-
rel együtt. A DDNPI szakhatósági előírása alapján a bukók
rézsűjének beton felszínét Komlóról származó andezittel
burkoltuk. A bukókat egyúttal vizuális leolvasást biztosító
vízmércével, valamint karbantartást lehetővé tévő lép-
csőkkel láttuk el (5. ábra).

Egy-egy bukó elkészítése normál terepi és időjárási vi-
szonyok mellett 7-8 munkanapot vett igénybe. A B7, B8 és
B9 műtárgyak építése a rossz útviszonyok és az esős időjárás
miatt jóval nehezebb volt a többinél (a bukó építéséhez
szükséges anyagokat sokszor kézzel kellett beszállítani a
helyszínre). Egy bukóhoz átlagosan 12 m3 betont, 1-2 m3

sódert és kb. 6 t andezitet használtunk fel.

A terepi előkészítés után először a fenékbetonozást vé-
geztük el a patakmederben. A tervező javaslatára nem tettünk
kavicságyat a beton alá, mint a korábbi bukóknál, ezt vasta-
gabb betonréteggel pótoltuk. A kötési szünet után (és az idő-
járási feltételek függvényében) végeztük el a rézsűk kialakí-
tását, kövezését 5-30 cm-es tört andezitdarabokkal, majd be-
építettük a vízállásmérő csövet. Ezt követően a bukók műszaki
felszerelését (90°-os Thompson bukóél, Dataqua típusú mé-
rőműszer, vízszintmérő léc) végeztük el. A műtárgytól 10-15
m távolságban mindkét irányban létrehoztunk egy-egy őrpon-
tot (cementbe ágyazott geodéziai pontot), amely a bukó esetle-
ges elmozdulásának ellenőrzését szolgálja. Végül a megköze-
lítési útvonalakat (lépcsők, létra) készítettük el, és helyreállí-
tottuk a környezet eredeti állapotát: elszállítottunk valameny-
nyi, a munkálatokhoz odaszállított és be nem épített anyagot. 

A bukók geodéziai bemérését a Mecsekérc Geodéziai
Csoportja végezte. A mérések a korábban állandósított (fa-
karó, vascövek) és meghatározott alappontok felhasználásá-
val történtek, Trimble 5605 DR 200+ mérőállomással, polá-
ris részletpontmérés módszerével. A bemérések során a víz-
hozammérő műtárgy beépített vaslemezének töréspontjait,
a mérőműszer elhelyezésére szolgáló vascső tetejét, a vas-
cső környékén a betonba helyezett hiltiszeget, a vízmérce
„0” pontját, valamint a műtárgy két őrpontját határoztuk
meg. A mért pontok EOV koordinátáját centiméteres pon-
tossággal, Z (balti) magasságát milliméteres pontossággal
határoztuk meg, a bukó jellemző adatának a Thompson bu-
kóél bevágásának alját tekintettük. 

Összefoglalás

A 2002–2003. évi felszíni földtani kutatás során a fúrá-
sok mellett bányászati és műszaki létesítményeket hoztunk
létre. A bányászati létesítmények az árkok és az ásott kutak,
műszaki létesítmények a vízhozammérők (a bukók). 

Az árkok a földtani és tektonikai ismeretek vízszintes
irányú kiterjesztésére nyújtottak lehetőséget a telephelyhez
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legközelebbi két völgy talpán vezetve (a telephelytől K-re az
Éva-völgyében A1 és attól Ny-ra, a Mészkemence-völgy-
ben A2 jellel, kb. 750-750 m hosszban), egyúttal töréses
övek nyomozását is lehetővé tették. A legkedvezőbb nyom-
vonal kiválasztását geofizikai mérésekkel és kézifúrásokkal
segítettük. Az árkokat két módszerrel mélyítettük: faltisz-
títással, illetve valódi árkok mélyítésével, a végeredmény
legalább 0,5 m magas falban az alaphegységi képződmé-
nyek feltárása volt. Az árkokat 100 m-es szakaszonként már
a mélyítés közben rekultiváltuk.

Az ásott kutak elsősorban vízföldtani céllal (a három-
fázisú zóna vizsgálatára) mélyültek a fedőösszletben, de
egyúttal a földtani ismeretek, elsősorban a paleotalajszintek
pontosabb megismerését és vizsgálatát is lehetővé tették. 3
ásott kút mélyült, az Üh–22 fúrás közelében a dombtetőn a

35,0 m mély K2, alatta a domboldalban a 18,5 m mély K3 és
az Üh–30 fúrás fölötti domboldalban a 19,8 m mély K4.
Mélyítésük ugyan sok nehézséggel járt, de végül elérték
céljukat: a szükséges, illetve lehetséges mélység elérése, a
dokumentálás és a mintavétel, valamint a kútgyűrűvel való
biztosítás megtörtént.

A bányászati létesítmények kihajtását részleges műszaki
ellenőrzés segítette, egyúttal a megfelelő kihajtási módsze-
rek alkalmazását és mennyiségi adatok megfelelő rögzítését
biztosítva.

A vízhozammérőket (bukókat) a felszíni vízháztartás
vizsgálatának pontosítására létesítettük. Összesen 9 bukó
épült meg a felszíni kutatás során, melyek a korábbi 4-gyel
együtt a terület felszíni vízháztartásának pontos ismeretét
teszik lehetővé.
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