
Bevezetés 

A Bátaapáti térségében tervezett felszín alatti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) kutatása és létesítése
kapcsán a tervezett tároló körzetét lejtősaknák mélyítésével
értük el (BERTA 2010), közben folyamatosan kutatva a ha-
rántolt térséget (GYALOG et al. 2010).

A felszín alatti kutatás során mind a felszínen, mind a vá-
gatokban mélyültek fúrások. A telephely körzetében 2005-
ben kezdődött el a vágathajtás. Elsőként két lejtősakna
kihajtására került sor (6 összekötő vágattal és 13, különböző
célú kamrával). Ezután a 0 m tszf körüli szinten alapvága-
tok: előbb az ún. Kishurok, majd az ún. Nagyhurok (amely a
tervezett kamrák bejáratához vezet), valamint a Kishurkon
belül a zsomprendszer vágatainak kihajtása történt meg. A
vágathajtás munkálataihoz kapcsolódó, nagyobb mélységű
fúrásokat a Nagyhurok kihajtásának befejezéséig foglaljuk
össze. (Az NRHT létesítés I. ütemében a Kishurok, a II. üte-
mében a Nagyhurok és a Kishurkon belüli zsomprendszer
valósult meg.)

A kutatás során a fúrásokat a mélyítés helyétől függően
két kategóriába, a felszíni és a felszín alatti fúrások közé

soroltuk. A fúrásoknak a mélyítését külön-külön, földtani
vizsgálatukat viszont együtt tárgyaljuk. 

Valamennyi fúrás mélyítése előtt műveleti terv készült,
ennek elfogadása után indulhatott a fúrás. 

Valamennyi felszíni fúrás és a vágatbeli magfúrások
kivitelezője a Rotaqua Kft. volt. A vízöblítés a felszíni és a
lejtősaknák kihajtása során mélyült fúrásokban uraninnal
nyomjelzett bátaszéki vízzel, a lejtősaknák utolsó néhány
fúrásában, valamint az alapvágatok (Kishurok és Nagyhu-
rok) fúrásaiban a vágatokban gyűjtött fakadó vízzel történt.
A magfúrásokban a magkihozatal minden esetben megha-
ladta a 95%-ot. Valamennyi fúrásban volt pakkeres kútvizs-
gálat, a többi vizsgálatfajta elvégzése fúrástípusonként vál-
tozó volt. 

A fúrások műszaki ellenőri feladatait a Golder Kft.,
majd (2008 júliusa után, műszaki dokumentációs tevékeny-
ség néven) a Mecsekérc Zrt. látta el, a geodéziai méréseket a
Mecsekérc végezte. A fúrások mélyítési elrendezését és
kiviteli munkáit műszaki ellenőri jelentések tartalmazzák.

A fúrásokban a Golder a helyszínen pakkeres kút-
vizsgálatokat végzett, melyekről egyedi kútvizsgálati jelen-
tésekben számolt be, a vízmintavételeket a Magyar Állami

A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2009 229

A felszín alatti kutatás fúrásainak mélyítése és földtani dokumentálása 
a Bátaapáti-telephelyen

GYALOG LÁSZLÓ1, TÖRÖK PATRIK2

1 Magyar Állami Földtani Intézet, H–1143 Budapest, Stefánia út 14.
2 Mecsekérc Zrt., H–7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.

Tárgyszavak: Dél-Dunántúl, felszín alatti fúrás, gránit, Magyarország, mélyfúrás, radioaktív hulladékok tárolása

Kivonat 

A Bátaapáti-telephelyen 2004–2010 között a készülő radioaktívhulladék-tároló létesítése kapcsán a felszín alatt a vágatok kihajtása előtt, azok
nyomvonalában előfúrásokat, a vágatokból kifelé különböző kutatási céllal további fúrásokat mélyítettünk. A vágathajtást megelőzően felszínről
is mélyültek fúrások a vágatok mentén, azok vonalvezetésének segítésére, illetve a vágathajtás (elsősorban vízföldtani) hatásainak felszíni
kutakban való észlelésére. Ezekben a fúrásokban a helyszínen pakkeres kútvizsgálatok és mélyfúrás-geofizikai vizsgálatok, a maganyagon földtani-
tektonikai és geotechnikai vizsgálatok történtek.



Földtani Intézet (MÁFI) végezte. A mélyfúrás-geofizikai
méréseket a felszíni, a lejtősaknák vízföldtani célú fúrá-
saiban és az alapvágatok valamennyi fúrásában a Geo-Log
Kft., a lejtősaknák előfúrásaiban a Karotázs Kft. végezte. Az
EDZ-fúrások közötti kőzetfizikai vizsgálatot a Magyar
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) folytatta le. 

A felszíni mélyfúrásokban földtani-tektonikai doku-
mentálást, valamint magszkennelést végzett a MÁFI min-
den fúrásban. A lejtősaknákból és kamráikból mélyült víz-
földtani és kőzetfeszültség-fúrásokban, a HGM (hidrogeo-
lógiai-geomechanikai monitoring)-kamra fúrásaiban, vala-
mint az alapvágatok előfúrásaiban földtani-tektonikai do-
kumentálást, néhány fúrásban (Bm–[3–4], Bkh–[1–2]) mag-
szkennelést is végzett a MÁFI. Több fúrásnak (BeR–1,
Bp–4) a részletes, valamint a lejtősaknák előfúrásainak a
vázlatos dokumentálását a Mecsekérc végezte. Geotech-
nikai dokumentálás (Mecsekérc és Kőmérő Kft.) a felszíni
fúrások egyes szakaszaiban, valamint valamennyi vágat-
fúrásban történt. 

A felszín alatti kutatás zárójelentése (BALLA et al. 2008)
a felszín alatti kutatás során mind a kiegészítő felszíni
kutatásban, mind a vágatokból mélyült valamennyi fúrás-
nak a 2007 végéig (a Keleti lejtősakna 1482,9 és a Nyugati
lejtősakna 1573,2 m-éig) lezárt adatait tartalmazza, jelen-
téseit felsorolja, ezért ezekre itt nem hivatkozunk. A későbbi
fúrási adatok az első időszakban témánkénti (műszaki
dokumentáció, földtani-tektonikai dokumentálás, mélyfú-
rás-geofizikai vizsgálatok, pakkeres kútvizsgálatok, geo-
technikai vizsgálatok) egyedi fúrási jelentésekben talál-
hatók (pl. Bkh–[1–2] földtan-tektonika — GYALOG et al.
2008, BeN–6 földtan-tektonika — GYALOG, ALBERT 2008,
BeK–15 földtan-tektonika — GYALOG, GULÁCSI 2008). A
későbbi fúrások fúrásonként a fenti öt témát összefoglaló
jelentésekben szerepelnek (lejtősaknák: Bp–2 — TÖRÖK et
al. 2008, BeR–1 — DÁLYAY 2008, Kishurok: BeN–7 —
TÖRÖK et al. 2009b, BeN–8 — DÁLYAY et al. 2009b, BeK–16
— ANDRÁS et al. 2009b, BeK–17 — ANDRÁS et al. 2009c,
BeR–3 — TÖRÖK et al. 2009c, Bp–3 — TÖRÖK et al. 2009a;
Nagyhurok: BeR–2 — ANDRÁS et al. 2009a, BeR–4 —
ANDRÁS et al. 2009d, BeR–5 — DÁLYAY et al. 2009a, BeR–6
— TÖRÖK et al. 2009d, BeR–7 — DÁLYAY et al. 2009c,
BeR–8 — TÖRÖK et al. 2010b, BeR–[9–9A] — DÁLYAY et al.
2010b, BeR–10 — DÁLYAY et al. 2010a, BeR–[11–11A] —
SZEBÉNYI et al. 2010, BeR–12 — SZABÓ et al. 2010, Bp–4 —
TÖRÖK et al. 2010a, Bp–4B — ANDRÁS et al. 2010).

Elsőként a felszíni, majd a felszín alatti fúrások mélyí-
tési adatait, végül a fúrások földtani-tektonikai dokumen-
tálásának menetét ismertetjük.

Felszíni fúrások 

A 2004–2005. évben a felszínről mélyített fúrások (1.
ábra) a kiegészítő kutatás (a felszín alatti kutatás keretében
zajlott felszíni kutatás) részét képezték (GYALOG, HÁMOS

2004). A lejtősakna menti és vágatirányító mélyfúrásokat
végig maggal, a mellettük mélyült talajvízszint-megfigyelő

fúrásokat teljes szelvénnyel mélyítettük. Új fúrástípusként
piezométer-fúrások is mélyültek. Ezek mindegyikét kutak-
ká képeztük ki, amelyek a vízföldtani monitoring keretében
üzemelnek. A fúrások műszaki ellenőrzését és kútvizsgá-
latát a Golder, a mélyfúrás-geofizikai méréseket a Geo-Log, a
vízminták vételét, a magfúrások földtani-tektonikai leírását
és szkennelését, a piezométer-fúrások földtani leírását a
MÁFI, a fúrások geodéziai bemérését és a geotechnikai
fúrásleírásokat a Mecsekérc végezte. 

A lejtősakna menti mélyfúrások célja az adatszol-
gáltatás volt a földtani, vízföldtani és geotechnikai viszonyok
megismeréséhez a lejtősaknák nyomvonala mentén a
vágathajtás előtt, valamint a vágathajtás vízföldtani hatásai-
nak felméréséhez. Két fúrást mélyítettünk, a Keleti lejtősakna
570. méterénél Üh–39, 980. méterénél Üh–42 jellel, hogy a
vágat első és második harmadának végén előzetes információt
kapjunk a földtani, tektonikai, vízföldtani és geotechnikai
viszonyokról a vágathajtás előtt, illetve legyen lehetőség a
monitoring keretében a vízföldtani viszonyok változásainak
észlelésére mind a vágathajtás alatt, mind azt követően. 

A vágatirányító mélyfúrások célja arra vonatkozó
adatszolgáltatás volt, hogy a telephely kerülhet-e az É-i,
monzonitos kőzettestbe. (Ez a területrész az Északi Objek-
tum nevet kapta.) A feladat ennek a területnek a földtani-
tektonikai, kőzetmechanikai és vízföldtani minősítése volt a
szintes alapvágat helyzetének előzetes meghatározása céljá-
ból, annak tisztázására, hogy tervezhetők-e erre a térrészre
tárolókamrák. Három fúrást mélyítettünk, Üh–43, Üh–44 és
Üh–45 jellel, a tervezett tárolószint alá, a –50 – –60 m Bf
szintig. A három fúrás egymáshoz és a korábbi fúrásokhoz
viszonyított geometriai elhelyezkedése lehetővé tette fúrás-
közi vizsgálatok elvégzését is.

A talajvízszint-megfigyelő fúrások a lejtősakna menti
és vágatirányító mélyfúrások mellett mélyültek teljes szel-
vénnyel, a talajvízszint megállapítása és további folyamatos
észlelése céljából. Helyük az Üh–39 és –42 fúrástól 9,25,
illetve 7,9 m-re (Üh–39A, illetve Üh–42A jellel), az
Üh–(43–45) fúrástól 7,30, 7,61, illetve 6,46 m-re (Üh–43A,
Üh–44A és Üh–45A jellel) volt. 

A mély- és talajvízszint-megfigyelő fúrások és a belőlük
kiképzett kútpárok szolgáltatta vízszint- (potenciálszint-) és
vízminőségi adatok hozzájárulnak a felszín alatti vizek
áramlási és transzportviszonyainak ismeretéhez.

A piezométer-fúrások a vízföldtani monitoring hálóza-
tának sűrítése céljából mélyültek a lejtősaknák tágabb kör-
zetében, a földtani, vízföldtani és geotechnikai viszonyok
megismerésére a lejtősaknák térségében a vágathajtás előtt,
valamint a vízföldtani hatások felmérésére a vágathajtás
során. Piezométer-fúrásokat egyes jelentősebb, felszíni víz-
folyással rendelkező völgyekben mélyítettünk. A kialakított
piezométerek vízmintázásra és vízszintmérésre, regisztrá-
lásra alkalmas, állandósított, zárható kútfejjel ellátott kutak.

A fúrások helye és mélyítésének egyedi célja az alábbi
volt:

A Cserdűlői-völgy K-i ágában a völgy szelvényében, a
vágattól távolodva, a vágathatás kimérésére és regisztrá-
lására, kb. 200 m-enként három fúrás (P1, P2, P3), valamint
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a vágathoz legközelebb (a domborzati viszonyok miatt a
völgyoldalból) a P11 fúrás mélyült.

A Nagymórágyi-völgy DNy-i mellékvölgyének alsó sza-
kaszán, ahol az Elek-forrás vize a saját allúviumában elnye-
lődik, egy piezométert (P4) létesítettünk. 

A Nagymórágyi-völgy D-i ágában a völgyben lévő víz-
folyás a torkolata fölött 150 méterrel a saját hordalék-
kúpjában elnyelődik, szétterül, és vize a felszín alatt kerül a
Nagymórágyi-völgy vízrendszerébe, amelyben mintegy
400 méterrel lejjebb jelenik meg ismét felszíni vízfolyás-
ként. Itt három darab piezométer-fúrást mélyítettünk, a P5 a
mellékág torkolatánál (a felszíni telephely D-i végénél),
kettő (P6 és P7) pedig a D-i ág torkolata fölötti szakaszon
létesült.

A Cserdűlői-völgy Ny-i ágában a vágathatás érzéke-
lésére és megfigyelésére a völgy szelvényében, a vágattól
távolodva, három darab (P8, P9 és P10) piezométert alakí-
tottunk ki a völgytalpon, kb. 200 m-enként, az Üh–43 és
Üh–43A fúrástól É felé.

Az Éva völgyében felszínen is felismert torlasztó zóna
fölött és alatt egy-egy piezométert alakítottunk ki (P12, P13), a
völgyben már meglévő B4 és B7 vízhozammérő (bukó), vala-
mint az Üh–12, Üh–20 és Üh–35 megfigyelő kút mellett a
vágat hatásának térbeli és időbeli figyelésére és regisztrá-
lására.

A Mészkemence-völgyben lévő vízfolyás az Üh–13 fúrás
alatt mintegy 100 m-rel a patak saját hordalékkúpjában
elnyelődik, szétterül, és vize a felszín alatt adódik át a Hutai-
patakba. Itt három darab (P14, P15 és P16) piezométert ala-
kítottunk ki a völgynek a B1 bukó alatti szakaszán a Hutai-
patakon lévő B2 bukóig a vágathatás érzékelésére és
megfigyelésére, a meglevő Üh–13 fúrás és B1 bukó mellé. 

A völgy felső szakaszán megismert torlasztó zóna fölötti
és alatti terület észlelésére két piezométert (P17 és P18)
alakítottunk ki. A két piezométer hidraulikai vizsgálatával és
vízszintregisztrálásával a torlasztó zóna vízföldtani hatását,
valamint a vágathatást, illetve a torlasztó zóna vágathatásra
gyakorolt hatását kívántuk regisztrálni és értelmezni. 

További 3 piezométer-fúrást egyedi helyeken mélyítet-
tünk. A P19 az Éva völgyének a Ny-i oldalvölgyében
mélyült, az Üh–20 kútban észlelhető, normálisnak nevez-
hető és az R–7 kútban észlelhető magas vízszintek közötti

eltérés okának tisztázására. Az R–7 és az Üh–20 kút között
feltételezett torlasztó zóna a piezométer-fúrás alapján
pontosabban behatárolható és vizsgálható lett.

A P20 a lejtősaknák utolsó harmadánál, az attól DK-i
irányban lévő völgy felső részén egy völgyvillában mélyült,
a piezométer-fúrásból kiképzett kút a már korábban elké-
szült Üh–35 kúttal együtt alkalmas a vágathatás térbeli és
időbeli figyelésére.

A P21 piezométer-fúrást az Imre-völgyben mélyítettük.
Az Üh–(43–45) fúrás által megkutatott terület további meg-
ismeréséhez szükséges volt ÉNy felé, az Imre-völgy felső
szakaszán ennek a megfigyelő kútnak a kiképzése. Így e te-
rület információhiányos környezetében is lehetővé vált a
vízföldtani változások megfigyelése.

Mélyítés

A lejtősakna menti (Üh–39) és vágatirányító mélyfúrá-
sokhoz (Üh–43, Üh–44, Üh–45) vezető földutakat kiépítettük
(az Üh–42 fúrás az Üh–39-hez vezető út mellett van), illetve a
felszíni kutatás mélyfúrásaihoz korábban kiépített „főútháló-
zatot” feljavítottuk. Az előkészítő munkák során elvégeztük a
megváltott erdőterületeken a földmunkát, a fúrási pontokon a
fúrási munkahely (max. 20×30 m) kialakítását, kőzúzalékkal
történő részleges beterítését és betonlapok lerakását, a fúrási
alap elkészítését. A fúrási alapok egyúttal a csatlakozó
talajvízszint-megfigyelő fúrások alapjai is lettek.

Mind az 5 mélyfúrást Wirth B1A típusú fúrógéppel,
kisebb mélységben (a fedőüledékekben és a mállott gránit-
ban) hagyományos magfúrási technológiával, keményfém
betétes vagy gyémántkoronával, Geobor triplafalú mag-
csővel, nagyobb mélységben (kemény gránitkőzetekben)
gyorsmagszedős (wireline) magfúrási technológiával, gyé-
mántkoronával, duplafalú magcsővel mélyítette a Rotaqua. 

A lemélyített fúrások főbb alapadatait a 1. táblázat mu-
tatja be. 

A fúrások geodéziai bemérése során a mélyítés meg-
kezdése után a fúrólyuknál a fúrási 0 m-t, a befejezés és az
aknák elkészülte után az aknák megfelelő pontjait (hilti
szög, csövek peremei) mérték be. 

A fúrások mélyítésének ideje a korábbi évek tapasztala-
tait felhasználva jelentősen lerövidült. 1997–98-ban még 3-
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1. táblázat. A lejtősakna menti és a vágatirányító mélyfúrások, valamint talajvízszint-megfigyelő fúrásaik alapadatai

la. m. = lejtősakna menti mélyfúrás; vir. = vágatirányító mélyfúrás; vízm. = talajvízszint-megfigyelő sekélyfúrás; f. a. = felszín (fúrási 0 m) alatt.



4 hónap volt egy 300 m-es fúrás mélyítési és vizsgálati ideje,
2004–2005-ben a 2,5 hónapot egyik fúrás esetében sem ha-
ladta meg. 

A mélyfúrásokat a fedőüledékekben és a mállott gránit-
összletben bentonitos és rhodopolos iszappal, a cementezett
béléscső alatt az üde gránitösszletben tisztavizes öblítéssel
mélyítettük.

Az öblítéshez egy előzetesen kijelölt kútból szállított
vizet használtunk fel. Ez az 1998–99-es és 2002–2003-as
kutatáshoz hasonlóan a Bátaszéki Vízmű 4. kútja (a Báta-
szék K–43 fúrás) volt, melynek vize idős — felső-pannó-
niai — üledékből származik, összetételében hasonló a
telephelyi felszín alatti vizekhez (tríciummentes), így nem
torzítja el a vizsgálati eredményeket. A korábbi kutatás
során az omló zónák harántolásakor alkalmazott speciális
öblítőfolyadékot (a Mol Rt. szolnoki üzemében kikísérle-
tezett rhodopol, illetve xanthán nevű, baktériumok hatá-
sára lebomló adalékanyagot) ezekben a fúrásokban gyakor-
latilag nem használtuk (csak az Üh–39-ben 49,15–75,29 m
és az Üh–43-ban 17,28–27,85 m közötti, omló zónák
harántolásakor). A vizet folyamatosan nyomjelző anyaggal
(uraninnal) jelöltük, hogy a vízmintavételkor megállapít-
ható legyen az öblítővíz aránya a mintában.

A laza fedőüledékeket és az omló zónákat teleszkópos
szerkezetű béléscsövezéssel zártuk ki. Valamennyi fúrás
magkihozatala 97% fölött volt. A fedőüledékekben első-
sorban a triplafalú magcső használata tette lehetővé a zavar-
talan magkihozatalt, a gránitösszlet omló szakaszaiban
technikai rakat beépítése segítségével még tiszta vizes
öblítéssel is sikerült ezt a magkihozatalt elérni.

A mélyfúrások vázlatos eseménysorát a 2. táblázat mu-
tatja be. Ebben csak a főbb események szerepelnek, a lyuk-
tisztítások, a béléscsövezések és cementezések részletei, a
technikai mélyfúrás-geofizikai mérések, a pakkeres kút-
vizsgálatok mélységközei és típusai nem. 

A mélyfúrások mélyítése az 1. fúrási szakaszon (fedő-
üledékben és mállott gránitban, kb. 10 m hosszan, az üde
gránitkőzet eléréséig) öblítéses magfúrással (keményfém
betétes vagy gyémántkoronával), Geobor-S triplafalú mag-
csöves rendszerrel történt. Ezután a szakasz 191 mm-re (az
Üh–45 fúrásban 146 mm-re) felbővítése után 178 vagy 168
(az Üh–45-ben 140) mm-es béléscső beépítése, majd palást-
cementezése következett. Előtte a gránitfelszín környékén
technikai rakatot csak az Üh–39 fúrásban alkalmaztunk, az
Üh–44 fúrásban a cementezett béléscső alatt kellett tech-
nikai rakattal egy 1,5 m-es szakaszt ideiglenesen kizárni (1A
fúrási szakasz). 

A cementezett béléscső alatt a 2. fúrási szakaszban az
üde gránitban végig HQ (96 mm) átmérővel, wireline
(gyorsmagszedős) technológiával (duplafalú magcsővel és
impregnált gyémántkoronával) mélyültek a fúrások, csak az
Üh–45 fúrásban volt szükség 133,30 m-ig (egy omló zóna
vesztett rakattal való kizárásához) a lyuk 120 mm-re történő
felbővítésére. Ezt a 2. szakaszt az Üh–42 fúrás kivételével
két részben fúrtuk, kb. a felénél történő megállás után a felső
rész vizsgálatait, a talp elérése után a 2. rész vizsgálatait
végeztük el (2A fúrási szakasz).

A fúrásokban mélyfúrás-geofizikai és pakkeres víz-
földtani mérések (kútvizsgálatok) történtek, több ütemben.
Ezeket egy-egy béléscsövezést megelőzően, illetve a lyuk-
talp elérése után végeztük. A felső szakaszon, a fedőüledék-
ben és a mállott gránitban komplex mélyfúrás-geofizikai
mérések, az üde gránitkőzetben emellett akusztikus lyukfal-
televíziós és nagyérzékenységű áramlásmérések történtek.
A pakkeres kútvizsgálatok során kb. 10 m hosszú szakaszok
gyorstesztjeivel az üde gránitkőzetet vizsgáltuk, a jó vízadó
szakaszokból vízmintavétel történt.

A fúrások befejezése után a nagy fúrásoknál (mély-
fúrásoknál) a kútszájra betonaknát építettünk, típusa az
Üh–5 fúráson kiképzettel (GYALOG, PERLAKY 1998) egye-
zett meg. A betonaknát speciális zárral ellátott tetővel zártuk
le, a vezércsövet zárósapkával láttuk el. Ez valamennyi fúrá-
son elkészült. Ezután történt meg a fúrások végleges bemé-
rése, a betonaknába rögzített jelnek (hilti szögnek), vala-
mint az aknában látható béléscsövek peremeinek a bemé-
résével. A fúrások befejezése után valamennyi fúrólyukba
többpakkeres észlelőrendszert építettünk be folyamatos
monitoring céljára.

A mélyfúrások mélyítése során történt folyamatos mű-
szaki ellenőrzést fúrásonként a Golder jelentései (hivatko-
zások in BALLA et al. 2008) ismertetik.

A lejtősakna menti és a vágatirányító mélyfúrások föld-
tani rétegsorát és lyukszerkezetét a 2. ábra mutatja be.

A talajvízszint-megfigyelő fúrások is általában Wirth
B1A típusú fúrógépekkel (kivéve az Üh–43A fúrást, illetve
az Üh–39A fúrás 0,0–62,46 m közötti szakaszát, amelyek
Ingersoll Rand T4W fúrógéppel) mélyültek. Alapadataik az
1. táblázatban találhatók. Ezeknek a fúrásoknak az esetében
a mélység az elért talajvízszint mélységétől függött (a víz-
szint alatt legalább 10 m-es volt).

A fúrásokat teljes szelvénnyel, a talajvízszint közelében
száraz fúrással, elsősorban görgős vésővel, légöblítéssel mé-
lyítettük (hogy biztosan észlelhető legyen a talajvízszint), a
talajvízszint alatt kb. 10 m-ig. (Az Üh–39A fúrás végig szára-
zon mélyült.) Itt az omlások elkerülésére technikai és cemen-
tezett bélésrakatokat építettünk be (az előbbieket a mély-
fúrás-geofizikai mérések során fokozatosan kihúztuk, hogy a
mérések elvégezhetők legyenek). Az Üh–43A fúrásban vé-
kony volt a fedő és a mállott réteg együttes vastagsága, így a
mélyítés végig szárazon, alsó szakaszán, 4,43 m-től légkala-
páccsal történt. A további 3 fúrásban a felső szakaszokat az
Üh–39A fúrás kedvezőtlen tapasztalata alapján bentonitos
iszappal mélyítettük, majd technikai béléscsőrakat beépítése
(és az iszap eltávolítása) után a talajvízszint fölött kb. 15-30
m-től alkalmaztunk száraz fúrást. 

A fúrólyukak alsó szakaszának átmérője 151 mm
(Üh–39A), 120 mm (Üh–43A), 98 mm (Üh–45A), illetve 93
mm (Üh–42A és Üh–44A) volt, ezekbe a lyukátmérőhöz
igazodva a kúttá való kiképzés során az Üh–39A kútba
90/80 mm-es, a többibe 60/53 mm-es PVC szűrőrakat ke-
rült. A gyűrűstér feltöltése szűrőkaviccsal, homokkal, majd
kompaktonittal, ismét homokkal vagy löszös furadékanyag-
gal, végül a felső 10 m-en cementtejjel történt. Ezután és
víztermelés után került sor a kút első vízmintázására. A

GYALOG LÁSZLÓ, TÖRÖK PATRIK232



talajvíz-megfigyelő fúrások kiképzése során a lyukra
védőcsövet és zárósapkát helyeztünk. Ezután következett a
fúrások körüli betonba rögzített jelnek (hilti szögnek) a
geodéziai bemérése. A kutakban a továbbiakban a monito-
ringészlelések folynak.

A piezométer-fúrásokat a Rotaqua két ütemben
mélyítette. Először a vágatok első szakaszához közeli
fúrások (P1–7) mélyítésére került sor, a második ütemben a
többi fúrás (P8–21) mélyítése történt meg.

A piezométer-fúrásokhoz nem végeztünk sem útjavítást,
sem alapkészítést, csak szükség esetén kis tereprendezést. A
fúrásokat részben önjáró HF–20, illetve Edeco–20 típusú

fúrógéppel, részben kézzel a helyszínre szállított és ott
összeállított Lumesa SA fúróberendezéssel mélyítettük. A
fúrások alapadatait a 3. táblázat mutatja be.

A fúrások mélysége 4,00–27,80 m között változott,
ebből a 21 piezométer (P1–21) összmélysége 218,89 m, a 3
fúrásé, amelyek nem lettek piezométerré, vízszintészlelővé
kiképezve (P16A, P16B, P20A), további 18,93 m.

Azoknál a piezométer-fúrásoknál, ahol önjáró fúrógép
(HF–20, illetve Edeco–20) tudott a lyuk fölé állni, azzal
történt a mélyítés a laza fedőüledékben, a kemény gránit-
tetőig (HF–20: P1, P3 és P4 felső része, P5; Edeco–20: P11,
P14, P15, P16A, P16B és P21). Ahol ez nem volt lehetséges,
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a fúrás közelébe szállított Lumesa SA fúrógépet részenként,
kézi erővel szállítottuk a fúráspontra, és ott állítottuk össze
(P2, P4 alsó része, P6–10, P12, P13, P16–20 és P20A). 

A fúrások végső átmérője spirálfúrás esetén 120 mm,
keményfém betétes koronával és szimplafalú magcsővel
mélyített magfúrás esetén 110 mm, illetve fúrókalapácsos
fúrás esetén 108 mm volt. Az első esetben spirálfúróval
fúrt zavart mag, a másodikban ép mag, a harmadikban
furadékminta állt rendelkezésre a fúrásleíráshoz. Ezek az
átmérők lehetővé tették a piezométerek megfelelő kikép-
zését.

A kútkiképzés során, az alján fadugóval lezárt 60/53
mm-es KM-PVC szűrőcsőrakatot építettünk be, alsó részén
kb. 0,5 m vakcső fölött kb. 2 m hosszú réselt szakasszal
(szűrőcső). A gyűrűstér feltöltése gyöngykaviccsal, homok-
kal, majd kompaktonittal történt. A végleges kútfej kiala-
kítása során 114/100 mm-es acél védőcső lett beépítve a
felszín fölött kb. 1 m-ig, zárható kútsapkával. A cső tövében
élő vízfolyások medrének közelében kör keresztmetszetű,
0,6 m átmérőjű, máshol 1×1 m-es négyzet alakú betongallér
készült. A kutakon tisztító szivattyúzás és vízmintázás után
folyamatos monitoring kezdődött.

A piezométer-fúrások mélyítése során a Golder folya-
matos műszaki ellenőrzést végzett. A földtani leírás ebben
az esetben a helyszínen, a mélyítéssel egy időben történt. A
fúrásokban a kiképzésük során víztermelés (háromszoros

lyuktérfogat kitermelése) után vízmintavételre került sor. A
fúrólyukakban más vizsgálat nem volt. A fúrólyukak geodé-
ziai bemérése mind a mélyítés során, mind a kútkiképzés
után megtörtént. A kutakban folyamatos monitoring-
észlelések történnek.

Felszín alatti fúrások 

A felszín alatti földtani kutatási tervben (SZŰCS et al.
2004) megfogalmazott felszín alatti kutatófúrások (GYA-
LOG, HÁMOS 2004) feladatai a következők voltak:

— a vágathajtáshoz és vágatbiztosításhoz szükséges
elsődleges földtani, tektonikai, geotechnikai és hidrogeo-
lógiai alapadatok biztosítása (előfúrások);

— az előinjektálást igénylő szakaszok kijelölése (elő-
fúrások, szondafúrások);

— a vizsgált kőzettestek in situ hidrodinamikai jellem-
zőinek és azok időbeli változásainak megismerése (előfúrá-
sok, szondafúrások, vízföldtani célú [potenciál-, vágathatás-,
monitoring-, talajnedvességgyűjtő-] fúrások) a térkiképzés
során;

— a vágathajtás hatására a vágatok körüli módosult álla-
potú zónák (EDZ) hidraulikai és kőzetfizikai vizsgálata
(EDZ-fúrások);

— a vizsgált kőzettestek kőzetmechanikai tulajdonsá-
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gainak vizsgálata, minősítése a további vágathajtás, a fúrási
és a tárolókamrák kialakításának szempontjából (előfúrá-
sok, extenzométeres és kőzetfeszültség-fúrások).

A fenti célok elérése érdekében az alábbi fúrástípusok
valósultak meg:

— előfúrások;
— szondafúrások, injektálást ellenőrző és injektáló fú-

rások;
— vízföldtani célú fúrások: potenciálfúrások, vágathatás-

fúrás, monitoringfúrások; talajnedvességgyűjtő-fúrások;
— sugaras EDZ-fúrások; kis EDZ-fúrások;
— kőzetmechanikai fúrások (extenzométeres és kőzet-

feszültség-fúrások).
A lejtősaknákhoz és az alapvágatokhoz kapcsolódó fel-

szín alatti fúrások nyomvonalát a lejtősaknák északi részén
a 3. ábra, a lejtősaknák D-i részén és a Kishurokban a 4.
ábra, végül a Nagyhurokban az 5. ábra mutatja be. Jelen
munkánkban elsősorban a nagyobb (20-30 m-nél hosszabb)
magfúrásokkal foglalkozunk (előfúrások, vízföldtani célú
fúrások, kőzetfeszültség-fúrások). A geotechnikai célú
EDZ- és extenzométeres fúrások esetében csak a teljes
fúrási szelvényre vonatkozó adatokat adjuk meg, az egyedi
fúrások adatait nem. A teljes szelvényű szonda-, injektálást
ellenőrző és injektáló fúrásokat nem ismertetjük. Ezek teljes
szelvénnyel mélyültek, a vágathajtás technológiájához kap-
csolódtak. 

A továbbiakban összefoglaljuk a vágatokban elvégzett
fúrási munkákat. 

Előfúrások

Az előfúrások adtak lehetőséget az eredeti, in situ
kőzetkörnyezet elsődleges hidrodinamikai paramétereinek
meghatározására és vízmintáinak vizsgálatára. 

A lejtősaknákban 19 (14 a Keletiben és 5 a Nyugatiban),
az alapvágatokban a Kishurokban 7 (3 a Keletiben, 3 a
Nyugatiban és egy a 8. összekötő vágatban), a Nagyhurok-
ban 6 (2 a Tárolói szállítóvágatban. 1 a Tárolóépítési szállí-
tóvágatban, 3 a Tároló-összekötő vágatban), a zsomprend-
szerhez kapcsolódóan 4 (1 a Szivattyúkamrában, 1 az Ellen-
őrzött zsompvágatban, 2 az Építési zsompvágatban), össze-
sen 36 db előfúrást mélyítettünk magfúrásként, 3066,47 m
hosszban. A Rotaqua valamennyi előfúrást Diamec (282,
262, U8 APC) típusú, hidraulikus meghajtású magfúró
berendezéssel mélyítette. 

A lejtősaknákban az első 2 fúrás (BeK–1 és BeN–1) a
felszínről mélyült a két vágat nyomvonalában. A további
17 db előfúrás váltakozva az éppen elől haladó Keleti vagy
Nyugati lejtősaknából mélyült (BeK–[2–14], BeN–[2–5]),
2,0–5,5 m közötti átfedésekkel az információ és a fúrási
szelvények folyamatossága érdekében. Az 50 méteres
hosszúságú BeN–4 előfúrás volt az egyetlen kivétel, amely
a BeK–12 előfúrásban harántolt agyagos torlasztó zóna
helyzetének és felépítésének megismerésére irányult. A
fúrások talpmélysége általában 86 és 135 m között válto-
zott, csak a kanyarívek bevételénél voltak rövidebb fúrás-
hosszak (BeK–5: 68,06 m; BeK–6: 37,03 m; BeK–13:

53,81 m; BeN–4: 50,03 m), hogy azok a későbbiekben
kihajtott vágatüregek szelvényén belül maradjanak. A
BeK–3 előfúrás mélyítését követően már mindegyik elő-
fúrás teljes hosszban a lerobbantott szelvényen belül
maradt, kivéve a BeK–12 fúrást, amely kb. 10 m-rel tovább
mélyült a tervezett vágatszelvényből a lejtősaknák vonal-
vezetésének eldöntésére. A fúrások helyét a 3. és 4. ábra,
mélyítési adatait a 4. táblázat mutatja be.

A Kishurokban már mindkét alapvágatban, sőt még az
utolsó (a 8.) összekötő vágatban is mélyült előfúrás
(BeK–[15–17], BeN–[6–8], illetve BeR–3). A fúrások helye
a 4. ábrán, mélyítési adatai az 5. táblázatban láthatók.

A Nagyhurok vágataiban is minden vágathajtást előfú-
rás előzött meg. A Tárolói szállítóvágatban a BeR–2 és
BeR–7, a Tárolóépítési szállítóvágatban a BeR–5, a Tároló-
összekötő vágatban a BeR–6, BeR–11 és BeR–12 előfúrás
mélyült. Ugyanehhez az ütemhez kapcsolódóan kialakí-
tottuk a Kishurkon belül a zsomprendszer vágatait is, ame-
lyekhez szintén tartoztak előfúrások. Itt összesen 4 fúrás
mélyült, három különböző vágatban, a BeR–4 a Szivattyú-
kamra, a BeR–8 az Ellenőrzött zsompvágat, a BeR–(9–9A)
az Építési zsompvágat nyomvonalában (helyük a 5. ábrán,
mélyítési adataik az 6. táblázatban láthatók).

Az esetleges vágatszelvényből való kitérés negatív hatá-
sának vagy a fúrásokból kifolyó víz mennyiségének csök-
kentése céljából az előfúrások többsége a mérési programok
kivitelezését követően cementtel vagy bentonitos cementtel
teljes hosszban eltömedékelésre került. Amennyiben a fúrás
a vágatszelvényen belül maradt, és nem volt benne jelentős
(3-4 l/min vagy nagyobb) vízbeáramlás, nem került sor
tömedékelésre.

A felbővített, palástcementezett vezércsővel ellátott sza-
kaszok hossza 4,35–14,58 m között váltakozott a kőzet
állapotától (elsősorban állékonyságától, repedezettségétől
és a repedésirányoktól) függően.

Vízföldtani fúrások

A vízföldtani célú fúrások közül a lejtősaknákban és az
alapvágatokban a potenciál- (Bp–[1–3]), a vágathatás- (Bv–1)
és a monitoringfúrások (Bm–3 és –4), valamint a talajned-
vesség-gyűjtő fúrások (Bt–[1–4]) kivitelezése valósult meg.
Valamennyi fúrás a lejtősaknák és a fúrókamrák szelvényét 
elhagyva mélyült. A fúrásokba többpakkeres észlelőrend-
szereket vagy talajnedvesség-gyűjtő szondákat telepítettünk.
A fúrások mélyítési adatait a 7. táblázat mutatja be.

A potenciálfúrások közül a Bp–1 a 4KK kamra, a
Keleti lejtősakna 956,1. méterénél, a K-i oldalban merő-
legesen kihajtott, 9,1 m hosszúságú Potenciálkamra végéből
mélyült, a kamra tengelyének irányával párhuzamosan (3.
ábra). Kivitelezési technológiája megegyezett az előfúrá-
sokéval. A fúrásba egy 5,3 m hosszú, 108/98 mm átmérőjű
vezércsövet cementeztünk be 5,04 m mélységig a 121 mm-
re felbővített lyukszakaszba. A fúrás végig HQ átmérőjű
magfúrásként mélyült a 150,16 m-es talpmélységig. Mé-
lyítés közben ez a fúrás harántolta a lejtősaknákban meg-
ismert legnagyobb hozamú vízbeáramlást. A 9–13 m közötti
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szakasz nyitott repedéseiből kezdetben 160 l/perc kifolyó
hozamot észleltünk, amely 2 hetes csapolás után is 100
l/perc körülinek adódott. A vízbeáramlást a lyukba telepített
többpakkeres észlelőrendszerrel és a potenciálkamra hom-
lokának injektálásával zártuk ki.

A Bp–2 a Keleti lejtősakna 1714.0. méterénél, a K-i
oldalban merőlegesen kihajtott, 35 m hosszúságú 2. vizs-
gálati kamra végéből mélyült, 89° irányban (4. ábra).

A Bp–3 a Nyugati alapvágat 79,50 m-éből indult Ny felé
(276°-ra), a tervezett kamrák síkja alatti térrész és a
lejtősaknákban harántolt alkálivulkanit-telér megismeré-
sére (4. ábra).

A Bp–4 potenciálfúrás a Tárolóépítési szállítóvágat vég-
pontjáról (172,10 m), annak folytatásában (Ny-i irányban)
mélyült. Tervezett funkcióját nem tudta ellátni, mivel a fúrás
a Patrik-törés harántolásakor elszerencsétlenedett, ezért 32,61
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4. táblázat. A lejtősaknák előfúrásainak mélyítési adatai

* = a kezdő- és végkoordináták egymás alatt, KA = Keleti lejtősakna, NA = Nyugati lejtősakna. 



méteres talpmélységnél leállítottuk a fúrást. A Bp–4 fúrás
kiváltására mélyült a Bp–4B fúrás a Tárolóépítési szállí-
tóvágat 168. méterében északnyugati irányba. Ennél a fúrás-
nál a törészóna szakaszát 114/110-as vezércsővel zártuk ki. A
lyukba sikerült a multipakkeres rendszer telepítése.

A BeR–10 fúrás a Tárolói szállítóvágat végpontjáról
(180,20 m) mélyült, annak folytatásában, nyugat felé. Elő-
fúrásként indult, de mélyítése közben a multipakker-rend-
szer telepítéséről, így a fúrásnak potenciálfúrássá minő-
sítéséről született döntés. 

A felszín alatti kutatás fúrásainak mélyítése és földtani dokumentálása a Bátaapáti-telephelyen 237

5. táblázat. A Kishurok előfúrásainak mélyítési adatai

* = a kezdő- és végkoordináták egymás alatt, KAV = Keleti alapvágat, NAV = Nyugati alapvágat, 8O = 8. összekötővágat.

6. táblázat. A Nagyhurok és a Kishurok zsomprendszere előfúrásainak mélyítési adatai

* = a kezdő- és végkoordináták egymás alatt, TSZV = Tárolói szállítóvágat, TESZV = Tárolóépítési szállítóvágat, TOV = Tároló-összekötő vágat, SZK = Szivattyú-
kamra, ELZS = Ellenőrzött zsompvágat, EPZS = Építési zsompvágat.



A vágathatásfúrás (Bv–1) a Nyugati lejtősakna 1009,2.
m-énél, a vágat jobb oldalán kialakított kitörésből indult,
és a vágattengely síkjában, attól nyugat felé kb. 16°-ot
kitérve (kb. 227° irányszöggel és –4,1°-os dőléssel) haladt
(3. ábra). A 100,15 m-es lyuktalpig HQ átmérőjű mag-
fúrásként mélyült. A fúrás kivitelezési technológiája meg-
egyezett az előfúrásokéval és a Bp–1 fúrással. A fúrásba
egy 4,56 m hosszú, 108/98 mm átmérőjű vezércsövet
cementeztünk be 4,44 m mélységig a 121 mm-re fel-
bővített lyukszakaszba. A fúrás kezdőpontja kb. 0,9 m-re,
a végpontja pedig kb. 28,1 m-re tér ki a vágatpalásttól
nyugat felé a vágat síkjában. 

A monitoringfúrások (Bm–3 és –4) a 7. kamra, a Keleti
lejtősakna 1320. m-énél KDK felé nyíló, 33,6 m hosszú
Kőzetfeszültség-kamra végéből mélyültek (4. ábra), 13,83
és 12,29 m-ig HQ (96 mm), majd a talpig NQ (76 mm)
átmérővel. A HQ átmérőjű szakaszokba 89/78 mm átmérőjű
vezércsövek kerültek palástcementezéssel. A két fúrás kez-
dőpontjának távolsága kb. 1 m, alsó szakaszukon vízszintes
vetületben kb. 11 m-re, szintben 7 m-re távolodtak el egy-

mástól, azaz a Bm–4 fúrás végpontjának távolsága a Bm–3
fúrástól kb. 13 m. A két fúrás közelsége lehetőséget adott a
földtani, tektonikai, geotechnikai, geofizikai és vízföldtani
paraméterek összevetésére. 

A Bm–3 fúrás első 35,51 m-es szakasza kőzetfeszültség-
fúrásként mélyült (lásd ott).

A talajnedvesség-gyűjtő fúrások teljes szelvényű fúrás-
ként, kezdetben rövidebb, majd a vágatok hatására kelet-
kező depressziós tér miatt növekvő háromfázisú, telítetlen
zóna vizsgálatára nagyobb hosszban mélyültek (3. ábra). A
helyszínen tapasztalt hidrogeológiai viszonyokra, illetve a
kétfázisú–háromfázisú zóna határára figyelemmel 2005-
ben két talajnedvesség-gyűjtő fúrás létesült (2,35-2,35 m
hosszban): a Bt–1 a Keleti lejtősakna 80. m-ében, a keleti
oldalfalon, a Bt–2 pedig a Nyugati lejtősakna 80. m-ében, a
nyugatii oldalfalon. 2006-ban a Bt–3 a Nyugati lejtősakna
201. m-ében, a nyugati falon, illetve a Bt–4 fúrás a Nyugati
lejtősakna 290. m-ében, ugyancsak a nyugati falon, 5,1-5,1
m-es hosszban mélyült. A furatokat kézi fúrókalapáccsal,
10°-os lejtéssel, 38 mm-es átmérőben alakítottuk ki.
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7. táblázat. Vízföldtani fúrások mélyítési adatai

* = a kezdő- és végkoordináták egymás alatt, Bv– = vágathatásfúrás, Bm– = monitoringfúrás, Bt– = talajnedvességgyűjtő-fúrás teljes szelvénnyel fúrva; KA = Keleti
lejtősakna, NA = Nyugati lejtősakna, 4KK = 4. kamra (Potenciálkamra), 7KK = 7. kamra (Kőzetfeszültség-kamra), 12KK = 12. kamra (2. vizsgálati kamra), NAV =
Nyugati alapvágat. ** A Bv–1 fúrás végpontjának a vágat tengelyvonalára merőlegesen bevetített vágatmétere: 1104,3.



Kőzetmechanikai fúrások

Két fúráscsoport valósult meg kőzetmechanikai vizsgá-
latok céljára:

— kőzetfeszültség-fúrások,
— extenzométeres fúrások.
A kőzetfeszültség-fúrások első csoportja (Bm–[1–3], 4.

ábra) a 7. kamra, a Keleti lejtősakna 1320. m-énél a vágatra
merőlegesen, KDK-i irányba kialakított 33,6 m hosszú
Kőzetfeszültség-kamra végében mélyült, magtúlfúrásos és
tokrepesztő szondás in situ kőzetfeszültség-mérések lehe-
tővé tételére (8. táblázat). A mérések a fúrólyukak tenge-
lyére merőleges síkban határozták meg a feszültség-
irányokat, azok mértékét és a rugalmassági paramétereket.
A három, egymásra közel merőleges fúrás hossza 30,43,
30,37, illetve 35,51 (összesen 96,31) m volt. A fúrások első,
13,8–15,0 m hosszúságú, vezércsövezett szakasza 96 mm-es
magfúrásként készült a vágatok feszültségmódosító hatá-
sának elkerülésére. Az ezt követően talpig 76 mm átmé-
rőben mélyített szakaszokon a Bomix Kft. 16 db magtúl-
fúrásos feszültségmérést végzett. A magtúlfúrásos feszült-
ségmérés a fúrás mélyítési folyamatának szerves részét
képezte folyamatosan végzett optikai lyukkamerás méré-
sekkel, amelyek a fúrólyuk állapotának és a lyuktalp minő-
ségének ellenőrzését szolgálták.

A fúrólyukakban két fázisban (a csövezés előtt, illetve a
végleges talpmélység elérését követően) történtek mély-
fúrás-geofizikai mérések. Valamennyi fúrás nyitott szaka-
szán készültek tokrepesztéses in situ feszültségmérések is
(KBFI-Alfa Kft.). A teljes mérési program befejezését
követően a Bm–1 és Bm–2 fúrást nyomás alatti cemen-
tezéssel felhagytuk, míg a Bm–3 fúrást monitoringfúrásként
mélyítettük tovább, és részletező hidrogeológiai vizsgála-
tokra használtuk fel.

A Nagyhurok mélyítéséhez kapcsolódóan is végeztünk
2010-ben kőzetfeszültség-fúrásokat. Ennek keretében 3

fúrás mélyült (Bkf–1, –2, –4). A mérések itt CSIRO-cellás
és magtúlfúrásos vizsgálatokat jelentettek, a Bm jelű fúrá-
sokhoz hasonló céllal, a kamraközeli térségben fő feszült-
ségirányok meghatározására. A méréseket a Kőmérő végez-
te. A fúrások első szakaszában 21 méteres lyuk mélyült 96
mm-es átmérővel, aminek aztán három lépcsőben (122 mm,
146 mm, 178 mm) történt a felbővítése a végleges 178 mm-
es átmérőre, és 168/152 mm-es béléscső került beépítésre. A
mérési program ez után indult.

A Bkf–1 fúrás a Tárolói szállítóvágat 176,2. méterénél
mélyült a talpon, lefelé 32,83 m hosszan. A Bkf–2 is itt
mélyült a szállítóvágat záró homlokáról (180,20 m) nyugati
irányba 37,27 m-es talpmélységgel. A Bkf–4 fúrás a Keleti
alapvágat „végében” (258,30 m) mélyült a talpon, 41,87 m-
es talpmélységet elérve.

Az extenzométeres mérések kapcsán extenzoméréses
szelvényekben, a HGM-kamrában és fúrólyuk-extenzo-
méterekhez extenzométeres elrendezésekben telepítettünk
fúrásokat (9. táblázat).

Az extenzométeres fúrások 4 szelvényben tették lehe-
tővé a vágathajtás okozta vágatköpenybeli sugárirányú el-
mozdulások mérésére szolgáló extenzométerek telepí-
tését. 

A szelvények helyének kiválasztásánál szempont volt,
hogy különböző kőzetmechanikai állapotú kőzetszaka-
szokat vizsgáljunk: 

— jó állapotú kőzetszakasz — Ext–1 szelvény a Keleti
lejtősakna 707,2. m-ében (Bx–[11–16] fúrás, 3. ábra, 5); 

— rossz állapotú kőzetszakasz — Ext–2 szelvény a
Nyugati lejtősakna 1025,0. m-ében (Bx–[21, 23–26] fúrás,
3. ábra, 7);

— rossz állapotú kőzetszakasz — Ext–3 szelvény a
Nyugati lejtősakna 1360,8. m-ében (Bx–[31–32, 34–36]
fúrás, 4. ábra, 9); 

— nagyobb vágatátmérőjű szelvénykereszteződés —
Ext–4 szelvény a Nyugati lejtősakna 1492,2. m-ében, a 4.
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8. táblázat. Kőzetfeszültség-fúrások mélyítési adatai 

* = a kezdő- és végkoordináták egymás alatt, 7KK = 7. kamra (Kőzetfeszültség-kamra), TSZV = Tárolói szállítóvágat, KAV = Keleti alapvágat. ** = A fúrás monitoring-
fúrásként tovább mélyült 84,42 m-ig. 



összekötő vágat előtti leágazás előtt (Bx–[41–46] fúrás, 4.
ábra, 10). 

A szelvényeket minden esetben az aktuális vágat-
homlok előtt kb. 1,5-2,0 m távolságban alakítottuk ki a
vágathajtás folytatása előtt. Szelvényenként 6-6 db, 18–20
m közötti mélységű magfúrás mélyült a 7. ábra által bemu-
tatott elrendezésben, 446,34 m összhosszban. A fúrások
mélyítése minden esetben a telepítendő extenzométerek,
adatgyűjtők típusához, geometriai paramétereihez és a
szükséges műszervédelemhez igazodott. Az Ext–1 szel-
vényben 76, 96 és 110 mm, az Ext–2 szelvényben 76 és 96
mm, míg az Ext–3 és –4 szelvényben már csak 96 mm
átmérőjű lyukakat alakítottunk ki. Az Ext–2 és –3 szelvény
Bx–21, –25, –31 és –32 fúrásában a lyukfalak instabil
állapota és a (10–80 l/min között változó) vízbeáramlások
miatt pakkeres elzárást, mikrocementes és poliuretános
injektálást, majd újrafúrást kellett alkalmaznunk a tele-
pítés biztosítására.

A lyukakban technikai mélyfúrás-geofizikai mérésekre
és szükség esetén optikai lyukkamerás ellenőrzésekre került
sor a lyukak állapotától függően. Amikor a mérések kocká-
zatot jelentettek a gyors és hatékony műszertelepítésre,
akkor a mérések a felelős szakmai vezető döntése alapján
elmaradtak.

A HGM-kamrában mélyült az Ext–5 szelvény sugaras
extenzométeres fúrásokkal, ennek adatai a következő rész-
ben (a HGM-kamra fúrásai) találhatóak.

Az extenzométeres mérésekhez az eszközök egy másik
típusát is használtuk a vágatokban, ezek az úgynevezett
fúrólyuk-extenzométerek. A nem hagyományos módon
telepített extenzométerek in situ feszültségtér változás
hatására létrejövő deformáció mérésére, valamint a kőzet-
test rugalmassági modulusának becslésére szolgálnak. Míg
a sugaras szelvények esetében mindig a szelvény után
található a homlok, és a vágathajtás során történő előre-
haladás hatásait mérhettük, addig ezek az elrendezések
lehetővé tették, hogy megfigyeljük azt is, milyen hatással
van a vágathomlokok közelítése és elhaladása a mérő-

pontokra, és ezáltal következtetni lehetett, hogyan visel-
kedik a kőzettest ezen hatásokra.

4 alkalommal alkalmaztuk ezt a mérési módszert, az
Ext–(6–9) extenzométeres elrendezésekben. A 6-os és 7-es
elrendezésben (4. ábra, 11) a mérőrendszereket a 7. össze-
kötő vágat irányába a fölötte levő 5. transzformátorkam-
rából, illetve az összekötő vágat mentén alakítottuk ki.
Mindkét szelvénynél 4 db lyuk mélyült, 96 mm (HQ) átmé-
rővel. Hosszuk a sugaras extenzométerekénél hosszabb; az
Ext–6-nál 27 méter, az Ext–7 szelvénynél 20 méter. Minden
lyukban volt mélyfúrás-geofizikai mérés és lyukkamerás
vizsgálat a lyukfal állapotának ellenőrzésére. A műszer-
telepítés szempontjából nem megfelelő lyukaknál tampon-
cementezéssel biztosítottuk a lyukfal megfelelő állapotát
(DEÁK, KOVÁCS 2009).

Az Ext–8 szelvény a Tárolói szállítóvágatban létesült a
vágat elhaladása hatásának mérésére. A 4 fúrás a vágat
139,50 méterében HQ átmérővel mélyült (5. ábra).

Az Ext–9 szelvény az Építési zsompvágat kihajtásának a
kőzetmechanikai hatásait volt hivatott vizsgálni. A fúrások
három különböző helyen mélyültek: a Bx–91 a Keleti
alapvágat 34,90, a Bx–92 a 48,70 méterében (Ny-i irányban,
HQ átmérővel), a Bx–93 a Szivattyúkamra keleti ágának
végében a talpon, 76 mm-es átmérővel (5. ábra, 14).

A HGM-kamra fúrásai

Az EDZ-fúrások egyik csoportja volt az ún. HGM-
kamrából (hidrogeológiai-geomechanikai monitoringkam-
ra) lemélyült fúrások csoportja. (Ezek a kutatási tervben a
komplex műszerezettségű szelvények fúrásaiként [KMSZ-
fúrások] szerepeltek). A 9KK kamrából, a HGM-kamrából
2 hidrogeológiai, valamint 6-6 extenzométeres és CSIRO-
cellás fúrás mélyült. 

A fúrások a Keleti lejtősakna 1457,9 m-énél KÉK-i
irányban kihajtott, a fúrások mélyítésekor 22,4 m hosszú-
ságú HGM-kamra vége közelében indultak (4. ábra, 10). A
Bkh–(1–2) (hidrogeológiai) fúrások a kamra vége előtt
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9. táblázat. Extenzométeres szelvények fúrásainak mélyítési adatai

KA = Keleti lejtősakna, NA = Nyugati lejtősakna, 11KK = 11. kamra (5. transzformátorkamra), 7O = 7. összekötő vágat, TSZV = Tárolói szállítóvágat, KAV = Keleti
alapvágat, SZKK = Keleti szivattyúkamra; * = A vágattengelyre merőlegesen; függ. = függőlegesen.



(18,3, illetve 19,6 m-nél), a Bkc–(1–6) (CSIRO-cellás) fúrá-
sok 18,51–18,76 m között, a Bkx–(1–6) (sugaras extenzo-
méteres) fúrások 20,55 m-nél kezdődtek. Valamennyi fúrás
végig magfúrásként mélyült, leszámítva a Bkc (CSIRO-
cellás) fúrások felcsiszoláskori 0–4 cm-es előrehaladásait.

A mélyfúrás-geofizikai méréseket a Bkh–(1–2) fúrás-
ban a Geo-Log, a Bkx jelű fúrásokban (csak a Bkx–[1–3] és
Bkx–5 fúrásban) a Karotázs végezte, a Bkc jelű fúrásokban
nem volt mérés. 

A fúrások főbb adatait a 10. táblázat mutatja be.
A hidrogeológiai fúrások közül a Bkh–1 fúrás a HGM-

kamra 18,3 m-énél, a kamra bal oldaláról, a Bkh–2 fúrás a
kamra 19,6 m-énél a vágattalpon, a kamra középvonalától
kb. 1 m-re északra indult; 2,30, illetve 2,34 m-ig HQ, majd
ez alatt a talpig NQ átmérővel mélyült. A fúrásokban a
Golder pakkeres kútvizsgálatokat, a Geo-Log komplex
mélyfúrás-geofizikai vizsgálatokat, valamint lyukfal-tele-
víziós méréseket, a MÁFI a földtani-tektonikai dokumen-
tálás mellett fúrómagszkennelést is végzett.

A HGM-kamra 18,51–18,76 m-e között CSIRO-cellás
(Bkc–[1–6]) fúrások először 60,0 mm (BQ) átmérővel 13,00
m-ig mélyültek, majd 13,01–13,04 m között a talpukat
simára csiszolták. Ezután 50 cm hosszan 37,7 mm átmérőjű
„zseblyukak” mélyültek, végül újabb csiszolással érték el a

13,51–13,55 m-es talpmélységet. Ezt követően a fúrólyukat
mikrocementtel injektálták, majd kifúrták a cementdugót.
Ezután szükség esetén lyuktisztítást végeztek és 56 mm-es
technikai védőcsövet építettek be. A fúrásokban a Bomix
Kft. végzett kőzetmechanikai méréseket.

A fúrások közül a Bkc–1, –2, –5 és –6 helyzetét a 4. ábra
10-es részábrája mutatja be, a Bkc–3 és –4 a kamra tenge-
lyének függőleges síkjában (59–239° É-tól) mélyült.

A sugaras extenzométeres (Bkx–[1–6]) fúrások a
kamra tengelyére merőleges, függőleges síkban mélyültek a
HGM-kamra 20,55 m-énél. A 6 fúrás irányát kezdő és
végpontjának koordinátáit, helyzetét a vágattengelyhez vi-
szonyítva, mélyítésének idejét és lyukátmérőit a 10. táblá-
zat, térbeli és a vágathoz viszonyított helyzetét a HGM-
kamra tengelyére merőleges, függőleges síkban (a sík iránya
É-tól 150–330°) a 6. ábra mutatja be. 

A Bkx–(1–5) fúrás mélyítése azonos módon történt: 96
mm (HQ) átmérőjű magfúrás 18,50 m-ig, majd két lép-
csőben 0,30 m-ig 146 mm-re bővítés. Közben, ha szükséges
volt (Bkx–4 és –5), cementezéssel szilárdították meg a
lyukat. A Bkx–6 fúrás 20,0 m-ig mélyült (0,15 m-ig 110
mm-re bővítve) a lyukszáj cementezéssel lett megerősítve.

A fúrások közül a Bkx–(1–3)-ban és Bkx–5-ben a Karo-
tázs végzett technikai lyukgeofizikai méréseket. A többi
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* = a kezdő- és végkoordináták egymás alatt, ** = ha kisebb mint a fúrás talpmélysége; A fúrások kezdőkoordinátái: Mecsekérc Geodéziai Osztály adatai; a fúrások
végkoordinátái, iránya és dőlése: Bkh–(1–2) — a Geo-Log ferdeségmérési adatai, Bkx–(1–6) — a Karotázs ferdeségmérési adatai, Bkc–(1–6) — a Mecsekérc által a
fúrások iránya és hossza alapján számított adatok.

10. táblázat. A HGM-kamra fúrásainak fontosabb adatai



fúrás esetében a lyuktalp koordinátáit a talpmélység és a
fúrás kezdő iránya alapján számoltuk ki. 

Sugaras EDZ-fúrások

Az EDZ-fúráscsoportból a sugaras EDZ-fúrások két szel-
vényét alakítottuk ki a Nyugati lejtősakna 417,5. (EDZ–1,
Bf–[11–18] fúrás) és a Keleti lejtősakna 717,6. (EDZ–2,
Bf–[21–28] fúrás) méterében. A sugaras EDZ-fúrások fela-
data a vágatok körüli módosult állapotú kőzettestek hidro-
dinamikai és kőzetfizikai jellemzőinek megismerése volt (az
EDZ-zóna hidraulikai nyomásváltozásának, az akusztikus,
szeizmikus és elektromágneses hullámok terjedési sebességé-
nek vizsgálata a vágathajtás előrehaladásával párhuzamosan).

Két EDZ-fúrásszelvényt (EDZ–1 és EDZ–2) alakítot-
tunk ki, szelvényenként 8-8 db, egyenként közelítőleg 10 m
talpmélységű, függőleges síkban lemélyített magfúrással
(11. táblázat). A fúrólyukak Diamec 250 típusú, hidraulikus
meghajtású, magfúró berendezéssel mélyültek. Mindkét
fúrási szelvény kialakítása az alapok előkészítése és a
lőttbeton réteg fellövése után történt.

Az EDZ–1 fúrási szelvényben (3. ábra, 3) a magfúrások
első szakasza 0,4–0,7 m között 59 mm-es átmérővel mélyült,
mert a lyukak lezárása az ismétlő mérésekig kútsapkával
ellátott acél vezércsövek beragasztásával volt tervezve. Majd
a lyukak felbővítse 0,2–0,4 m között — a lőttbeton réteg és
a kőzet határáig — 112 mm-re történt. Cél volt, hogy a
kútsapka ne álljon ki a lőttbeton rétegből, megbízhatóan le
lehessen zárni a lyukakat, és bármikor könnyen nyitni
lehessen azokat.

A fúrások második szakasza 48 mm-es átmérővel,
magfúrásként folytatódott 10,12–10,43 m közötti talpmély-
ségig.

Az EDZ–2 fúrási szelvényben (3. ábra, 4) a Bf–(21–28)
fúrás 46 mm-es átmérővel mélyült 9,41–10,54 m közötti
talpmélységig (a Bf–28 talpi fúrás felső 1,74 m-es szakasza
kivételével, amelyet 75,7 mm-es átmérőben fúrtunk, és a ko-
rábbi tapasztalatok alapján vezércsővel láttunk el). A Bf–22
fúrás kivitelezése során magszakítás közben a fúrókorona a
koronatalptól elvált, és a magszakítóval, ill. a fúrómaggal
együtt 0,25 m hosszban a lyuktalpon maradt, így a fúró-
lyukat 9,41 m-es talpmélységgel befejeztük.

A kétpakkeres kútvizsgálatok és a lyukgeofizikai méré-
sek elvégzése után a lyukakat mechanikus pakkerekkel és
PUR-habos tömítéssel zártuk le mindkét EDZ-szelvényben.

A fúrások mélyítési elrendezését az EDZ–1 szelvény
példáján a 7. ábra mutatja be.

Kis EDZ-fúrások

A kis EDZ-fúrások a vágatok 1 m-es környezetének
hidraulikai vizsgálatára mélyültek. A mérésekhez átlagos és
mérsékelt repedezettségű, valamint agyagos törészónával
harántolt vágatszakaszokat választottunk ki.

A lejtősaknákban és az alapvágatokban összesen 10 db,
15-20 m hosszúságú vágatszakaszon jelöltünk ki mérési
szakaszokat (szelvényeket). 

A fúrásokat 1–1 szelvényen belül párokba és hármas
csoportokba rendeztük; a csoporton belül a fúrólyukak
egymástól kb. 1 m távolságra voltak. A lyukpárok esetében
a két lyukszáj egymás mellett, a vágat tengelyével párhu-
zamosan helyezkedett el. A hármas csoportban a lyukszájak
L-alakot formáztak: az L egyik szára — a lyukpárokhoz
hasonlóan — a vágattengellyel párhuzamos volt, a másik
pedig lefelé, a vágattalp felé irányult (pl. Bz–[1021–1023]
fúrások, 8. ábra).

A fúrólyukcsoportokat a vágatban négy különböző ma-
gassági helyzetben alakítottuk ki: a vágatpalást alsó és felső
részén, a főte középvonalában, valamint a talpon,
középtájon. A palást alsó részén lévő furatok a kitörési talp
fölött 0,2–1,4 m-rel, a palást felső részén lévők pedig a talp
fölött 2,3–3,5 m magasan mélyültek. A tíz szelvényt
Bz–(1–10) jellel jelöltük, a fúrások jelölésénél a paláston és
főtében „Bz”, a talpon „Bl” jelölést adtunk. A lyukakban a
Golder végzett pakkeres méréseket, a vágatok 1 m-es
környezete hidraulikai vizsgálatának eredményeit MOLNÁR

et al. (2009) ismertette.
A lejtősaknákban harántolt agyagos törészónák vizs-

gálatára 8 szelvényben mélyítettünk fúrásokat. Itt is hasonló
volt az elrendezés, a nyolc szelvényt Ba–(1–8) jellel jelöl-
tük, a fúrások jele „Ba” volt. A vizsgálati metódus és rend-
szer megegyezett a Bz jelű szelvényeknél alkalmazottakkal
(SIDLÓ et al. 2009).

A 18 db szelvényben összesen 62+35 = 97 db fúrás
mélyült. A lyukak a lőttbeton alatt 1,15 m-ig mélyültek a kő-
zetbe. A fúrások 96 mm-es átmérővel, 244,48 m összesített
hosszban mélyültek (3. és 5. ábra, 12. táblázat). 

Fúrómagok 
földtani-tektonikai dokumentálása 

A fúrómagok földtani-tektonikai dokumentálását és a
fúrómagok szkennelését a felszíni kutatásban alkalmazott
módon (GYALOG, MAROS 2003) végeztük. A felszíni fúrások
egyes szakaszain, és valamennyi felszín alatti fúrásban geo-
technikai dokumentálás történt (KOVÁCS 2004). 
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NA = Nyugati lejtősakna; KA = Keleti lejtősakna; * = A vágattengelyre merőlegesen; függ. = függőlegesen, vízsz. = vízszintesen.

11. táblázat. Sugaras EDZ-szelvények fúrásainak mélyítési adatai



Földtani-tektonikai dokumentálást és szkennelést a
felszíni mélyfúrások alaphegységet harántolt részein
(Üh–39, Üh–[42–45]), valamint a vízföldtani célú vágat-
fúrások közül a Bp–1 potenciálfúrásban és a Bm–(3–4)
monitoringfúrásban végeztünk. Földtani-tektonikai doku-
mentálás szkennelés nélkül a BeK–1 előfúrásban, az alap-
vágatok (Kishurok és a Nagyhurok) valamennyi előfúrá-
sában (BeK–[15–17], BeN–[6–8], BeR–[2–9, 11–12]), a
Bm–(1–2) kőzetfeszültség-fúrásban, a Bp–(2–4), Bp–4B,
BeR–1, BeR–10 potenciálfúrásban történt. Csak földtani
dokumentálás készült a felszíni mélyfúrások fedőüledéke-
ket harántoló szakaszain, a piezométer-fúrásokban
(P[1–21]) és a Bv–1 vágathatásfúrásban. Ezek többségét a
MÁFI végezte, csak a BeR–1 és Bp–4 fúrást dokumentálta
a Mecsekérc.

Nem történt részletes földtani dokumentálás a felszín
alatti magfúrások közül az előfúrásokban (kivéve a BeK–1-
et), a sugaras EDZ-fúrásokban és az extenzométeres fúrá-
sokban, csak a geotechnikai dokumentálás részeként vázlatos
földtani rétegsort állított össze a Mecsekérc. A felszíni
(talajvízszint-megfigyelő) és felszín alatti (szonda-, talaj-

nedvesség-gyűjtő) teljes szelvényű fúrásokat sem doku-
mentáltuk.

A felszíni mélyfúrások és a vágatfúrások fúrómagjainak
dokumentálása a bátaapáti magraktárban (a Földtani-
tektonikai Terepi Laboratóriumban), a részleges magfúrású
vagy teljes szelvényű piezométer-fúrásokat a helyszínen
(hengeres mag, spirálfúró magja vagy furadék alapján)
történt.

A felszíni fúrásokban a fedőösszletben és a gránittest
legfelső, erősen murvásodott részén csak földtani doku-
mentálást végeztünk, tektonikai dokumentálást és mag-
szkennelést nem. A vágatfúrásoknak csak egy részén foly-
tattunk le szkennelést. A kemény gránittestben, ha volt
szkennelés, a réteghatárok mélységét a magok szkennelése
és lyukfal-televíziós mérésekkel való összevetése után
számítottuk át. 

A földtani dokumentálás során a fúrómagok kőzettani
minősítését, ásványos összetételét, szövetét, szerkezetét és
elváltozásait vizsgáltuk, az adatokat előre kidolgozott
adatszerkezet szerinti adatlapokra, illetve Excel-táblázatba
vittük be. 

A felszín alatti kutatás fúrásainak mélyítése és földtani dokumentálása a Bátaapáti-telephelyen 243

12. táblázat. A kis EDZ-fúrások mélyítési adatai

A lyukak iránya valamennyi fúrásban a vágattengelyre merőleges, sugárirányú. NA = Nyugati lejtősakna, KA = Keleti lejtősakna, 4OK = 4. összekötő vágat (keletről),
KAV = Keleti alapvágat, NAV = Nyugati alapvágat, TOVD = Tároló-összekötő vágat (délről).



A dokumentálás során az 5 felszíni mélyfúrásban 180,98
m fedőüledéket és 1190,14 m gránitkőzetet (összesen
1371,12 m-t) írtunk le. A piezométer-fúrásokat teljes hosz-
szukban, 237,70 m-en dokumentáltuk. A vágatfúrások tel-
jes hosszában (a néhány kréta alkálivulkanit-telért leszá-
mítva) a Mórágyi Gránit kőzettípusait írtuk le. 

A tektonikai dokumentálás során a tektonikai jelen-
ségek és a repedéskitöltések teljes körű leírását, mérését és
csoportosítását, a fúrómagok töredezettségének vizsgálatát,
a fúrómag belsejében fellelhető elemek (pl. vetőkarcok)
mérését, valamint a törések tipizálását végeztünk a gránitos
magszakasz teljes hosszán (függetlenül annak töredezett-
ségi állapotától). 

Önálló tektonikai leírást az 5 felszíni mélyfúrás alap-
hegységi szakaszán, valamint a felszín alatti fúrások közül a
BeK–1 előfúrásban, a Bp–1 potenciálfúrásban és a Bm–(1–4)
kőzetfeszültség- és monitoringfúrásban végeztük el. Az
alapvágatok fúrásaiban a tektonikai dokumentálás a föld-
tani dokumentáció részét képezte.

A terepi laboratóriumban közvetlenül a CoreDump-
szoftver adatbázisába vittük be az adatokat. Ezek egyfelől a
szkennelt képeken értelmezett síkszerű objektumok adat-
tartalmát egészítették ki (mint pl. a vetőkarcok konkrét adatai,
a palásság intenzitása, a kitöltések felületi jellemzői és
vastagsága, a bevonat jellegű kitöltések anyaga, a fúróiszapos
törések), másfelől a nem szkennelhető szakaszok szerke-
zetföldtani leírását szolgálták. Ez utóbbiak nem orientált
adatok. A két adatcsoport együtt vizsgálható és lekérdezhető.

A leírás kiépítésenként történt, és minden síkszerű ele-
met (törés, kőzethatár, lineáció, palásság, kitöltés, törés-
geometria, síkszerűen elhelyezkedő földpátok, milonit,
kataklázit, földpátok vörösödése, magkorong repedése
stb.) magába foglalt, amelyeket a korábbi dokumentálá-
sokhoz (pl. MAROS et al. 2003e: 3.1. fejezet) hasonlóan
objektumnak nevezünk. Az objektumokat átfogóbb cso-
portokba is besoroltuk, amely csoportok a leírás finomí-
tását szolgálták.

A felszíni és a felszín alatti fúrásokról fúrásonként,
illetve fúráscsoportonként önálló földtani vagy földtani-
tektonikai jelentés készült, azonos szerkezetben (hivatko-
zások in BALLA et al. 2008). Ezekben a fúrás részletes
földtani leírása mellett mellékeltük a rétegenkénti földtani
leírást, a fúrómagok fényképeit a magládákról készült
fényképsorozatként, a fúrás részletes rajzos földtani réteg-

sorát 1:100 méretarányban, végezetül összefoglalást adtunk
az anyagvizsgálatokról, az elkészült anyagvizsgálati ered-
ményeket táblázatokban összesítettük. Az egyszerűsített
földtani dokumentálású piezométer-fúrásokat is egy jelen-
tésben foglaltuk össze. Az NRHT I. ütem (Kishurok) indu-
lásától a korábbi gyakorlattól eltérően egységes értékelő
jelentéseket készítettünk. Ezek fő fejezetei tartalmazzák a
fúrásműszaki dokumentáció, a vízföldtani vizsgálatok, a
földtani-tektonikai, a geotechnikai és a geofizikai értékelés
eredményeit (a fúrásjelentések hivatkozásait lásd a Beve-
zetésben).

A magszkennelés során (melyet az ImaGeo mag-
szkennerrel — MAROS, PÁSZTOR 2001, MAROS 2004 —
végeztünk) a fúrómagok felületi képéből kapunk infor-
mációt a tektonikai és kőzettani kiértékelés számára. E
célból az összeilleszthető magdarabokat összeraktuk, fe-
lületüket nagy felbontással optikailag digitalizáltuk. Az
elérhető optikai információkat földtani alapadattá konver-
táltuk a fúrómagok felületi képének digitális rögzítésével
és feldolgozásával, továbbá a lyukfal-televíziós felvétel
alapján eredeti helyzetébe visszaforgatott objektumok
térbeli eloszlását értékeltük. A szkennelt magok hossza a
felszíni mélyfúrásokban (Üh–39, –[42–45]) 1068,62 m
(1162,79 m magból 91%), a felszín alatti fúrásokban
(Bm–[3–4], Bkh–[1–2]) 226,03 m (242,88 m magból
93%). 

A fúrómagok anyagvizsgálata során elsősorban
kőzettani és repedéskitöltés-vékonycsiszolatok, röntgen- és
termikus vizsgálatok, kémiai elemzések és mikroszonda-
vizsgálatok készültek.

Összefoglalás 

A felszín alatti kutatás fúrásai közül a felszíni és a
vízföldtani célú felszín alatti fúrások a bonyolult áramlási
viszonyokkal rendelkező gránittest kőzettani, tektonikai és
vízföldtani viszonyainak megismeréséhez járultak hozzá.
A vágat-előfúrások a vágathajtás közvetlen tervezését
segítették, egyúttal kevésbé zavart körülmények között
tárták fel a vízadó törészónákat is. A különböző típusú
kőzetmechanikai fúrások és fúrásszelvények a vágatok
környezete geotechnikai viszonyainak megismeréséhez
járultak hozzá.
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