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Az 1964 óta folyó alföldi komplex földtani térképezés során, az elsődlegesen 
földtani megismerés céljára fúrt középmélységű kutakat állandó rétegvízfigyelő kúttá 
képezik ki és ezeken az észlelés folyamatosan történik.

Az észlelés eredményei nélkülözhetetlenek az illető terület földtani megismerésénél 
és felhasználhatók a vízkészlet-gazdálkodás területén is.

A MÁFI Síkvidéki Osztálya az 1. táblázatban felsorolt kutak rendszeres észlelését 
végzi. A kutak száma 1972. év végén 26 volt.

A felsorolt kutak a telepítési elvek, a létesítés során végzett mintavételek, vizsgála
tok és észlelések, a telep műszaki kiképzése, a műszerezés, valamint az adatszolgáltatás és fel
dolgozás tekintetében megfelelnek azoknak az előírásoknak is, melyeket az OVH VIKÖZ 
az Országos Rétegvízfigyelő Hálózat kiépítéséről összeállított tanulmánytervében rögzített.

A rétegvizek szintváltozásairiak folyamatos regisztrálására — különösen pozitív 
kutak észlelésére — vonatkozó hazai tapasztalat kevés, bármily régóta meglevő igényről is 
van szó. Felhasználható tapasztalatokat főleg az országos karsztvízszint-észlelés — ezen 
belül is elsősorban a budapesti hévizek műszeres mérése — szolgáltatott. E területeken is 
csupán a negatív kutak és a felcsövezett pozitív kutak mérése tökéletes. A lezárt pozitív 
kutak nyomásváltozásának folyamatos regisztrálása a mai napig megoldatlan probléma, 
pedig az Alföldön éppen e kúttípus folyamatos megfigyelése kínálná a legértékesebb 
adatokat.

A külföldi irodalomból az tűnik ki, hogy a vízszint-regisztrálások még számos országban 
kezdetleges stádiumban vannak. A rétegvizek — különösen a pozitív kutak -  észlelése tekintetében 
világszerte mutatkozó „lemaradás” főként annak tulajdonítható, hogy ilyen mérési feladat a világnak 
csak kevés helyén van. Ezek között szerepel a magyar Alföld is. A pozitív és negatív vízszintű rétegvizek 
megfigyelésének kérdése tehát -  amellett, hogy országos jelentőségű — jellegzetes alföldi probléma.

A vízszintmérési módszerek értékelése kúttípusok szerint

A) Negatív kutak (14 db)

A kutakon alkalmazott mérési módszer — az ún. sípoló leengedése a víztükörig és a 
zsinór lemérése — kezdetlegessége ellenére értékelhető adatokat szolgáltatott 1972-ben is.
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A rendszeres észlelésbe bevont kutak adatai
1. táblázat

A = negatív kutak 
В = felcsövezett pozitív kutak 
C = felcsövezetlen pozitív kutak

Az év végén érkezett be a Steremat cégtől megrendelt egy-egy Steremat TL kézi 
vízszintmérő és Steremat TS vízszint-regisztráló műszer, melyeknek kipróbálása azonnal 
megkezdődött. Már az első két hónap eredményei alapján biztosnak látszik, hogy e 
műszereknek használatba vételével a negatív kutak mérése megoldódott. A Steremat TL 
kézi vízszintmérő alkalmas azoknak a kutaknak a mérésére, amelyeknél a heti egy mérési 
adat elegendő. A Steremat TS vízszint-regisztráló az eredeti áttétel (1:5, 1:10, 1:20) ki
iktatásával alkalmassá vált arra, hogy a kutakban jelentkező — esetenként csak néhány
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mm-es — vízmozgást is jelezze. Ezzel lehetővé vált annak a kimutatása, hogy a kutakban 
van-e valamely ciklikus ingadozás, illetve egy héten belül különböző irányú mozgás.

B) Felcsövezett pozitív kutak (4 db)
E kúttípusból 2 db mérhető a Steremat műszerekkel, további 2 db mérését a MÁFI 

műhelyében készült műszerrel oldjuk meg.
Az év első felében e kúttípusnál került kipróbálásra az 1971-ben beszerzett Replin 

típusú higanyos nyomásregisztráló műszer.
A vízmozgást 1:20 arányban lekicsinyítő 
műszer azonban kb. féléves megfigyelés után 
sem jelzett vízszintváltozást a kengyeli 500. 
a tószegi 300 és az öcsödi 300 m-es talp- 
mélységű kutakban. Mivel a műszereken az 
ismételten elvégzett ellenőrzésekkor sem ta
láltunk olyan hibát, amely a gyártót vagy az 
eladót terhelné, a műszereket leszereltük.
Felhasználásukra a C típusú kutaknál kerül 
sor.

C) Felcsövezetlen pozitív kutak (8 db)

A legtöbb problémát e kúttípus és 
ezeknek is az 1 at-nál nagyobb nyomású 
mérőhelyei (4 db) jelentik. A kutakon 1972- 
ben az Orsz. Földtani Kutató-és Fúró Vállalat 
Északmagyarországi Üzemegysége saját gyárt
mányú, ún. statikus vízállásmérőket és mano- 
métereket szerelt fel.

E két műszertípus az év során csak 
igen ritkán jelzett azonos nyomásértékeket, 
közöttük az eltérés 8—138 cm vízoszlop 
között változik. Azokon a kutakon, ahol 
3 db manométerrel végeztünk párhuzamos 
méréseket, megállapítható volt, hogy ugyanazon kúton 3 manométerrel 3 különböző nyo
másérték olvasható le. Az eltérés 40-50  cm vízoszlopnak felel meg. Sajnos a statikus víz
állásmérők sem szolgáltattak értékelhető adatokat. Ez kiderül azokból a több deciméteres, 
esetenként 1—2 méteres eltérésekből, melyeket az Alföld vízkivételtől nem befolyásolt 
kútjaine műszerekkel egyik hétről a másikra mértünk, másrészt a párhuzamos mérésekből, 
melyek során az egymás után elvégzett mérések egymáshoz képest 10—30 cm vízoszlopnak 
megfelelő eltérést adtak. Ezen eltérések indokolhatók azzal, hogy a műszerekhez eseten
ként tapasztalati skálát vettek fel, rajtuk kalibrálási lehetőség nincs, a műszerek mérő
folyadéka (denaturált szesz) pedig részben elpárolog, részben elcsöpög. (Működése egyéb
ként azon alapul, hogy a kútnyomást gumitömlőbe vezetik és a tömlő kitágulása követ
keztében a szesz egy mérőcsőben megemelkedik.)

1. ábra. Higanyos nyomásmérő műszer lezárt 
pozitív kutakon

Fig. I. Mercury gauging device on shut-in 
positive wells
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E tapasztalatok alapján a manométerek és a statikus vízszintmérők adatait 
felhasználni csak tájékozódó jelleggel lehetett.

A statikus vízszintmérő műszereket az év végéig fokozatosan leszereltük, hogy 
helyükre higanyos nyomásmérőket, illetve — a Replin műszerek méréshatárának kibőví
tésével — nyomásregisztrálókat szereljünk fel.

A higanyos nyomásmérő műszert (1. ábra) 1972 folyamán fejlesztettük ki KESSLER H.: Buda
pest hévizei (VITUKI 1968) c. tanulmányban közölt cikke alapján, néhány célszerű módosítással. Ezek 
közül a legfontosabb az átlátszó pvc-cső alkalmazása.volt az üvegcső helyett, ületve a kút mérésenként 
megnyitásának és lezárásának elkerülése. A mérőcsőben levő higany állandóan kiegyenlítve tartja a kút- 
nyomást,a nyomásérték bármikor leolvasható, szemben azzal a gyakorlattal (pl. statikus vízszintmérő), 
amely a kutat lezárva tartja és csak a mérés idejére nyitja ki és vezeti a nyomást a műszerbe.

A higanyos nyomásmérővel mért első mérési adatokat összehasonlítva az eddigi 
módszerrel nyert adatokkal, az alábbiakat kapjuk:

A heti egyszeri leolvasások mellett szükség van a folyamatos vízszint-regisztrálásra 
is. Ennek megoldására az első próbálkozás a Replin műszer méréshatár- (eddig max. 1 at) 
kibővítése és az áttétel módosítása. Az átalakított műszer max. 15 m talajszint feletti 
vízszint észlelésére alkalmas 1:7 arányú kicsinyítéssel.

A Replin műszer tehát, amely eredetileg negatív kutak mérőszondás figyelésére 
készült, felhasználható pozitív kutak mérésére is. Az érzékelő- és tápegység kiiktatásával 
egyszerű U-csöves regisztráló nyomásmérőhöz jutunk, melynek méréshatárát az U-cső 
szárainak meghosszabbításával, áttételét a két csőszár átmérőjének variálásával érhetjük 
el. Legfeljebb 10 mm átmérőjűre csökkentett mérőcsőben még elhelyezhető olyan úszó, 
melynek mozgása az írószerkezetre átvihető. E problémákat a MÁFI-ban házilag 
megoldottuk.

A Replin műszerek használhatóvá tételének egy másik kísérletét is elvégeztük. 
A módosított műszerben a higanyszinten nyugvó úszó 20-szorosan kicsinyített mozgását 
mérlegkar követi, melynek a tengelytől való távolsága 1 egység, a másik kar (a tengely és 
az írószerkezet közötti) pedig 20 egység. így a vízmozgás az eredeti léptékben regisztrál
ható. Az átalakított Replin műszerek kipróbálása 1973-ban történik majd meg.

Az 1972. évi mérési eredmények vázlatos értékelése

A megfigyelt kutakban a rétegnyomás változásából eredő nyugalmi vízszintváltozás 
az év folyamán néhány dm, helyenként 10 dm-t meghaladó nagyságrendű volt. Ez utóbbi 
azonban valószínűleg a pozitív kutakon működtetett mérőműszerek pontatlanságából 
ered.
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A víaszintek 79 és 100 m Adria feletti magasság között oszlanak meg. Legmélyeb
ben a Törökszentmiklós XVIIA, legmagasabban a Jászladány XIVB. kút vízszintje 
helyezkedett el.

A vízszint-változás iránya 1972-ben alapvetően csökkenő volt. Az általánosan 
csökkenő tendenciájú görbékben az év során ugrásszerű változások voltak. E változások 
egy része a statikus vízszintmérővel észlelt kutakban jelentkezett. Ezek értékelése a mű
szerek pontatlansága miatt nem célszerű. Viszont értékelhető a negatív kutakban, 
melyeknek vízadó rétegére feltehetően hatással van a közeli folyó vízszinfváltozása, 
vagy a mélységi vízáramlás.

Az 1972. évi megfigyelések is azt a már korábban észlelt jelenséget ( R ó n a i  A .  

1969) bizonyítják, hogy e változások valamilyen formában tükröződnek a rétegvizekben, 
így a Szolnok IV. sz. kútban az év folyamán kétszer alakult ki árhullám, az egyik május 
utolsó napjaiban, a másik november végén — december elején. Különösen a második eset
ben volt ez kiugró, amikor 6 további kútban is megfigyelhettük (Törökszentmiklós XVII, 
Öcsöd XA, Öcsöd XB, Óballa XA, Óballa XB, Cserkeszőlő IVA).

A megfigyelt kutak vízmozgás-görbéinek jellege azonos volt az Egyek XA. és az 
Egyek XB. kutakban, de ugyanezek megegyeznek a Hevesvezekény XA. kút görbéjével is. 
Azonos lefutásúak még a görbék a Besenyszög VIA, Óballa XA, XB kutakban, a Kengyel 
XXB, XXC. kutakban és az Öcsöd XA, XB. kutakban (2. ábra).

A csupán vázlatosan bemutatott összefüggések kiderítésére 1972-ben tehát újabb 
adatsorokat kaptunk. Ezeknek részletes elemzése csak hosszabb idő adatsorainak birtoká
ban, külön tanulmány keretében lehetséges. Az adatgyűjtés szempontjából az 1972-es év 
döntő jelentőségű, mert a rétegvízszintek méréstechnikájának tökéletesedésével, főként a 
folyamatosan regisztráló műszer (Steremat TS) alkalmazásával és a rétegnyomást bizonyí
tottan vagy feltehetően befolyásoló tényezők (vízkivétel, folyóvízszintek változása, lég
nyomás-változás, csapadék, holdjárás, földrengések stb.) összegyűjtésével lehetőség nyűt 
a rétegvíz-utánpótlódások, a víztartók közötti térbeli összefüggések, a csapadék és a 
felszíni vízjárások és a rétegvízszint-változások tér- és időbeli kapcsolatának vizsgálataira, 
valamint annak kiderítésére, hogy a karsztvizekben megfigyelt vízlengés és árapály 
jelenségek (C sa b a  L. 1973) kimutathatók-e az Alföld különböző mélységben megcsapolt 
rétegvizeiben.
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RESULTS OF ARTESIAN WATER LEVEL STUDIES ON THE 
GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN

by
L. Csaba

In 1972, the Hungárián Geological Survey carried out systematic observations with 
the aid of 26 medium-sized wells, fór the study of artesian water on the Great Piain. The 
results of these observations may be used in geological investigations of the territory, and 
fór the study of the country’s artesian water resources as well.

In 1972 the main Organizational difficulty consisted in the choice and purchase of 
up-to-date devices. The Steremat (GDR) devices proved to be most suitable fór single 
measurements and continuous registration serving as a basis fór future development.

On the information obtained during this year, the general decrease of artesian water 
level and the parallel water level fluctuation of somé wells at a given time could be 
determined.


