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Karszthidrogeológiai vizsgálatok
a nyersanyagkutatás során
Irta: Dr. Böcker Tivadar

A bányászattal kapcsolatos hidrogeológiai
kutatás jelenleg az egyes iparágak területén
különböző fejlettségi fokot mutat. E téren ta
lán a bauxitkutatás rendelkezik a íegj óbban
kidolgozott munkamódszerekkel és szervezeti
formával. Ezután következik a szénbányászat,
majd az ércbányászat. Míg a bauxitkutatás te
rületén a vízföldtani munkálatok egyeséges irá
nyítás mellett, jó munkamegosztással folytatód
nak, addig különösen a szénbányászat terüle
tén nincs meg a teljes összhang e területén.
Az előttünk álló feladat kettős jellegű. Egy
részt létre kell hozni egy olyan egységes ku
tatási szervezetet, mely központilag irányítaná
a bányászattal 'kapcsolatos hidrogeológiai mun
kálatok kivitelezését és értékelését, másrészt
egy átfogó utasítást kell adni azokról a munká
latokról, melyek alapján a vízföldtani kutatá
sokat végrehajtják.
A fenti megfontolásokból kiindulva megpró
báltuk összeállítani a karszthidrogeológiai ku
tatásra vonatkozó elképzeléseket. Célszerű eze
ket nyilvánosan megvitatni, kiegészíteni, hogy
a Központi Földtani Hivatal a beérkezett ész
revételek alapján a témát átfogó irányelvek ki
alakításánál a széleskörű tapasztalatokat hasz
nosítani tudja.
1. Kutatási szervezet létrehozása
A hidrogeológiai kutatás központi és egyesé
ges irányítása érdekében létrehozandó szerve
zet szorosan beleillik az 1965. januárjában meg
alakult Kutató Vállalat profiljába.
Szükségesnek látszik tehát, a bauxitkutatáshoz hasonlóan, az országos vállalatnál egy víz
földtani osztály vagy csoport létrehozása. En
nek az. osztálynak volna feladata a nyersanyagkutatással kapcsolatos vízföldtani munkálatok
végrehajtásának központi irányítása, a bauxit
kutatás kivételével,

2. A vízföldtani kutatás alapelvei
Az 1963. évben a Dorogi Szénbányászati
Tröszt megrendelésére a Bányászati Kutatóintézet egy szakvéleményt állított össze, mely
a kőszénkutató fúrásokban végzendő karsztvíz
földtani vizsgálatokkal foglalkozik, ez általában
mindenre kiterjedő .figyelemmel készült. Azon
ban a javasolt vizsgálatok elvégzése minden
kutatófúrásban ez idő szerint még nem meg
oldható feladat. A vízföldtani kutatás alapelve
tehát az, hogy a vizsgálatokat általában külön
e célra mélyített megfigyelő fúrásokra alapít
sák és azokat állandósítsák. Ennek a munká
nak a során létre kell hozni a tröszti, illetve
vállalati területérdekeltségen túlmenően a
karsztos-alaphegységeket átfogó vízmegfigyelő
hálózatot. Ebbe a hálózatba szükségszerűen be
építésre kerülnek a már meglévő megfigyelő
kutak. Az állandósított megfigyelő fúrások tetepítése előtt részletes földtani-tektonikai érté
kelést kell végezni, olymódon, hogy a területré
szek sajátosságainak megfelelő (pl. dolomit vagy
mészkő-alaphegység) fúrás-telepítést lehessen
elérni. Ezért célravezető, hogy a vízföldtani ku
tatás irányelve a fokozatosság elvéből kiindul
va készítődjék el. A fokozatosság elve megkö
veteli, hogy más jellegű legyen a kutatás az
előzetes, és megint más a részletes kutatási
fázisban. Továbbá a kutatási fázistól függetle
nül. a vízföldtani kutatás terjedelmét és mér
tékét az egyes területek vízveszélyességi kate
góriája szabja meg. A vízveszélyességi foko
zatnak megfelelően kell megállapítani, hogy az
adott terület megkutatottságát km2-ként mi
lyen vizsgálatok, hány megfigyelőfúrás bizto
sítja. A megfigyelő fúrások számát és elhelye
zését úgy kell megválasztani, hogy azok az
aktív vízvédelemmel kapcsolatos tervezési mun
kálatokhoz szükséges adatokat is szolgáltassák.
A vízföldtani megkutatottság a részletes kuta
tási fázisra értendő.
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211. A kutatási terü letek vízveszélyességi fo k á 
nak m egállapítása.
Az Országos Bányaműszaki Felügyelőség ál
tal 1964-ben kiadott ÁBBSz XIII. fejezete elő
írja, hogy a vízveszélyes bányaterületeket víz
veszélyességi kategóriákba kell sorolni. Célra
vezetőnek látszik, hogy a kutatási területeket
előzetesen osztályozzuk a vízveszélyesség szem
pontjából. A kategóriákba való besorolás irány
elveként tisztán földtani-vízföldtani megfonto
lások jöhetnek számításba. Űj területekről lé
vén szó a meglévő szivattyúkapacitást, vagy
más technikai jellemzőket még nem lehet fi
gyelembe venni, tekintve, hogy éppen a kuta
tás feladata a megfelelő adatszolgáltatás ilyen
vonatkozásban.
2/2. Vízveszélyességi kategóriák.
A vízveszélyességi kategóriák felállítása a
leendő bánya várható vízemelésének nagysága
szerint történik, passzív vízvédelmet feltéte
lezve. Erre vonatkozóan az ÁBBSz XIII. fejeíetének osztályozását fogadjuk el, melyet a
gyakorlat alapján elfogadhatónak látszó víz
emelési értékekkel konkretizálunk.
Várható víz
emelés m8/p/kma
I. kissé víveszélyes
0,— 5
II. közepesen vízveszélyes
5 — 15
III. erősen vízveszélyes
15 felett

a terület proruktívitása már eldőlt, külön hid
rogeológiai vizsgálatokat kell végezni a veszé
lyességi fokozat megállapítása céljából.
2/4. Vízföldtani megkutatottság.
A megkutatottság megállapításánál többek
között figyelembe kell venni az ÁBBSz XIII.
fejezetének karsztveszélyes területére vonatko
zó utasítást. Ez az utasítás km2-ként legalább
6 kutatófúrás lemélyítését írja elő. Tekintettel
arra, hogy nem volna célszerű ennek a mecha
nikus alkalmazása minden vízveszélyességi ka
tegóriára, így itt is a fokozatosság elvét kell
követni.
A 2/2. alatt ismertetett kategóriákat kiegé
szítjük a nem vízveszélyes kategóriával, miután
az átfogó vízmegfigyelő hálózathoz, illetve an
nak értékeléséhez azokon a területeken is szük
ség van adatra, ahol gyakorlatilag — pl. a vé
dőréteg igen nagy vastagsága miatt — nincs
vízveszély. Ezeken a kutatási területeken a te
rület nagyságától függetlenül 1 hidrogeológiaihidraulikai fúrást kell lemélyíteni.
Az alábbi táblázat kategóriánként tartalmaz
za a megkutatottsághoz szükséges fúrások szá
mát a részletes kutatási fázisra vonatkozóan.

Vízveszélyesség kategória

A kutatási területek vízveszélyességi fokát
a felsorolt kategóriák alapján állapítjuk meg.

Összes ólalndósitott vízmegíigyelő fúrás

Nem vízveszélyes
Kissé vízveszélyes
Közepesen vízvesz.
Erősen vízveszélyes

Ebből:

hidrogeológiai
hidrául, vizsg.
száma

1
4
5
6

Megjegyzés
1 területtől
1 függetlenül
2
3

2/3. A vízveszélyességi fo k m egállapítása
A kutatási területek vízveszélyességi fokát
még az előzetes kutatási fázisban kell megálla
pítani. Ennek függvényében kell majd megter
vezni a részletes kutatási fázis vízföldtani mun
kálatait. A besorolást úgy célravezető elvégezni,
hogy a kutatási területeket két csoportra oszt
juk: az egyik csoportba a működő bányákkal
határos, a második csoportba az egyéb terüle
tek tartoznak.
2/31. Vízveszélyességi fok megállapítása műkö
dő bányákkal határos területeken.
Azokon a kutatási területeken, melyek működő
bányákkal határosak, vagy azokkal vannak kö
rülvéve, továbbá a felderítő és előzetes kuta
tási fázis fúrásai alapján azonos földtani felépí
tésűek a vízveszélyességi fokozat megállapítása
a működő bányák veszélyességi fokozata alap
ján történik.
2/32. Vízveszélyességi fok megállapítása egyéb
területen.
Működő bányákkal nem határos kutatási te
rületeken a felderítő és az előzetes kutatás
után, de még az előzetes kutatási fázisban, ál
talában a kutatás utolsó harmadában, miután
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3. Vízföldtani kutatás, az értékelés irányelvei
Az egyes területek vízföldtani kutatása lé
nyegében a felderítő kutatási fázisban kezdő
dik. Ebben a fázisban mélyülő fúrások java
részében az alaphegységig hatolnak le. Ilyen
esetben a fúrás az alaphegység karsztos kőze
téből legalább 30 m-t tárjon fel. A fúrásban
geofizikai módszerekkel kell megállapítani a
víztartó rétegeket. Függetlenül attól, hogy a
fúrás produktívnak bizonyult-e vagy sem, a
akrsztos alaphegységben tárolt vízre vonatko
zóan állandósított megfigyelő kúttá kell kiké
pezni. Ez esetben a kiképzett fúrás szerves ré
sze a hegységre vonatkozó regionális megfigye
lő hálózatnak.
3/2. A vízm egfigyelő fú rások kitűzésén ek alapelvei.
Mind az előzetes, mind a részletes kutatási
fázisban a megfigelő fúrások kitűzésére és ki
vitelezésére a kutatási fázis utolsó harmadában
kerül sor. Ezek kitűzése előtt a már lemélvített
kutatófúrásokat vízföldtani szempontból előze

tesen értékelni kell, hogy a megfigyelő fúrások
telepítésénél a kapott adatokat figyelembe le
hessen venni. A terület előzetes értékelésének
szempontjai a következők: a terület tektoniKája az alaphegység felszínére és a nyersanyag
feküszintjére vonatkoztatva, a fajlagos védőrétegviszonvok, továbbá azok a körzetek, ahol
a karsztos feküben a kutatófúrásokban 50%nál nagyobb volt az öblítőiszap-vesztéség.
A fenti adatok alapján úgy kell elhelyezni
a vízmegfigyelő fúrásokat, hogy azok egyrészt
vízföldtani szempontból a kritikus területekre
adjanak felvilágosítást, másrészt azok a terü
letet a peremi részeken is körülvegyék. Ez mó
dot ad arra, hogy a bányászat során a vízeme
lés hatása megfigyelhető legyen.
Általános* irányelvként azt kell elfogadni,
hogy vízmegfigyelő fúrásnak kell képezni
azokat a kutatófúrásokat, amelyekben a fekü
ben 50%-nál nagyobb volt az öblítőiszap-vesz
teség. Ez esetben elmaradnak a külön e célra
mélyítendő fúrások.
312. H idrogeológiai kutatás az előzetes fázisban
Az előzetes kutatási fázis vízföldtani mun
kálatait a 2/3. pontban ismertetettek alapján
két részre kell osztani.
3121. Kutatás bányák által határolt területeken.
Azokon a területeiken, ahol a veszélyességi
fok a környező bányák analógiája alapján meg
állapítható. ott az előzetes kutatási fázisban
a bányák vízföldtani viszonyainak felmérése és
rögzítése képezi a fázis vízföldtani munkáit.
3/211. Rögzítendő adatok.
Pontosan í'ögzíteni kell a bányák karsztos
kőzeteiből történő vízemelését, valamint az
emelt vízmennyiségekhez tartozó egyidejű vízszintváltozások mértékét az ABBSz vonatkozó
rendelkezéseinek értelmében. Az adatokból
éves átlagot kell képezni, melyet lehetőleg több
évre visszamenően szükséges elvégezni.
A vízmegfigyelő fúrások mérési adatai alap
ján el kell készíteni a karsztvízszint térképeket
azokra az évekre vonatkozóan, melyekről éves
emelési átlagok állnak rendelkezésünkre.
A fúrások és vágatokban észlelt vetők alap
ján meg kell szerkeszteni a karsztos alaphegy
ség felszínének, valamint a nyersanyagelőfor
dulás feküszintjének hegységszerkezeti és fajla
gos védőrétegvastagsági térképét.
A karsztvíznívó alatti karsztos kőzetekben
kihajtott vágatok hosszát, valamint a fejtési
terület nagyságát és a bányavíz emelését egy
bevetve meghatározandó a fajlagos vízbeáram
lás mennyisége.
Részletesen elemezni kell a vágatokban ész
lelt vízjáratok (repedések, vetőzónák stb.) ki
fejlődését, különös tekintettel a vízbetörési he
lyekre.
Megállapítandó továbbá a sokévi csapadék
átlag, és a konkrét csapadékmennyiség azokra
az évekre vonatkozóan, melyekről vízemelési

adatok és vízszinttérképek rendelkezésre áll
nak, a csapadék beszivárgó és elpárolgó há
nyada. Rögzítendők a természetes megcsapolási helyek, azok vízhozama, illetőleg hozamváltozásai.
31212. Az adatok értékelése
Az adatok egybevetése alapján (3/211) kö
vetkező megállapítások tehetők: az éves átlag
vízemeléshez tartozó depressziós tér nagysága,
a vízszint süllyedésének mértéke és üteme, a
vízemelés következtében leszáradt kőzettérfo
gat, a depressziós térbe beszivárgó csapadék
utánpótlás mennyisége, a karsztvíz áramlási
iránya és a tektonikai vonalak közötti össze
függés (esetleges zártirányok), a fajlagos vízbe
szivárgás mennyisége.
3/22. Kutatás egyéb területeken
Azokon a területeken, melyeknek szomszéd
ságában működő, vagy épülő bányaterület
nincs, tehát vízveszélyességi fokát ilymódon
megállapítani nem lehet, ott az alábbi munká
latokat kell elvégezni:
3/221. Szükséges földtani vizsgálatok
Az itt felsorolt vizsgálatok nagyrésze a Bá
nyászati Kutatóintézet által összeállított szakvélemények alapján kerül kidolgozásra.
Miután a felderítő és előzetes fázisban a fú
rásokat végig magfúrással mélyítik, ezért ezek
nek a fúrásoknak az anyagát a részletes vizsgá
latnak kell és lehet alávetni.
A fúrásokból nyert fúrási magmintákból meg
kell állapítani a terület rétegtani feléDÍtését,
a hegységszerkezetet, a kőzetfizikai jellemző
ket. A felsorolt vizsgálatokon belül meghatá
rozandó a rétegek kőzettani összetétele, dőlés
szöge, a rétegsorok ismétlődése, hiányos réteg
sorok, a törések síkja és ezek dőlésszöge, to
vábbá a magokon felismerhető repedések, víz
jártok mérete, az esetleges repedéskitöltés vagy
elcementálódás anyaga és a kitöltés kora, a
nagyobbméretű hasadékok, üregek nagysága és
helye, karbonátos kőzeteknél a Ca/Mg arány.
Külön meg kell vizsgálni a fekü és a fedő
víztárolórétegek felé a védőréteg homokszáza
lékát. Területegységenként egy etalon-sorozat
készítendő, melyen belül a védőréteg homokszázalékának és K tényezőinek összefüggéseit
vizsgálják meg, miután nagymennyiségű fúrás
esetén a homokszázalék megállapítása lényege
sen gyorsabb és olcsóbb, mint a K tényező
meghatározás.
Fontos követelmény, hogy a fúrások a fekübe legalább 30 m-t behatoljanak és a fekü kő
zeteiből minimálisan 50%-os magkihaztalt ér
jenek el.
3/222. Elvégzendő geofizikai vizsgálatok
Az előzetes kutatási fázis során lemélyített
fúrásokban külön geofizikai vizsgálatokat kell
végezni. Ezek a vizsgálatok a következők:
1. rövid potencitál-szondás ellenállás és PS
felvétel;
2. termoszelvényezés, fúrás, öblítés mellett;
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3. milkropotenciál és mikrogradiens felvétel;
4. lyukátmérő szelvényezés KF-3A típusú
szondával;
5. természetes gamma felvétel;
6. gamma-gamma vagy neutron-gamma fel
vétel.
Az ismertetett mérések alapján választ lehet
adni az alábbi kérdésekre:
a) a védőréteg vastagság, .
b) repedéses zónák, nagyobb egyedi repedé
sek jelenléte,
c) a zúzott és agyagosodott zónák jelenléte,
amelyek tektonikai vonalra utalnak.
A repedéses zónák, illetőleg tektonikai vona
lak vízveszélyességének eldöntéséhez azonban
ez a méréssorozat még nem elegendő.
Ennek megállapítása érdekében a vizsgálato
kat ki kell egészíteni a következő vizsgálatok
valamelyikével:
7. felvétel a Barlay-féle mikroszondás repe
désvizsgálóval;
8. a repedések nyitott vagy zárt voltának
eldöntésére sózás végzése;
a) sózás végrehajtása túlnyomás mellett,
megismételt
mikroszelvényezéssel
(mély nyugalmi víznívó esetén),
b) szás végrehajtása nyomáscsökkentés
sel (kanalazással és iszapellenállás szel
vényezéssel (magas nyugalmi víznívó
mellett).
9. Mészkő szondázóval, szimetrikus szelvé
nyezés.
A 3/221. és 3/222. pontban ismertetett vizs
gálatokat egyértelműen el kell végezni azokon
a területeken is, ahol a vízveszélyességi fokozat
a környező bányák adatai alapján kerül meg
állapításra.
3/23. A szükséges vízföldtani vizsgálatok.
Az előzetes kutatási fázis során végrehajtan
dó vízföldtani vizsgálatok lényegében egysze
rűek és könnyen megoldhatók. A bányák által
határolt területeken ikm2-ként egy, az egyéb
területeken pedig három — a karsztos feküre
kiképzett és állandósított vízmegfigyelő fúrást
kell lemélyíteni. Ezek kitűzésére vonatkozóan
a 3/1. pontban ismertetettek a mértékadók. A
fúrásokat úgy kell kiképezni, hogy a vízszint
mérés bennük végrehajtható legyen. Ezekben
meghatározandó a karsztvíz nyugalmi szintje,
majd a fúrásokban víznyeletést kell végrehaj
tani.
A többi kutatófúrásokban a kutatási terüle
tek mindkét típusában egyaránt meg kell kí
sérelni a nyugalmi víznívó mérését, feltörő-víz
esetében is. Továbbá igen fontos, hogy ponto
san rögzítsék geológiai koronként és azon be
lül kőzetféleségenként az öblítővíz elszökésének
mértékét és helyét.
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3/24. Az elvégzett vizsgálatok értékelése
Az előzetes fázisban végzett vízföldtani vizs
gálatok alapján a terület vízveszélyességi fokát
a következőkben felsoroltak alapján állapítjuk
meg.
K issé vízveszélyes kategóriába tartozik az a te
rület, ahol a nyersanyag feküjében a kőzettani,
geofizikai vizsgálatok karsztos kőzeteket mu
tattak ki, megállapítható volt, hogy a kőzet litoklázisokkal ritkán átjárt. A karsztos kőzet
részletes vizsgálata azt mutatja, hogy a litoklázis rendszer elcemntálódoit. A fajlagos védő
réteg vastagsága 1,5 m/atm, vagy afelett van.
A nyersanyag települése az előzetes fázis
kutatásai alapján nyugodtak mondható, a fú
rások alapján vetők nem mutathatók ki, vagy a
védőréteget abszolút vastagságánál nagyobb elvetési magasságú vetők nem törik meg.
A nyugalmi vízszintet vizsgálva, az a fúrá
sokban a nyersanyag talpa alatt helyezkedik
el minimálisan 5 m-rel, a csapadékból adódó
vízszint ingadozástól függően. Továbbá a víz
szint a nyersanyag fedőjében van, de a három
vízmegfigyelő fúrásban (kmMcént) a víszintek
között 10 m-t meghaladó különbség van, mely
ből arra lehet következtetni, hogy a vízszintek
kevéssé vagy egyáltalán nem függnek össze,
A karsztos kőzetben, a nyeletési kísérletek ered
ménytelenek, vagy ezek nagyságrendje 500 1/p
alatt van. A kutatási területtel szomszédos mű
ködő bányánál a művelési terület 1 kma-re eső
vízemelés 5 m3/p alatt van.
K özepesen vízveszélyes kategóriába tartozik
az a terület, ahol a fekü karsztos kőzet. Meg
állapítható, hogy a kőzet litoklázisokkal átjárt
és a részletes kőzettni, geofizikai vizsgálatok
azt mutatják, hogy a litoklázisok 50%-ban nyi
tottak.
A nyersanyag felé a fajlagos védőréteg vas
tagság 0,5— 1,5 m/atm. között van. A nyers
anyag települése kissé zavart és kimutathatók
a védőréteg abszolút vastagságánál nagyobb elvetésű magasságú vetők.
A karsztvíz nyugalmi szintje nyersanyag fe
lett helyezkedik el és igen eltérő különbségek
a mért vízszintekben nem mutatkoztak. A fú
rások 2/3-ában öblítővíz-elszökés jelentkezett
és ennek mértéke túlnyomórészt meghaladja
az 50%-ot. A karsztos kőzetben a nyeletési kí
sérletek nagyságrendje 1,5 m3/p értéket nem
haladja meg. A szomszédos működő bányáknál
a művelési terület 1 km2-re eső vízemelés 5— 15
m3/p érték között van.
Erősen vízveszélyes kategóriába tartozik az
a terület, ahol a fekü karsztos kőzet. A vizs
gálatok azt mutatják, hogy a 'karsztos kőzetet
litoklázisok sűrűn átjárják, ezek nagymérték
ben, vagy teljes egészében nyitottak.
A fajlagos védőréteg vastagsága 0,5 m/atm.
alatt van, vagy hiányzik. A nyersanyag tele

pülése az előzetes kutatási fázis alapján is za
vart. A vízmegfigyelő fúrásokban a vízszint
a nyersanyag felett áll be, és a vízszintekben
a hidraulikus lejtésből adódó különbségeknél
nagyob eltérések nincsenek. A kutatás során
a fúrásoknak több mint 2/3-ában öblítővízelszökés jelentkezett, és gyakori volt az 50%-nál na
gyobb, esetleg teljes vízelszökés.
A nyeletési kísérletek nagyságrendje 1,5
m8./p. érték felett van. A szomszédos működő
bányáknál a művelési terület 1 km2-re eső
vízemelés 15 ms/p. felett van.
313. H idrogeológiai kutatás a részletes kutatási
fázisban.
A részletes kutatási fázisban végzendő hidro
geológiai vizsgálatok az előzetes kutatási fázis
vízföldtani vizsgálatainak eredményeitől függ
nek. Miután a hidrogeológiai kutatás_a foko
zatosság elvéből indul ki, továbbá abbói, hogy
a különböző vízveszélyességi fokozatoknak, kü
lönböző megkutatottság felel meg, így a rész
letes kutatási fázis megkutatottsági kritériu
mát a 2/4. pontban ismertetett táblázat adatai
adják meg.
A kimondottan vízmegfigyelő fúrásokon kí
vül a nyersanyagkutató fúrásokban is töreked
ni kell a 2/23. pont utolsó bekezdésében elő
írtak végrehajtására.
3/31. A különböző vízveszélyességi kategóriák
ban végzendő vizsgálatok
K issé ’ vízveszélyes kategóriába az előzetes
kutatási fázis során a bányákkal határolt terü
leten 1, egyéb területen 3 állandósított vízmeg
figyelő fúrás mélyült le. A részletes kutatás
folyamán ezeket 2/4. pontnak megfelelő menynyiségű, állandósított vízmegfigyelő fúrás
számra kell kiegészíteni. A fúrások közül egyet
hidrogeológiai, hidraulikai fúrássá képeznek ki.
A hidrogeológiai-hidraulikai fúrásban meg
kell vizsgálni felülről lefelé haladó sorrendben
minden vízadó réteget, azok nyugalmi szintjét,
továbbá próbaszivattyúzással a szűrődési té
nyezőjüket. A karsztos feküben próbaszivattyú
zást kell végezni és a többi megfigyelő fúrás
ban vizsgálni kell a szivattyúzás hatására be
következő esetleges nívóváltozásokat.
K özepesen vízveszélyes kategóriában az elő
zetes fázis megfigyelő fúrásainak számát ugyan
csak ki kell egészíteni a 2/4. pont alatt felsorolt
számú fúrásra, melyek közül két db-ot kell
kiképezni hidrogeológiai-hidraulikai fúrássá a
kissé vízveszélyes kategóriában ismertetett mó
don.

Erősen vízveszélyes kategóriában a 2/4. pont
ban ismertetett számúra kiegészített megfigyelő
fúrások közül a már ismertetett módon 3 db
hidrogeológiai, hidraulikai fúrást kell kiké
pezni.
A közepesen és erősen vízveszélyes kategó
riába tartozó területeken a hidraulikai célzatú
fúrások lemélyítése után, amennyiben erre
technikai lehetőség mutatkozik, mind a két, il
letőleg három mérő fúrásban egyszerre kell
szivattyúzást végezni. A szivattyúzást úgy kell
végrehajtani, hogy először egy fúrásban kez
dik a vízemelést, a megfigyelő fúrásokban mé
rik a nívócsökkenést, majd fokozatosan növelik
a vízhozamot olymódon, hogy egymás után be
kapcsolódnak a többi mérőfúrások is a vízeme
lésbe.
A részletes fázis kutatófúrásaiban kapott
földtani, vízföldtani kép eltérhet az előzetes fá
zis vizsgálatai alapján kialakított elképzelés
től. Ilymódon lehetséges, hogy a terület vízve
szélyességi foka is megváltozik. Ezért a kuta
tási fázis^ végleges lezárása előtt, de m ár a mun
kálatok 2/3-án túl újra kell értékeln i az elő 
zetes fázis eredm én yeképpen kialakított veszé
lyességi kategóriát. Az átértékelés alapjául a
3/24. pontban foglaltak az irányadók az alábbi
kiegészítéssel:
Kissé vízveszélyes kategóriába tartózik a te
rület, ha a kőzet 1 m3/p-nél kevesebb vizet ad
le. Közepesen vízvesztélyes kategória esetén a
fúrás 2,5 m8/p-nél kisebb vízhozamot ad. Erő
sen vízveszélyes az a terület, ahol a hidraulikai
fúrásokban egyenként 2,5 rtrVp-nél nagyobb a
vízhozam.
Amennyiben az átértékelés során a terület
vízveszélyességi kategóriája megváltozik, akkor
a részletes fázis még hátralevő, befejező szaka
szában az újonnan kialakított kategóriának
megfelelő vizsgálatokat kell elvégezni.
ZÁRADÉK
A részletes kutatási fázisban végzendő vizs
gálatok sorában a mindenkor rendelkezésre álló
technikai eszközök szabáják meg a hidrogeoló
giai, hidraulikai fúrások kiképzését.
Az előírt vízmegfigyelő fúrásokat minden
esetben ki kell képezni. Törekedni kell a karsz
tos feküben végzendő szivattyúzás, illetőleg
ennek technikai feltételeinek biztosítására. En
nek hiányában a részletes fázis során is nyele
tési próbákkal kell helyettesítem a szivattyú
zást.
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