
A győri és a pápai meleg vízfeltárás ismertetése
Irta: Bélteky Lajos

A melegvízfeltárás gondolatát mind Győr
ben, mind Pápán a városi tanács vetette fel. 
Mindkét város a már meglévő strandfürdőjé
nek környékén kívánt olyan melegvizes kutat 
furatni, melynek vízét a jelenlegi és bővíteni 
szándékolt nyitott szabadtéri és zárt fürdők 
melegvízszükségletének ellátására és megfelelő 
hőmérsékletű víz feltárása esetén a fürdőépü
let helyiségeinek fűtésére is fel lehet használni. 
Győrben kutatófúrásnak is tekintették annak 
a perspektivikus célkitűzésnek a szempontjá
ból, hogy az építendő lakótelep fűtésére szá
mításba jöhet-e a geotermikus hőenergiával 
való fűtés és melegvíz-ellátás.

A terveket az Országos Vízkutató és Fúró 
Vállalat tervezői részlege készítette a Magyar 
Állami Földtani Intézet vízföldtani osztálya
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által összeállított vízföldtani szakvélemény 
alapján.

A fúrásoknak kutató jelleget adott az a 
körülmény, hogy sem Győr, sem Pápa környé
kén szénhidrogén, vagy melegvízfeltárás cél
jából 400 m-nél nagyobb mélységű fúrást nem 
végeztek.

Mindkét város célja nagymennyiségű és 
minél melegebb víz feltárása volt. Az utóbbi 
években lemélyített több mint 70 db meleg
vizes kút fúrásánál beigazolódott, hogy hazánk
ban nagyobb mennyiségű melegvízfel táras 
szempontjából főleg a felső és alsó pannon ha
tárán találunk nagyobb vastagságban homokos 
képződményeket, s ezen kívül csak a mezozóos 
alaphegység repedéses, üreges zónája jöhet szó
ba, mint jó víztartó.

1. ábra, A győri fúrás béléscsövezése 2. ábra. A  pápai fúrás béléscsövezése



Győrben a kisalföldi medencében végzett 
szénhidrogénkutatással kapcsolatos geofizikai 
vizsgálatok és fúrások (Szany, Mihályi) alapián 
paleozóos medencefenékre számítottak, a két 
pannon határát pedig a Mihályi IV. sz. fúrás 
alapján 2000 m körül lehetett várni. A  fúrás 
előirányzati mélységét tehát ezen adat és a 
vízföldtani szakvényemény alapján 2000 m-ben 
állapították meg.

Pápán, mely a Dunántúli Középhegység 
északi lejtőjén fekszik, mezozóos alaphegységet 
tételezett fel a szakvélemény a régebbi szeiz
mikus szelvény alapján 1000 m-nél valamivel 
kisebb mélységben. A  pápai fúrás előirányzati 
mélysége ennek megfelelően 1000 m volt.

A  két területről ismeretes geotermikus gra
diens értékek alapján Győrben 60— 7Ö, Pápán 
pedig 40— 50 C° hőmérsékletű víz feltárása 
volt remélhető a vízföldtani szakvélemények 
szerint.

A  készített terv alapján mindkét furatot 
az iránycsövet nem számítva, két __ csőrakattal 
kellett bélelni, mégpedig a győrit 1000, a pápait 
600 m-ig 9 5 8”-os s mindkettőt talpig 6 5 8"-os 
vastagfalu AP I csővel. A  csőrakatok mögött a 
teljes mélységig palástcementezés volt előírva, 
a rétegnyitást pedig —  a tervek szerint — jeí 
perforátorral kellett végezni a karotázs által 
meghatározott szintekben.

A győri fúrást 1961 február 20-án kezdte 
meg az Országos Vízkutató és Fúró Vállalat 
UZTM berendezéssel, jobböblítéses rotary- 
rendszerrel. Magmintát 16 szintben vettek. A 
14 3/4” -os irány csövet 97,16 m-es saruállás
sal építették be, a 9 5 8”-os csőrakatot terv- 
szerinti mélység helyett műszaki nehézségek 
következtében csak 568 m-ig sikerült levinni. A 
palástcementezés után tovább fúrtak 1750 m-ig. 
Ekkor rudazattörés miatt menteni kellett. Szel
vényezés után a furatot 6 5/8”-os rakattal le
csövezték 1692,8 m saruállással, s tovább foly
tatták a fúrást 2000 m-ig. A legalsó nyitott 
szakaszban azonban az elektromos szelvényezés 
után már csak 4 l/2”-os rakatot lehetett beépí
teni. A  4 1 2”-os rakat mélységbeli helye: 
1665,9— 1980 m. Ügy a 6 5/8”-os, mint a 4 
1 2"-os csőrakat mögött palástcementeztek. A 
kút béléscsövezését az 1. ábrán mutatjuk be.

A 4 l'2 ”-os béléscsőrakat beépítése és a 
palástcementezés után került sor a rétegnyi
tásra. A  megnyitásra kerülő rétegeket a karo- 
tázsszelvény alapján jelölték ki. A  megnyitás 
alulról felfelé 3 csoportban történt.

Az első csoportot a következő szintek ké
pezték: 1960,6— 1964,8 és 1911,2— 1925 m.

A jet perforálással megnyitott 17 m össz- 
vastagságú porózus rétegek 300 lp  66 C° hő
mérsékletű túlfolyó vizet eredményeztek.

Miután ezeket a rétegeket 1885 m-nél el
helyezett cementdugóval lezárták, került sor 
a második csoportot képező rétegek perforálá
sára. 1789— 1854,2 m között 5 porózus szintet 
nyitottak meg, melyek összvastagsága 22,7 fm-t 
tett ki. Az eredmény 160 Pp 56 C° hőmérsék
letű túlfolyó víz lett.

Üjabb cementdugónak 1630 m-ben történt 
elhelyezése után 1512,5— 1576 m között 3 db 
összesen 33 fm vastag porózus szintet n y i t o t t a k  
meg. Szabad kifolyással 460 l p. 61 C° hőmér
sékletű vizet kaptak.

Befejezésül előbb a felső, majd az alsó ce
mentdugót fúrták ki, s végeredményben 1 rn 
magasan a térszín felett a kút 720 lp  67 C 
hőmérsékletű vizet szolgáltat, kompresszorral 
pedig 1100 l p víz vehető ki a kútból — 24 m 
üzemi szint mellett. A kútfejnyomás zárt álla
potban 2,91 atm-t tesz ki.

A  talphőmérsékletet 1840 m-ben 83 C°-nak 
mérték, melynek alapján a geotermikus gra
diens 25,2 m-nek adódik.

Az 1962. szept. 19-én vett vízmintát az 
Országos Közegészségügyi Intézet vizsgálta 
meg, s véleménye szerint: a víz alkalihidrogén- 
karbonátos és kloridos hévíz, mely vascsőre 
nem agresszív és sem kémiai, sem bakterioló
giai szempontból nem esik kifogás alá.

A  győri termálvizes kútnál az OFF elvé
geztette mindhárom megnyitott szakaszban kü- 
lön-külön, majd együttes termelésnél a hidro
dinamikai vizsgálatokat is.

Az együttes termelésnél gáz alig mutatko
zott, a nyomásemelkedési és a kúttelj esítményi 
görbe azonban azt mutatta, hogjf a cementdu
gók kifúrása után a legalsó rétegcsoportnak a 
termelésöen való részvétele nem a rétegek át
eresztő képességének megfelelő mértékű, va
gyis a beáramlásnál gáthatás jelentkezik.

A legalsó rétegek javasolt újra perforálása 
után az 1. sz. rétegcsoportnál a gáthatás kikü
szöbölődött, s a kút hozama megnövekedett.

A pápai fúrást 1962. január 2-án kezdte meg 
az OVIFUV, BA 40-es berendezéssel.

A  318 mm-es iránycsőrakatot 40,2 m saru
állással építették be. Ezután 501 m-ig fúrtak, s 
az elektromos szelvényezés után beépítették 
501 m-ig palástcementezéssel a 241 mm-es cső
rakatot.

A továbbfúrás során, melyet két ízben 
mentés akadályozott, 808 m-nél a fúróiszap el
veszett és a terhelés-mérés szerint nagyobb 
méretű üreg jelenlétére lehetett következtetni.

Mesterséges talp létesítése után 792 m-ig 
beépítették a 6 5 8”-os csőrakatot, miközben 
elvégezték a palástcementezést. A  saru helyét 
az elektromos szelvényezés alapján állapították 
meg. A  cementdugó kifúrása után a kút túl
folyó termelése megindult, s a vízhozam 600- 
ról 1800, majd 2000 Lp-re növekedett.

Magmintanyerés céljából még tovább fúr
tak 825,5 m-ig, s a furatba 114 mm 0-jű 802— 
820 m között perforált csőrakatot építettek be, 
melyet 782.7 m-ben eloldottak.

A fúrást 600 m-től kezdve a földtani kuta
tási hitel terhére végezték. A  fúrás folyamán 
11 magmintát vettek.

A kút nyugalmi szintje +28 m, s a térszínt 
felett 0,5 m magasan 2400 1 p 32,5 C° hőmér
sékletű vizet szolgáltat.

A talphőmérsékletet 810 m-ben előbb 35,5, 
majd több héttel a termelés megindulása után
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40 C'-nak mérték. Ez utóbbi 27,5 m-es gra
diensnek felel meg.

A kút vize az OKI vegyvizsgálata szerint 
egyszerű termáfis víz, melynek összes kemény
sége 17 nkf.

Mindkét kútfúrás földtani eredményeinek 
rétegtani és mikropaleontológiai vonatkozású 
kiértékelését a Központi Anyagvizsgáló és 
Anyagfeldolgozó Laboratórium végezte el, és az

erről szólc^ összefoglaló jelentést a Földtani 
Kutatás u§_ (mezen száma tartalmazza.

összefoglalásként megállapítható, hogy a 
két fúrás elérte gyakorlati célját, Győr és Pápa 
városok lakosságát értékes hévízhez juttatta, 
a tudományos kutatást pedig igen fontos és ér
dekes földtani, ill. vízföldtani adatokkal gaz
dagította.

Földtani kutatás tárgykörével kapcsolatos külföldi 
folyóirat cikkek és könyvek

j j
összeállította: Rásonyi László

Az alábbiakban az 1962 január 1-től elké
szült külföldi folyóirat cikkek és könyv (rész
letek) magyar fordításának jegyzékét közöljük.

A fordítások az Országos Földtani Főigaz
gatóság Műszaki Könyvtárában (OFF), a Ma
gyar Állami Földtani Intézet fordító csoportjá
nál, illetve könyvtárában (MÁFI) és a Magyar 
Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 
könyvtárában (ELGI) tanulmányozhatók.

!• Kutatás — kész!átszámítás — nyilvántartás:
1. I. D. Kogan
„A  földtani jelentésekkel szemben támasz

tott főbb követelmények a GKZ-ban történő jó
váhagyás során”

Szovjetszkaja Geologija (1961) 5. (121— 
-133)

(OFF)
2. O. P. Szergejev
„A  kutató hálózat elemzése a variánsok 

összehasonlítási módszerével”
Razvedka i ochrana nedr. (1960) 11. (11— 16 

oldal) i
(OFF)
3. V. Nyemec
„Az ásványi nyersanyagok készletszámítá

sának gépesítése”
Geol. Pruzkum. (1961) 7. (208— 209. old.)
(OFF)
4. A. A. Petrov
„A  súlyozási módszer alkalmatlansága”
Razvedka i ochrana nedr. (1962) 3.
(OFF)
5. P. P. Basztan, P. A. Szamocvetov
„Veszteségek és az elszegényedés nyilván

tartása a külfejtéseken”
Gornij Zsurnal (1960) 10. (64— 69 old.)
(OFF)
6. K. L. Pozsarickij
„Az ércelőfordulások C2 kategóriájú pers

pektivikus készleteinek számításáról és annak 
gyakorlati jelentőségéről”

Szovjetszkaja Geologija (1962) 5. (104— 
113. oldal)

(OFF)
7. D. A. Zenkov, K. L. Szemenov
„Az ásványi nyersanyagtestek lehatárolá

sának vektormódszere”
Razvedka i ochrana nedr. (1957) 7. (20— 32 

oldal)
(OFF)
8 .

„A  színes fémek érceinek és ásványainak 
hintett elemekre irányuló mintavétel módjai”

Razvedka i ochrana nedr. (1962) 1. (11— 16 
oldal)

(OFF)
9. Antropov P. Ja.
„Az SZKP új programja és az ország föld

tani szolgálatának soronkövetkező feladatai” 
(MÁFI)
10. Dzievonski K.
„Regionális tervezés célját szolgáló föld

rajzi kutatás Lengyelországban”
(Problems of applied geography, Geograph. 

studies No 25. 17— 28 pp)
(MÁFI)
11.

,,Külfejtésre alkalmas előfordulások kuta
tása”

Razvedka i ochrana nedr. (1961) 12. (3— 10
oldal)

(OFF)
12. Kautzsch, R.
„Kutatási stádiumok és feltételek” 
Zeitschrift für Ang. Geologie (1961) H. 11. 
(OFF)
13. Benes N.
„Az elemzés és a mintavétel hibájának ha

tása az érckomponens meghatározásának meg
bízhatóságára”

Freiberger Forschungshefte. A. 159 1961. 
(40— 53 old.)

(OFF)
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