
A BALATONFÜREDI SZÉNSAVAS SAVANYÚVIZEK FOGLALÁSA.

Irta: P a n t ó  D e z s ő .

A  geológiai felvétel során L ó c z y  L a j o s  dr., egyetemi ny. r. ta
nár, mind a három balatonfüredi kincstári savanyúvizes területen, részint 
aknával, részint Crálius-fúrással több szénsavas savanyúvízforrást tárt fel. 
Javaslatára a Pénzügyminisztérium hozzájárult ahhoz, hogy ezek 
közül a források közül mindenik területen egyet-egyet foglaljunk, illetve 
kúttá képezzünk ki.

A foglalás keresztülvitelével a Pénzügyminisztérium engem bízott 
meg s alábbiakban erről a munkáról óhajtok beszámolni.

A  foglalást L ó c z y  professzor úrral egyetértőleg s az általa hangoz
tatott geológiai szempontok figyelembevételével végeztem.

A  foglalásnál a takarékosságon kívül még a következő szemponto
kat érvényesítettük. Mindegyik foglalás más-más és az előfordulásnak 
megfelelő legyen, hogy e téren a további kutak kiképzéséhez tapasztala
tokat szerezzünk. Akartuk látni a savanyúvizek korróziós hatását, ezért 
az egyik kutat teljesen vascsővel foglaltuk, a másikat kevés vascső be
építésével, míg a harmadikat tisztán vörösfenyővel. Már itt megjegy
zem, hogy a vascsövekkel foglalt kutat a kiképzés után három év múlva 
1934 decemberében kinyittattam s a vascsöveken a korróziónak nyomát 
sem találtam. Végül a kutak kiképzésénél kifejezésre jutott azoknak 
próbakút jellege, mert hiszen mindenik területen több kút képezhető ki 
hasonló savanyúvízhozammal, úgy hogy ezzel a három próbakúttal 

a savanyúvizes terület távolról sem tekinthető feltártnak.
Mint már fentebb említettem, a három kút foglalása három egy

mástól távol eső területen történt, ahol a kutak közvetlen környékét a 
kincstár megvásárolta. A  Tolnai-kútnál 1400, a Polányi- és Vörös- 
kútnál 800— 800 négyzetöl, nagyrészt szőlőterületet szereztünk meg, 
melyből a Polányi-kútnál csak 500 négyzetöl van a foglalt kút kör
nyékén, 300 négyzetöl egy foglalásra nem került savanyúvízforrást fog 
körül.
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A T o l n a i - k ú t .

19 31 szeptember 4.-én, amikor a munkálatok vezetését átvettem, a 
Tolnai-területen a próbaakna mélyítésevei 3.5 m mélyre jutottak és a 
továbbmélyítést leküzdhetetlen vízbőség és a nagymennyiségű szénsavgáz 
akadályozta.

A  beállított szivattyúval és csöbrözéssel percenkint 270 liter szén
savas víz kiemelése mellett szeptember 15.-én jutottunk le 4.7 méter mély
ségig, ahol a szénsavgázt és a savanyúvizet adó se isi rétegek teljesen fel 
voltak tárva. A továbbmélyítés veszedelmesnek is látszott, mert ezek 
alatt a rétegek alatt a közelben végzett fúrások tanúsága szerint víznyelő 
dolomitréteg van.

A foglalás szakszerű elvégzésénél való segédkezésre a Földtani Inté
zet egyik kémikusát, S z e l é n y i  T i b o r t  kértem fel, hogy az 
aknával feltárt savanyúvizek szénsavtartalmát a helyszínen meghatá
rozza. A  titrálás azt az érdekes eredményt adta, hogy a csaknem telje
sen víztelenített aknába beömlő savanyúvizek literenkénti szénsavtar
talma 224 és 757 cm3 között változott, s a különböző töménységű sava
nyúvizek keverékének a szénsavtartalma az akna közepén literenként 
438 cm3 volt. (1. ábra.)

1. ábra. A z aknába beáramló savanyúvizek C 0 2=tartalma cm'VFben.
Fig. 1. CO ^Gehaít der in den Schacht tretenden Sauerwässer in cms/h

Ha tehát azt akartuk, hogy az akna vize szénsavban minél dúsabb 
legyen, a keleti oldalról bejövő vizeket ki kellett zárnunk. Ezt függőlege
sen bevert vörösfenyő cseglyedeszkák közé döngölt bauxitbetonnal meg 
is tettük. Ezenkívül, hogy minél több szabad szénsavat tereljünk az
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aknába, az akna fenekére helyezett 125 cm belvilágú vörösfenyő 
aknakeretre legyezőszerűen az aknától kifelé lejtősödő hornyolt cseglye- 
deszkákat vertünk s erre is betonborítást tettünk. Ily módon az akna 
gázszívó területét az eredeti 2 nr-ről 7 nr-re bővítettük.

Ennek a munkának meg is volt az eredménye, mert amíg a foglalás 
előtt az aknába folyó víz literenkénti legmagasabb szénsavtartalma 
757 cm3 volt, s az aknában levő víz átlagos szénsavtartalma csak 438 cm3, 
addig a foglalás után a kifolyó nyílás végén E m s z t  K á l m á n  dr. 
kísérletügyi főigazgató úr 1 9 3 1  november 2 6 -án literenként 870 cm3 
szénsavmennyiséget állapított meg.

A  cseglyézés után a vörösfenyő alapkeretre és az azon nyugvó cseg- 
lyedeszkákra 30 cm falvastagságú, mosott dunakavicsból és bauxitcement- 
ből készített betonbélést raktunk, amely külső oldalával az akna bélés- 
deszkáira feküdt, belül pedig kettős vörösfenyőbélést kapott.

A savanyúvíz mechanikai szűrése céljából a vörösfenyő-alapkeret 
közé 20 cm vastag durva kavics-szűrő került s attól 65 cm-rel feljebb egy 
újabb szűrő, finomszemű rostált dunakavicsból.

A vörösfenyőbélés elkészülte után egy 60X60 cm búvónyílás ki
hagyása után betonnal zártuk le az aknát. A  búvónyílást pedig kettős 
vasajtóval légmentesen zártuk le.

Minthogy az akna domboldalon áll, a víz levezetését úgy oldottuk 
meg, hogy az aknát, felső pereme alatt 225 cm-nyire, egy 48 m hosszú 
5%o lejtésű csatornával csapoltuk meg olymódon, hogy azt szabályozhat 
tóan a 125 vagy 175 cm mélyen készített lefolyó nyílásokkal is össze 
lehetett kötni. így ha a többi lefolyó nyílást eldugaszoltuk, felduzzaszt- 
hattuk az akna vizét.

A  csatorna vörösfenyőből 5X5 cm belvilággal készült, amelyet 5 cm 
vastag agyag, majd 10 cm falvastagságú betoncsatornába ágy áztunk és 
a csatornát a kifolyó nyílás előtt kissé felhajlítottuk, hogy a szénsav a 
víz fölött szabadon el ne távozhassák.

Hogy a víz levezetését az akna kinyitása nélkül is szabályozhassuk, 
a csatorna kifolyó nyílása fölé csapot helyeztünk. A  csatorna kifolyása 
1 10  cm-rel van a talaj fölött (3. ábra).

Ami a Tolnai-kút vízbőségét illeti, azt a mélyítésnél kiemelt víz- 
mennyiségből számíthatjuk ki. Az aknából, melyből a savanyúvíz a 
mélyítés előtt túlfolyt, augusztus 13.-tól október 8.-ig 56 nap alatt ca. 
3780 m3 vizet emeltünk ki s a kútnak 225 cm mélyen levő kifolyó nyílá
sán a víz okóber 24.-én csordult ki. Tehát ezen a nyíláson augusztus
13.-tól október 24.-ig 71 nap alatt 3780 m3 savanyúvíz folyt volna ki. 
Ez napi 53 m3, vagy percenkint 36 liter savanyúvíz. Az, hogy a kevésbbé
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szénsavas vizeket kizártuk a kútból, a vízhozamot a későbbi mérések sze- 
rint nem nagyon befolyásolta és azt hiszem, inkább csak a mélyítéssel 
kapcsolatos lefárasztás volt az oka, hogy 1932 március 13.-án 16.2 perc
liter kifolyó vizet mértem. 1934 decemberében a felduzzasztott kút 40 
percliternél is többet adott.

A P o l á n y i - k ú t .

Ennek az aknáját szintén L  ó c z y professzor úr mélyítette le perm 
homokkőben 6 méter mélységig. Sőt, hogy a kútban levő víz szénsav
tartalmát emelje, bele is fúratott 15.8 m mélységig, sajnos, azonban a 
fúrócsöveket kiépíttette. Az aknából 2 percliter víz ömlött túl és az akna 
savanyúvizének szénsavtartalma az aknából merítve, literenként 326 
köbcentiméter volt.

Az aknát mindenekelőtt víztelenítettük, ami után S z e 1 é n y i 
T  i b o r az aknába befolyó vizek szénsavtartalmát a következőnek találta:

2. ábra. A z aknába beáramló savanyúvizek C 0 2»tartaíma cmVhben.

Fig. 2. C 0 2=Gehaít der in den Schacht tretenden Sauerwässer in cms/h

Vízbeömlés csak a part felőli északi oldalon és a fúrásból volt, a 
többi 3 oldalon nem.

Ha most az aknát úgy akartuk foglalni, hogy vize minél savanyúbb 
legyen, akkor a 15.8 m mélységben feltárt savanyúvizet kellett a többi 
vizektől elkülönítetten, tisztán foglalni.

Itt jegyzem meg, hogy a szénsavas vizek oldott alkatrészei mind
három területen nagyjából ugyanazok voltak, ezért a foglalásnál elsősor
ban arra voltunk tekintettel, hogy a foglalt forrás vizének szénsav
tartalma minél nagyobb legyen.
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A 15.8 m mélyen feltárt svanyúvizet minél kevesebb vascső beépí
tésével a következőképpen foglaltuk:

Az aknát 1 m belső átmérőjű betongyűrűkkel béleltük és benne a 
régi fúráson kívül még kettőt mélyítettünk 15.8 m mélységig. Minthogy 
9.2 m mélységben képlékeny agyagot tárt fel a fúrás, mindenik fúrás 
helyén 1 — 1 három hüvelyk belső átmérőjű, 4 m hosszú acélcsövet ver
tünk ebbe az agyagba, úgy hogy az abban zárt. A  csövek felső része a 
betongyűrűk közé nyúlt. A  csöveket azután a legalsó betongyűrűbe dön
gölt 25 cm vastag bauxitcementfenékkel a külső vizektől teljesen elzártuk.

Ennél a munkánál igen nagy nehézséget okozott, hogy a régi fúrás 
helyén ca. 2 m mély krátert mosott ki a felszálló szénsavas víz, amit csak 
fáradságos munkával tudtunk agyaggal töltött zsákokkal elgátolni úgy, 
hogy a cső mellett a savanyúvíz- és a gázömlés megszűnt.

A  beépített és becementezett vascsöveken keresztül vékony béléscső 
segítségével öblögettük tisztára a lyukakat 15.80 m mélységig, majd a 
béléscsöveken keresztül azok kiépítése közben 10 mm átmérőjű mosott 
dunakaviccsal töltöttük fel a lyukakat. Kavicsolás közben azt az érdekes 
jelenséget tapasztaltuk, hogy ahol porózusabb rétegekhez jutottunk, a 
lyukak igen sok kavicsot nyeltek el, jeléül annak, hogy ott nagyobb üre
geket mosott ki a felszálló savanyúvíz. A  kavicsolás befejezése után 
mindhárom cső bőven adta a savanyúvizet és szénsavgázt, amiből nyil
vánvaló, hogy a beépített kavicsszűrőn keresztül bőségesen utat talált 
az aknába.

Ezután a cementgyűrűkkel bélelt aknába vörösfenyőből készült 
hatszögletes fabélés került, majd a cementgyűrűk és a fabélés közét híg 
betonkeverékkel töltöttük ki. Ilymódon elértük, hogy az aknában levő 
savanyúvíz a felső vizektől teljesen el volt zárva.

A  vörösfenyőbélést fedővel elzárva, az akna felső részét agyaggal 
döngöltük és reá 5 cm vastag betonréteget tettünk, hogy az akna könnyen 
felnyitható legyen.

A  szénsavas víz kivezetése 1 hüvelyk átmérőjű horganyozott vas
csővel történik, mely a talajszint fölött 0.4 m magasságban végződik és 
hogy a szénsav a víz fölött szabadon el ne távozhassák, a cső belső végét 
xo cm-re lehajlítottuk. Hogy az aknából nagyobb mennyiségű savanyú- 
vizet is kiemelhessünk, e célból egy 1 ”  belső átmérőjű és 4 m hosszú hor
ganyozott vascsövet nyújtottunk le, melyet a talajszínt fölött 80 cm-rel 
dugó zár el (3. ábra).

A  Polányi-kútból ma (1935 május 8.-án) percenkint 1 .7 liter folyik 
túl. A  mélyítésnél 60 percliter víz kiemelésével tudtuk a víznívót mélyen
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tartani. A  víz kiemelése céljából beépített cső a kifolyó nyílás alatt
3.6 m mélyen végződik, ezzel a depresszióval a kút vízszolgáltatóképessége 
ca. 40 liter percenkint, ami napi 57 m:?-nek felel meg.

A  V ö r ö s - k ú t .

A  Vörös-féle területen a geológiai felvétel során mélyített V III . sz. 
fúrást képeztük ki, de az ennek közelében mélyített L, II., III., V. és VI. 
sz. fúrások is adtak 2— 4 percliter erősen savanyú vizet 1 — 2.5 atmoszféra 
gáznyomással. Minthogy valamennyi fúrás kiképzése nem látszott indo
koltnak, a többi fúrást lehető gondossággal, agyaggal tömtük be.

A  V III. sz. fúrást L ó c z y  professzor úr 26 m mélységig mélyítette 
és a mélyítés alkalmával megállapította, hogy 1 1  — 13 és 22.7— 25.67 m 
közötti porózus rétegek adják a savanyúvizet és a fölös szénsavgázt. 
A  perforált cső beépítése előtt tovább mélyítettük a fúrást, hogy a 
szűrőcsövön bekerülő homok részére zsákot képezzünk, s eközben 
28— 30 m között újabb, igen erős szénsavömlést kaptunk, mely a fúró
lyukban levő vizet több méter magasra dobta fel s a fúrólyuk lezárása
kor 2 atm. túlnyomást adott.

A  fúrás kiképzése a következőkép történt. A legkülső 3 " átmérőjű 
csövet 10.80 m mélységig képlékeny agyagba, szűkített lyukba vertük' be 
úgy, hogy az ott tökéletesen zárt. Az 1.5 "  átmérőjű termelő csövet 
32.25 m mélységig építettük be, de a szénsavat és savanyúvizet adó réte
geknél 1 1 — 13, 22.7— 25.67, továbbá 28— 30 m között perforáltuk és 
szitaszövettel burkoltuk.

Ebbe a csőbe került a félhüvelykes szívócső, amelyet hosszú kísérle
tezés után 29 m mélységig toltunk le s amelyet a 3" átmérőjű külső cső 
kupakján légmentesen vezettünk keresztül.

A  külső csőben meggyűlt 2 atm. szénsavgáz a szívócsövön át per
cenként ca. 1.7— 2 liter savanyúvizet 20— 22 másodpercenkint ismét
lődő lökésekkel nagy erővel lövellt ki, igen sok fölös gázzal.

Minthogy a nagy erővel kilövellő vizet palackokban felfogni nehéz 
volt s a vízhordó gyermekek a kutat több ízben beszögezték, 1934 telén 
a kút felső kiképzését átalakítottam úgy, hogy a víz kilövellése egy 3 " 
átmérőjű csőben történik, melynek felső részén eltávozik a fölös gáz, 
alsó részéből már csillapítva kifolyik a savanyúvíz (3. ábra).

Ez a terület szénsavgázban a leggazdagabb, de bár édesvizű forrá
sok a közelben a felszínen vannak, vízben aránylag szegény. Erre vezet
hető vissza, hogy ennek a kútnak gázos vízszolgáltatása néha nagyobb 
szüneteket is tart. Igen valószínű azonban, hogy mélyebb fúrással több
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vizet is, de mindenesetre több gázt lehetne feltárni, amivel a többi kutak 
vize tetszés szerint telíthető.

Ha összegezzük a három próbákét vízszolgáltatását, azt találjuk, 
hogy az 1932 márciusi mérési adat szerint a túlfolyás a következő:

ö s s z e s e n ............................ 19.4 percliter

savanyúvíz, ami 28.000 liter naponkint. Ez a vízmennyiség a Tolnainál 
duzzasztással már 225 cm depresszió mellett legalább is 36 percliterre, 
a Polányinál 3.6 m depresszióval 40 percliterre növelhető úgy, hogy a 
három próbákét savanyúvízszolgáltatóképességét együttesen napi xoo—
120.000 literre becsülhetjük.

Ezenkívül mindegyik területen több hasonló bőségű kút képezhető ki.


