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Die Anwendung der geophysikalischen B ohrlochkarottage bei den ungarischen 
artesischen Brunnenbohrungen ist schon seit fünf Jah ren  im Gange. D er Ver
fasser zeigt an m ehreren praktischen Beispielen die vielseitigen Anwendungs
m öglichkeiten der geophysikalischen U ntersuchungen bei den B runnenbohrungen; 
w eiter wird gezeigt, dass die geophysikalischen Verfahren die bisherigen M ethoden 
der wassererschliessenden Bohrungen in einigen Jah ren  völlig um gesta lte t und 
die Ausbildung einer bedeutend billiger und doch erfolgreicher B runnenausbildung 
erm öglicht ha tten .

A LYUKSZELVÉNYEZÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 
A HAZAI VÍZFELTÁRÓ FÚRÁSOKNÁL*

B É L T E K Y  LAJOS

A geofizikai műszeres lyukszelvényezés bevezetésének és alkal
mazásának a kútfúrás terén is igen nagy jelentősége van. Az alábbiak
ban a különféle műszeres vizsgálatoknak a hazai vízfeltáró fúrásoknál 
való gyakorlati felhasználási lehetőségeit és gazdasági kihatását fogom 
röviden ismertetni.

Az ásványi nyersanyagkutató fúrásoknál és a vízfeltáró fúrásoknál 
igen fontos a zavartalan és pontos mintavétel, mert a kőzetazonosítás, 
a fúrás geológiai szempontból való értékelése csak akkor végezhető el, 
ha pontosan meg tudják állapítani a különböző rétegek települési sor
rendjét, mélységbeli elhatároltságát s megbízható, keveredés nélküli 
furadékanyagot, illetve kőzetmintát tudnak szolgáltatni a szemcse- 
és kormeghatározást célzó laboratóriumi vizsgálathoz.

A mai korszerű forgatásos fúrásnál, amellyel most már az artézi 
kutakat is készítik, a fúrási sebesség növelése jelent igen nagy előnyt. 
A fúrási sebesség növekedésével azonban fokozatosan romlik a kőzet
minták alapján történő rétegazonosítás megbízhatósága, jósága és 
pontossága. A különböző mélységből való furadékot ugyanis kevere
detten hozza ki az öblítővíz s ha sikerül is zavartalannak látszó mintát 
nyerni, a réteg mélységbeli helyének megállapítása bizonytalan, mert 
gyakori eset, hogy a mélyebben települt, kisebb fajsúlyú furadék hama
rabb jelenik meg a külszínen, mint a felette levő nagyobb fajsúlyú kőzet 
furadéka.

Még rosszabb a helyzet ebből a szempontból az ún. jobböblítéses 
fúrásoknál, nálunk pedig a vízfeltárásnál túlnyomóan ezt a fúrási 
* A kézirat 1959. január 22-én érkezett.
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módot használják. Számos fúrásnál előfordult, hogy hiába szűrőzték 
he a víznyerésre igen alkalmasnak látszó durva szemcsézetű réteget, 
a remélt vízhozam alig, vagy egyáltalában nem mutatkozott, mivel 
a víztartó réteg tényleges mélységbeli helye nem egyezett a fúrómester 
megállapításával.

Régebben, amikor a lyukszelvényezés, a karottázs hiányában 
a rétegészlelésnél elkövetett hibát nem lehetett bizonyítani, tovább 
fúrtak esetleg 100—200 méterrel mélyebbre, vagy pedig, ha nem volt 
fedezet a továbbmélyítésre, meddővé nyilvánították a fúrást.

A szénhidrogén és a szilárd ásványi nyersanyagkutató fúrásoknál, 
ahol hasonló nehézségek mutatkoztak a kőzetminták útján való réteg- 
azonosítás terén, főkép a magfúrás minél nagyobbmérvü alkalmazásával 
próbálják biztosítani a zavartalan mintavételt, továbbá a szén- és érc- 
telepek mélységbeli helyének pontos megállapítását. Nagy segítséget 
jelent azonkívül, hogy a Mélyfúró Vállalatok geológus-szolgálata a 
helyszínen naponta ellenőrzi a fúrótornyoknál folyó munkát. A mag- 
kihozatal terén évről évre máris igen szép javulás mutatkozik.

Az artézi kút-íúrásoknál a magfúrás nem gazdaságos, mert a kisebb 
fúrási sebesség a költségeket emeli, azonkívül éppen a víznyerés szem
pontjából produktív szakaszból csak nehezen lehet magmintát venni. 
A víztartó réteg — a homok — ugyanis általában nem áilékony, ennek 
folytán nem magképes. A munkahelyek nagy területen való szétszórt
sága miatt az üzemi geológia által végrehajtandó naponkinti ellenőrzést 
sem lehet megvalósítani.

A vízkutató és feltáró fúrásoknál a lyukszelvényezésben sikerült 
megtalálni azt a segítséget, amellyel a gyakorlatban leginkább elterjedt 
forgatásos fúrási módszernél tapasztalt mintavételi és rétegészlelési 
hibák és hiányok ellenőrizhetők és kijavíthatok. A rétegészlelési hibák 
kiküszöbölése céljából vált tehát szükségessé a közvetett azonosítási 
módszerek kidolgozása és alkalmazása. Ilyenek a geofizikai mérési 
módszerek is, amelyek között legnagyobb szerepe az elektromos ellenállás 
és a spontán polarizáció mérésének van.

A geofizikai mérési módszerek rövid ismertetése
Az említett mérések az átfúrt kőzet fajlagos elektromos ellenállásá

nak és az öblítőiszapnak a környező kőzetekbe való beszűrődésekor, 
valamint a rétegvízzel elektrokémiai kölcsönhatásba lépése folytán 
keletkező természetes elektromostér potenciáljának meghatározására 
irányulnak. A mérési módszert a Schlumberger testvérekről nevezték el, 
akik ezt a mérési eljárást 1927-ben dolgozták ki.

A fajlagos ellenállásmérés azon a tényen alapszik, hogy a kőzetek 
elektromos vezetőképessége különböző s azt nemcsak a kőzettani össze
tétel, hanem döntő mértékben a pórusokban levő folyadék befolyásolja. 
Az üledékes kőzet szilárd vázának legtöbbnyire nagy a fajlagos elektromos 
ellenállása. A porózus kőzetek ellenállása azonban, ha ásványi oldatokat 
tartalmazó vízzel vannak telítődve, kis értékű. A fajlagos ellenállást 
befolyásolja még a vízben oldott sók mennyisége is. A kőzet fajlagos



A  lyukszelvényezés gyakorlati alkalmazása 21

Keletkezhetik elektrofiltráeiós és diffúziós 
a harántolt rétegek és az öblítőiszap között

jó

ellenállása annál nagyobb, minél kisebb a kőzet likacsaiban levő víz 
sókoncentrációja. Kis fajlagos ellenállása van tehát a sós vizet tartalmazó 
homoknak s esetleg nagyságrendekkel nagyobb az édesvízzel átitatott 
homoknak.

A fúrólyuk fala mentén keletkező elektromos tér potenciálját, 
amit rendszerint a kőzetek fajlagos elektromos ellenállásával egyszerre 
mérünk, spontán, vagy magától keletkező potenciálnak nevezzük. 
Ennek keletkezése és nagysága is szoros összefüggésben van az átfúrt 
rétegek kőzettani sajátosságaival és a fúróiszap tulajdonságaival.

Spontán polarizáció 
hatás útján. E jelenséget
játszódnak le. A fúrólyuknak azon részein, ahol feltételezhetően 
áteresztő képességű nagy porozitású kőzetek alkotják a lyuk falát, 
tehát ahol a beszűrődés nagyobbmérvű, a potenciálgörbe minimumot 
jelez..

Újabb mérési módszer a természetes gamma sugármérésen alapuló 
szelvényezés, mely a kőzetek természetes gamma sugárzását méri s ebből 
lehet következtetni az egyes rétegek anyagára. Ha ugyanis ismerjük 
a különböző kőzetek radioaktivitásának intenzitását, a rétegazonosítás 
ennek alapján elvégezhető. A legnagyobb radioaktivitást általában az 
agyag és a márga mutatja, a víztartó kőzetek csak kisebb mértékben 
radioaktívak. Ez a szelvényezési módszer elsősorban az anyagok és 
márgák helyét állapítja
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fajlagos ellenállásgörbe közül a g3-t nagyobb behatolási mélységű 
szondával vették fel. Az ellenállásgörbe maximumainak a gammagör
bén minimumok felelnek meg a homokos réteg tulajdonságainak meg
felelően.

A porózus réteget tartalmazó szakaszok valószínű helye a gamma
görbe alapján is kijelölhető, de csak kisebb biztonsággal, mintha a PS  
és ellenállásgörbe is rendelkezésre áll.

Agyagnak vagy márgának minősíthető pl. a 300—310, 335—338 m 
közötti szakasz, homokos agyagnak pedig a 338—351 m közötti.1

A karottázsszelvény értelmezéséhez jó. ha ismerjük a fúrás földtani 
szelvényét, illetve a fúrás folyamán harántolt kőzetféleségeket is, mert 
pl. több kőzetnek közel azonos fajlagos ellenállása van.

A karottázsszelvény kiértékelése víznyerés lehetősége szempontjából 
igen nagy gyakorlati tapasztalatot igényel.

A vízfeltárás céljából végzett fúrásoknál az elektromos lyukszel
vényezést hazai viszonylatban először 1953 decemberében alkalmazták 
a hódmezővásárhelyi 1096 m-es thermálvizes kút készítésénél. E kútnál 
100 m-es szakaszokon kellett előfúrni csövezés nélkül s a porózus 
rétegek mélységbeli helyének pontos meghatározása volt a mérés célja.

A szelvényezéssel végzett első rétegazonosítás eredményes volt, 
a kútból 1300 liter/perc 42 C° hőmérsékletű vizet lehetett kitermelni. 
1954-ben öt fúrásnál történt karottázsvizsgálat. A lyukszelvényezést 
a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet elektromos mérőcsoportja 
végzi az intézet dolgozói és a Geofizikai Mérőműszergyár által tervezett 
mérőműszerekkel.

Az első évben a Geofizikai Intézet csak elektromos lyukszelvényezésre 
volt berendezkedve, radioaktív szelvényezést pedig 1955. év nyarán 
végzett először kútfúrásnál. Azóta évről évre fokozódó mértékben 
veszi igénybe az állami kútfúróipar a karottázst.

A lyukszelvényezés felhasználási lehetősége és gyakorlati eredménye
a kútfúrásoknál

Az első időkben legtöbb szelvényezést annak ellenőrzése céljából 
kellett végezni, hogy helyes-e a fúrómesternek az az állítása, hogy a 
fúrásnál nem harántoltak porózus réteget, vagy pedig annak megállapí
tásáért, hogy a furadékminta szerint jó víztartónak látszó homok milyen 
vastagságú és hol van pontosan mélységbeli helye. E vizsgálatokat leg
több esetben csövezetlen furatban végezték el. Számos esetben előfordult 
azonban az is, hogy a szűrő beépítése után a kevés vízhozam miatt 
kellett a már csövezett furatot gammaszelvényezésnek alávetni.

Az egyik községben 170 m-ig nem észleltek víztartó réteget, jóllehet 
a községben vannak kutak, amelyeknek mélysége nem haladja meg a 
170 métert. A karottázsvizsgálat 122—127,5 és 147—150,5 m mélység
ben mutatott ki porózus réteget, melyek beszűrőzése után a vízszükség
letet sikerült továbbfúrás nélkül biztosítani.

1 E z az in terp re tác ió  csak víznyerés szem pontjából engedhető meg. Szigorúan véve m indkét 
szakasz vegyes hom okosagyagos k a ra k te r t m u ta t.
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Egy másik esetben a fúrás 100 m mélységűre volt előirányozva. 
Homokréteget csak 50—61 m között észleltek s mivel abba a szakaszba 
beépített szűrővel a rétegpróba nem járt eredménnyel, továbbfúrtak 
146 m-ig, újabb homokréteget azonban nem találtak.

A geológusszolgá
lat a környékbeli kutak 
szelvényei alapján nem 
járult hozzá a tovább
ításhoz, hanem lyuk
szelvényezést végezte
tett, amely 71—75 és 
83—88 m között po
rózus réteget jelzett.
A rétegek beszűrőzése 
azonban nem hozta meg 
a várt vízmennyiséget, 
ieltehetően azért, mert 
a porózus rétegek a 
többszöri beszűrőzés és 
a szelvényezés során 
elagyagolódtak. Hosz- 
szabb időt igénylő réteg
mosatás helyett, mely 
nem is vezet mindig 
eredményre, gazdaságo
sabb megoldásnak lát
szott új lyukat fúrni az
első fúrás közelében. Az új fúrás során a karottázs által kimutatott 
mélységekben most már megtalálták a víztartó rétegeket, beépítették a 
szűrőt s 60 liter/perc vizet vettek ki a kútból 5 m depresszió mellett.

Az egyik biharmegyei községben már több ízben próbálkoztak 
mélyfúrású kút készítésével, de eddig térszint felett kifolyóvizű kutat 
nem sikerült létesíteni. A földtani szakvélemény, mely 360 m-re irányozta 
elő a kút mélységét, a 10—15km-es körzetben levő kutak adatain alapult. 
A kutat három csőrakattal tervezték meg. Az első rakat 70 m-ig került 
beépítésre, a 2. rakat pedig 280 m-ig. A 2. rakat beépítése után elő
fúrtak csövezetlenül 360 m-ig, lyukszelvényeztek s a karottázs által 
porózusnak kimutatott 312—319, 325—329 m-es szakasznál szűrővé 
kiképezve, beépítették a 3. csőrakatot. Az eredmény megfelelt a várako
zásnak. A térszint felett 1 m magasan 50 liter /perc víz folyt ki s kom
presszorral kivettek 330 liter/percet —14,5 m-ig történő leszívással. 
A három csőrakat 241, 165 és 133 mm-es volt. Szükség esetén még tovább 
is lehetett volna fúrni 100—150 m-rel. Ennél a fúrásnál a hosszú elő- 
fúrás miatt bizonytalan rétegmegállapítás helyességét a furat 0—280 
m-ig terjedő szakaszán gammaszelvényezéssel ellenőrizték. Ebből a 
gyorsan átfúrt és kellően meg nem vizsgált, kevésszámú porózus réteg 
helye pontosan megállapítható (pl. 160 — 168,5 és 251—257,1 m). Ennek 
esetleg kisebb mélységű kutak telepítésénél lehet majd hasznát venni.

2. ábra
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Több esetben kifogás tárgyát képezte, hogy a vízhozam jóval 
alatta maradt a rétegminta szemcsemérete alapján jogosan várt nagyobb 
vízhozamnak s az elvégzett gammaszelvényezés igazolta is, hogy a 
fúrómester által végzett szintmegállapítás nem pontos s a víztartó 
rétegnek éppen a legpermeabilisebb részébe nem került szűrő.

A lyukszelvényezés óta ellenőrizni lehet, 
hogy a szűrő tényleg homokrétegbe van-e 
beépítve, ha pedig továbbfúrásra kerül sor, 
megvan rá a lehetőség, hogy hosszabb sza
kaszt fúrjanak elő csövezetlenül, mert a 
lyukszelvényezéssel meg tudják állapítani 
nemcsak a porózus rétegek pontos helyét, 
hanem több réteg esetén a természetes po
tenciál és ellenállásszelvény alapján a víz
nyerésre legalkalmasabb réteget is. Nem kell 
tehát attól tartani, hogy a rétegpróba után 
a szűrőcső, vagy annak köpenycsöve megszorul 
s rakatveszteség következtében a furat még 
jobban „kihegyeződik”.

Az egyik dunántúli fúrásnál a fúrómester 
észlelése alapján a 180,1 — 193,5 m-es szakaszt
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szűrőzték be és 160 liter/perc vizet vettek ki 31,4 m depresszió 
mellett. A radioaktív szelvényezés kimutatta, hogy a víztartó 
réteg feljebb van kb. 5 m-rel, ezért a szűrőt kihúzták és 175,2—183 m 
között építették be ismét. A vízhozam 400 liter/perc lett s a depresszió 
11,5 m-re csökkent, tehát a fajlagos vízhozam2 5,1-ről 34,7 liter/perc-re 
növekedett.

Több esetben az elektromos szelvényezés alkalmával az is kiderült, 
hogy a csősarunak a fúrómester által megadott mélységbeli helye néhány 
dm-rel, sőt 1—2 méterrel is eltér a tényleges helyzettől, vagy pedig 
azt állapította meg a szelvényezés, hogy a saru homokban van s ennek 
folytán nem zár. Ez a körülmény a teleszkópszerü csővágások után okoz 
nagy nehézséget, mert ha a sarunál levő víztartó réteget nem sikerül 
teljesen kizárni a tömszelencével, a vízhozam és a nyugalmi szint is 
megváltozik és a víz homokossá válik.

A fúrómester felületes rétegmeghatározása bizonyult be az egyik 
fúrás gammaszelvényezése során. A fúrásnál a porózus réteg helyét 
92,3—119 m-ben határozták meg s a réteget teljes vastagságában be- 
szűrőzték. A vízhozam 1500 liter/perc lett. Mivel az illető vízműtelepen 
öt kutat kellett készíteni, munkába állott egy másik fúróberendezés is 
az előbbi fúrástól kb. 300 m távolságban. Ennek fúrómestere az 1. fú
rás adataira támaszkodva gyorsan átfúrta a fenti szakaszt és a vízadó réteg 
helyét 91,1 —118,7 m-ben állapította meg s ugyancsak beszűrőzte a réte
get teljes vastagságában. A kompresszo
rozás során azonban meglepetéssel látta, 
hogy a kút vízhozama csak negyedrésze 
az első kútból kapott vízhozamnak. 
Gammaszelvényezéssel megvizsgálva a 
beszűrőzött szakaszt, az derült ki, hogy 
96—99,5 m között agyagbeékelődés van 
a homokban s a vízhozam azért lett jóval 
kevesebb, mert a második kút szűrőjének 
beépítésekor ez az agyag feltehetően rá
csúszott a homokrétegnek 99,5—118,7 
m-es szakaszára.

A feltevés helyessége beigazolódott. 
A 99,5 m alatti szakaszban levő szűrő
nek erőteljes, belülről való mosatásával 
sikerült a vízhozamot az első kút hoza
mának több mint 2/3-ra fokozni. A faj
lagos vízhozam azonban felét sem érte el 
az első kút fajlagos vízhozamának, jeléül 
annak, hogy a beszűrőzött porózus rétegbe 
került agyagszemcsék teljes eltávolítása 
még durvábbszemű víztartó rétegből sem 
sikerül minden esetben. Érdekes, hogy 
az 1. számú kútnál az alsó réteg
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elagyagolása nem következett be. Műszeres vizsgálat nélkül tehát az 
érthetetlenül kevés vízhozam okát nem lehetett volna felderíteni s a 
hibát nem lehetett volna kiküszöbölni.

A radioaktív, vagyis gammaszelvényezést több esetben nemcsak 
a homok, hanem az agyagréteg helyének megállapítására is fel lehetett 
használni. Legnagyobb radioaktív intenzitása ugyanis az agyagnak és 
a márgának van.

Ez a lehetőség a helyes kútkiképzés megkönnyítése szempontjából
fontos a kútépítéssel foglal- 

Term. akti vitás Тест, ц-aktivitás kozó gyakorlati szakember
részére. A helyes béléscsö
vezésnek ugyanis az az elő
feltétele, hogy a beszürő- 
zött víztartó réteg ne kerül
hessen kapcsolatba felsőbb 
víztartó szintekkel. Ezt pe
dig úgy lehet elérni, hogy 
a szürőrakat felett bent
maradó utolsó csőrakat saru
jával a víztartó réteg fedő
jét képező vízátnemeresztő 
rétegben kell zárni.

A debreceni régi vízmű
nél az elöregedett, kiselejte
zett kutak helyett új kutakat 
kellett fúrni. A saruzárásra 
alkalmas agyagrétegeknek 
és a víztartó homokoknak 
mélységbeli helyét úgy lehe
tett pontosan megállapítani, 
hogy a legközelebbi régi 
kutat gammaszelvényezéssel 
megvizsgálták. A 9. sz. szi- 
vornyás kútnál pl. 66—71 m 
között volt saruzárásra alkal
mas agyagréteg, a 12. sz.-nál 
pedig 81,5—87 m között. A 
közelükben fúrt új kútnál a 
2. csőrakattal a karottázs 
szerint agyagnak minősít
hető szakaszban végezték el 
a felsőbb víztartó rétegek 
vizének kizárását.

A lyukszelvényezést nagyon jól fel lehet használni fúrásilag ismeret
len területen való új kút kiképzésénél is. Előbb kisátmérőjű kereső 
fúróval lefúrnak az előirányzati mélységig, utána a furatot lyukszelvé- 
nyezik s a karottázsszelvény alapján állapítják meg a szűrő és a felette 
ievő saruzárások helyét. Ha több víztartó réteget kell megvizsgálni,

9. sz. szivornyás kút 12 sz. szivornyás kút
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az egyes rétegek kipróbálásához szükséges béléscsövezést tervszerűen 
és könnyen lehet úgy kialakítani, hogy az egyes csőrakatok közvetlenül 
a kipróbálandó réteg fedőjében legyenek jólzáróan leültetve. Ily módon 
a rétegek egymástól el lesznek zárva s a szűrőket a továbbfúrás előtt 
könnyen ki lehet húzni.

A debreceni vízmű két kútjának egymás mellé rajzolt gamma
szelvényeit fel lehetett használni rétegazonosításra és a rétegdőlés kimu
tatására. A 9. sz. kútnál 81,5 m-nél kezdődő homokréteg a 12. sz. kútnál 
90 m-nél kezdődik.

Igen nagy hasznát lehet venni a mélyfúrási geofizikai vizsgálat
nak a dokumentálás terén is, mert a fúrási technológiától függetlenül, 
pontosan adja meg a rétegsort, nincsenek tehát 
esetleg 10—15 m-ig terjedhető eltérések a való
ságtól a kőzethatárok megállapításánál abból 
kifolyólag, hogy az öblítővíz a különböző faj
súlyú kőzeteket hosszabb vagy rövidebb idő 
alatt hozza fel a külszínre, azonkívül megállapít
ható a porózus réteg struktúrája is, vagyis hol 
iszapos, hol durvábbszemű a homokréteg, hol 
van a víznyerés szempontjából legkedvezőbb 
nagyobb porozitású szakasz.

A karottázsszelvény alapján, még ha nincs 
is furadékminta, tisztázni lehet, hogy olyan terü
leteken, ahol az elmúlt évtizedekben főleg nagy
mélységű kutakat készítettek, elfogadható-e az 
az állítás, hogy kisebb mélységben nincs víztartó 
réteg. Már eddig is több helyen felhívta a figyel
met a lyukszelvényezés olyan rétegekre, ame
lyeket eddig — esetleg — indokolatlanul mel
lőztek.

A dokumentáció célját szolgálja az a gya
korlat is, hogy — amint már említettem — a 
nagymélységű fúrásoknál a furat teljes hosszát 
lyukszelvényezzük, azt a szakaszt is, amely még 
kipróbálás céljából sem jöhet szóba a folyamat
ban levő fúrásnál. A cél ugyanis az, hogy minél több fúrás karottázs- 
szelvénye legyen meg az adattárban, mert ennek a későbbi kúttele- 
pítésekhez szükséges hidrogeológiai szakvélemények készítésénél és a 
terület földtani szempontból történő tudományos feldolgozásánál is igen 
nagy hasznát lehet majd venni. Ezért minden karottázsszelvényt el
helyezünk a Magyar Áll. Földtani Intézet és a Mélyfúró Vállalat 
geológusszolgálatainak adattárában is.

Arra kell tehát törekedni, hogy egyelőre minden nagyobb mélységű, 
később pedig minden fúrás szelvényezésre kerüljön. így idővel minden 
települési helyről rendelkezésre fog állani egy-egy karottázsszelvény s 
annak birtokában helyesbíteni lehet az eddigi fúrások szubjektív hibával 
terhelt szelvényeit.
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Másik igen fontos terület, ahol a lyukszelvényezést sikeresen tudták 
alkalmazni, a nagymélységű, 500—2000 m-es kutak fúrása. A nagy
mélységű kutak készítésének kialakult technológiája s ebben a karottázs. 
szerepe a következő:

A kút mélységének a térszinttől számított kb. kétharmadáig két 
csőrakatot használnak, melyek egyike a 60—80 m mélységig beépített 
iránycső. Mindkét csőrakatot palástcementezéssel építik be a furatba, 
melyben előzőleg elvégzik az ellenállás és PS  vizsgálatot. Ezután tovább 
fúrnak az előirányzott mélységig, melynek elérése után a béléscsövezet

nélküli szakaszban elek
tromos lyukszelvénye
zéssel állapítják meg, 
hogy vannak-e víznye
résre alkalmasnak lát
szó porózus rétegek, 
melyiket érdemes meg
nyitni s pontosan meg
állapítják a felvett szel
vényről ezek mélység
beli helyét. Ezután be
építik a harmadik cső
rakatot s felveszik a 
radioaktív szelvényt is.

Szűrőnek az 1000' 
m-nél kisebb mélységű 
kutaknál szitaszövettel 
bevont perforált csövet, 
vagy ún. diffúziós ha
sításéi csövet használ
nak, nagyobb mélységű 
kutaknál azonban, ahol 
már tömör, kompakt 
víztartó rétegekkel lehet 
számolni, újabban az 
olajtermelő kutaknál 
alkalmazott kiképzés 
szerint, perforátorral lö
vik keresztül a csőfalat. 
Összehasonlításul beírni - 
tatom az 1954-ben Hód
mezővásárhelyen fúrt 
1092 m-es és az 1958- 
ban készített szentesi 
1786 m mély melegvizes 
kút csövezését.

A hódmezővásár
helyi kút tervezésénél 
még nem lehetett számí-8. ábra
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tásba venni a lyukszelvényezés lehetőségét. A íuradékminta alapján való 
rétegmegállapítás nem engedett meg egy-egy csőrakattal túlságosan 
hosszú előíúrást, ennek folytán 7 csőrakattal kellett a furatot lecsövezni. 
A kezdőcső 507 mm-es, a befejezőcső pedig 140 mm 0 -jű volt. Az öt 
rakatváltásnál 20—30 m-es átfedést kellett hagyni s ezek a helyek — 
ennek dacára — hibaforrások maradtak.

A szentesi 1736 m-es kúthoz viszont elég volt három csőrakat 
egy rakatváltással. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nagy mélység 
miatt a 2. és a 3. csőrakatnak vastagfalú AP csövet építettek be.

Mindenesetre lyukszelvényezés nélkül gondolni sem lehetne 1000 m-t 
jóval meghaladó mélységű és aránylag nagyméretű befejező rakattal rendel
kező és ennek következtében nagy vízhozaméi kutak építésére.

A rétegmintavétel megbízhatóságát ilyen fúrásoknál szakaszos 
magfúrással és oldalfalmintavevő használatával lehet elfogadhatóvá tenni.

Lyukszelvényezés segítségével lehet víztermelő kúttá kiképezni az 
olajkutatás szempontjából eredménytelen furatokat. Ennek azért van 
nagy jelentősége, mivel hazánkban több száz olyan 1000—2000 m-es, 
vagy még mélyebb furat van lezárva üzemen kívül, amelyet szénhidrogén, 
vagy olajkutatás céljából mélyítettek le, azonban eredmény nélkül. 
Ezek részben vagy teljesen csövezve vannak. Sok helyen felvetődött 
annak a gondolata, hogy ezeket a kutakat víztermelés céljára képezzék 
ki s így hasznosítsák a népgazdaság számára a befektetett tőkét. Belö- 
véssel. perforálással a legtöbbnél megvan a műszaki lehetőség a furatnak 
termelő kúttá való átalakítására. Ha a furat karottázsszelvénye rendel
kezésre áll, akkor annak alapján a szükséges perforáció elvégezhető. 
Ha azonban a szelvény hiányzik, utólag kell a radioaktív szelvényezést 
elvégezni s annak alapján el lehet dönteni, hogy hol lehet számítani 
olyan rétegekre, melyek víztermelés szempontjából történő megnyitása 
eredményesnek ígérkezik.

A kőolajipar által fúrt debreceni eredménytelen olajkutató fúrásokat 
1953-ban a fenti módon sikerült termelő kúttá kiképezni s az egyikből 
óránként 20, a másikból 40 m3 42, ill. 60 C° hőmérsékletű melegvíz 
termelését lehetővé tenni.

A 9. ábra egy olajtermelés szempontjából meddő fúrás lcarottázs- 
szelvényét tünteti fel. Ennek alapján a lecsövezett furatot 1000 m körüli 
mélységben perforálással melegvíztermelő kúttá lehet kiképezni. Jól 
látható ezen a szelvényen, hogy a porózus szintek túlnyomóan a felső 
pannonban találhatók, az alsó pannonban pedig a vízátnemeresztő 
rétegek vannak túlsúlyban.

1957-ben Hajdúböszörményben és Kiskőrösön végeztek sikerrel 
melegvíztermelő kúttá való kiképzési munkát.

A gammaszelvénynek vettük nagy gyakorlati hasznát két thermál- 
kútnál, amelyek mélysége 1000 m körül volt. E kutaknál a 900—1000 m 
közötti szakaszban beszűrőzött rétegek vize kevés volt, alatta maradt 
100 liter/perc-пек s ennek folytán azon rendeltetésüknek, hog}r a fürdő- 
medencét kellő mennyiségű vízzel feltöltsék, nem feleltek volna meg. 
A gamma szelvényezéssel 700—850 m között kimutatott felsőbb réteg 
megnyitásával mindkét kútnál sikerült a vízhozamot a szükségletet
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kielégítő 700 liter/perc-re emelni. A víz hőmérséklete a felsőbb réteg 
bekapcsolása után sem csökkent, mivel az áramlási sebesség növekedé
sével kisebb lett a víz lehűlési vesztesége.

Az egyik kútnak, a kiskunhalasinak karottázsszelvényét és 
csövezését a 10. ábrán láthatjuk.

Ez arra is jó példa, hogy bár az ellenállás 
fis. eh. Ю.00 £s p s  szelvény a 957—973 m közötti szakasz

ban porózus réteget jelzett, nagyobb víz
hozamot ebből a rétegből nem lehetett remélni,
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mert a gammaszelvény a tiszta kvarchomokra jellemző minimumot 
nem mutatta.

A vízhozam ennek a szelvénymagyarázatnak megfelelően tényleg 
kevés volt s ezért vált szükségessé a gammaszelvényen porózusnak 
látszó, 815—865 m közötti három rétegnek perforálással való meg
nyitása. Az eredményt az előbbiekben közöltem.

A szükségletet kielégítő vízhozamnak ily módon való biztosításával 
egymillió forintot meghaladó értékű olyan vízfeltárást lehetett teljes 
eredménnyel befejezni, amelyről már-már úgy látszott, hogy nem fogja 
célját elérni.

A gammaszelvény még arra is felhívja a figyelmet Kiskunhalason, 
ahol 200 m-nél mélyebb fúrást még nem mélyítettek le, hogy pl. 220—30fr 
m között is található több, nagyvastagságú porózus réteg, melyeket az újabb 
kúttelepítéseknél figyelembe lehet és kell venni annál is inkább, mivel a 
200 m-nél kisebb mélységű rétegek vize túlzottan vasas.

A karottázshasználat gazdasági eredményei
A lyukszelvényezés széleskörű alkalmazási területének ismertetésé

vel azt hiszem, sikerült érzékeltetnem, hogy a lyukszelvényezésnek 
a kútfúrási munkáknál való alkalmazása milyen nagyjelentőségű 
lépés volt a hazai ártézi kútfúrás történetében, és a kútfúróipar milyen 
sokoldalú és hasznos segítséget kapott a lyukszelvényezésben. Ez az 
együttműködés ezenfelül igen nagy gazdasági hasznot is jelent a népgazdaság 
számára.

A karottázs bevezetése előtt a rétegészlelésnél vagy a kútkiképzés- 
nél elkövetett hiba okára csak a külszínen észlelt jelenségekből lehetett, 
következtetni, amelyet — természetesen — a hiba elkövetője nem akart 
elismerni. A karottázzsal olyan eljárások birtokába jutottunk, amelyek 
tárgyi bizonyítékot szolgáltatnak a külszínen észlelt jelenségek helyes 
értelmezéséhez és az értelmezés feletti bármilyen vitának elejét veszi.

A lyukszelvényezés alkalmazásának a költségekre való kedvező 
kihatását számszerűleg megállapítani nem egyszerű feladat. Gondolok 
pl. a fúrási sebesség növeléséből, a rétegészlelés vagy a kútkiképzés 
során elkövetett valamilyen hiba okának megállapításából és annak 
megszüntetéséből származó gazdasági előnyökre. Mindenesetre a legtöbb 
esetben 100 000,— forintot meghaladó értékű létesítmény selejtté válását, 
vagy értékcsökkenését lehetett a karottázs segítségével megakadályozni.

A karottázs által elért pénzbeli megtakarítás legkézzelfoghatóbb 
eredménye a meddő fúrások számának csökkenésében mutatkozik. Az 
eredménytelennek látszó fúrásokat 1955 óta az Orsz. Földtani Főigaz
gatóság minden esetben szelvényezteti s csak abban az esetben nyilvá
nítja meddőnek a fúrást, ha a lyukszelvényezés sem mutat ki porózus 
réteget. A meddő fúrások száma ennek következtében már 1955-ben 
az előző évek meddő fúrásaihoz viszonyítva ötödére csökkent, ami 
abban az egy évben kb. 1,5 millió forint megtakarítást jelentett. 1958 
első 10 hónapjában még egyetlenegy meddő fúrása nem volt az állami kút
fúróiparnak.
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A nagymélységű fúrásoknál a mélyfúrási geofizikai vizsgálatok 
segítségével kialakított új technológia egyrészt a fúrási sebesség tetemes 
megnövekedését tette lehetővé, másrészt a beépített csőanyag súlyának 
csökkentését eredményezte.

A hódmezővásárhelyi 1953—54-ben készített kútba még fm-enkint 
60 kg béléscső került beépítésre, a Szentesen alkalmazott technológiával 
viszont egy 1100m-es kút csövezésénél fm-enkint 46 kg béléscsövet hasz
náltak fel. A 23,3%-os anyagmegtakarítás értéke az 1100 m-es kútnál 
kb. 60 000 forintnak felel meg. A kevesebb csőrakat miatt jelentősen 
csökken a csőhasználat költsége is, hiszen 2800 fm helyett csak 450 fm 
csőre van szükség a rakatok beépítésénél.

A kiskúnhalasi kút eredményes befejezése biztosításának költség- 
kihatását az előbbiek során már ismertettem, a Nyíregyháza—Sóstón 
készített. 1000 m-es kútnál elvégzett hasonló műveletek eredményeként 
ugyancsak kb. 1 millió forintos beruházás vált teljes értékűvé. De ezek 
csak kiragadott összegek. Annak a 160 db kútnak az értéke, amelynek 
sikeres elkészítését főkép a lyukszelvényezés tette lehetővé az elmúlt 
öt év alatt, kb. 60 millió Ft-ot tett ki.

Azoknak a gáz- és olajkutatás szempontjából meddő kutaknak 
az értéke, amelyeket a mélyfúrási geofizikai vizsgálatok segítségével 
lehet meleg vagy langyos vizet termelő kúttá kiképezni, egyenkint 
szintén több millió forintot képvisel.

1953. december havától 1958. októberéig 160 fúrásnál végzett 
a Geofizikai Intézet mérőcsoportja elektromos vagy radioaktív szel
vényezést. A szelvényezett kutak száma évről évre növekedett. 1958-ban 
az állami kútfúróipar az általa végzett fúrásoknak már kb. 30%-ánál 
igénybe vette az elektromos és gammakarottázst. Ez is bizonyítja, 
hogy a műszeres rétegvizsgálat ma már — mondhatjuk — nélkülöz
hetetlen segítőnk abban, hogy az artézi kút-fúrás gyors, megbízható 
és eredményes legyen.

Sohasem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a karottázzsal 
való rétegelkülönítés és rétegtartalom-meghatározás csak akkor lehet 
teljesen biztos, ha a rétegmintavételt sem hanyagolják el. A mintavétel 
terén a követelmények lazítása abban az esetben sem engedhető meg, 
ha a lyukszelvényezés a kútkiképzési technológiának szerves részét 
képezi.

Abban, hogy a kútfúróipar ilyen sokoldalú és hathatós segítséget 
kapott a karottázsban, az Országos Földtani Főigazgatóság kezdemé
nyező és segítő munkáján kívül legfőbb szerepe a Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet vezetőségének és dolgozóinak, különösképp 
a Geoelektromos osztály vezetőjének, dr. Sebestyén Károlynak s a beosz
tott munkatársaknak, Tatár Jánosnak, Sajti Lászlónak, Detre László
nak és Nagy Károlynak volt. Az ő fáradhatatlan és odaadó munkájuknak 
köszönhető, hogy a geofizikai mérési módszerek kinőttek a tudományos 
kísérletek kereteiből és elérték azt a szintet és azt a biztonságot, amikor 
azokat gyakorlati alkalmazás céljából már át lehet adni az iparnak.


