
Hévíztermelés a meddő szénhidrogénkutató fúrásokból
Ir ta ;  Bélteky Lajos

Az utolsó tizenöt évben egyre nagyobb érdek
lődés nyilvánult meg hazánkban a hévizek iránt. 
1956-tól mostanáig kb. négyszer annyi hévízkút 
létesült, mint az előző időszakban a múlt század 
hatvanas éveitől kezdődően, amikor Zsigmondy 
Vilmos lefúrta Harkányban, továbbá a budapesti 
Városligetben és a Margitszigeten a magyaror
szági első termálvizes kutakat.

Az 1971. január 1-i helyzet szerint 420 kút 
termel 35 °C-nál melegebb vizet, s ezek közül 
78 meddő szénhidrogénkutató fúrásból lett víz
termelésre kiképezve. E kutaknak egy része, pl. 
Hajdúszoboszló, Debrecen, Karcag-Berekfürdő, 
a két világháború közötti időszakban létesült.

A 78 kút vízhőmérséklet szerinti megoszlása:
35—45 °C 10 db
45—60 „ 30 „
60—80 25 „
80— „ 13 „

Az utóbbi években mindinkább foglalkoztatja 
a szakmai köröket és a sajtót is a CH-ku tatás 
szempontjából meddőnek bizonyult fúrások 
hasznosítása.

Egy nemrégen megjelent dokumentum regény 
is, Mocsár Gábortól az „Égő arany” , részletesen 
foglalkozott ezzel a kérdéssel, s nagy reménye
ket fűz a meddő olajkutató fúrásoknak meleg
víz termelésre való felhasználásához, s érthetet
lennek tartja e nagy lehetőség kihasználásának 
elhanyagolását.

Mindezekre való tekintettel indokoltnak tar
tom ennek a kérdésnek közelebbi megvilágítá
sát, részletesebb tárgyalását.

Ismeretes, hogy az Országos Kőolaj és Gáz
ipari Tröszt évenkint többszáz nagymélységű 
CH-kutatófúrást mélyít le, s ezek közül azokat, 
amelyek kőolaj és földgáz feltárás szempontjá
ból meddőnek, termelésre alkalmatlannak bizo
nyultak, a kutatási terület körülhatárolása és a 
kutatás lezárása után felajánlja a népgazda
ság valamelyik ágának hasznosításra. Ezekben a 
fúrásokban a béléscsövek — legnagyobbrészt 
— benne maradnak s a furatot szakszerűen úgy 
zárják le, hogy azt később bármikor más célra 
hasznosítani lehessen.

A furatok egy részét ugyanis víztermelő kúttá 
lehet kiképezni s az abból nyert vizet — hő
mérséklettől és vegyi összetételtől függően — 
fűtésre, fürdésre vagy használati melegvízként 
hasznosítani. Ezzel visszatérül a népgazdaságnak 
a szénhidrogénkutatásra fordított költségének 
egy része, s a mezőgazdasági, kommunális vagy 
egyéb ág Viszont kevés költséggel, vagy költ

ségmentesen jut hozzá egy-egy értékes vízter
melő kúthoz.

A CH-kutatás befejezése után a kiselejtezett 
és 0 Ft-ra leírt furatot jelenleg a Központi 
Földtani Hivatal veszi át, az pedig vízterme
lésre való hasznosítás céljára átadja az Orszá
gos Vízügyi Hivatalnak.

Az OVH megbízásából a hasznosításra átvett 
furatok földtani és műszaki dokumentációjából 
a VITUKI mélységi vizek osztálya állapítja 
meg, hogy az adott vízföldtani és műszaki vi
szonyok mellett lehet-e a fúrást elsősorban me
legvíz termelése céljára kiképezni, s ennek ér
dekében hol, hány méter mélységben kell a 
víztartó rétegeket megnyitni, milyen munká
latokat kell elvégezni, s végül hozzávetőlegesen 
mibe kerül a kutató fúrásnak víztermelő kúttá 
való kiképzése.

A fúrások ilyen szempontból való értékelését 
a VITUKI a fúrások és a dokumentáció átvé
tele után folyamatosan végzi és az eredményt 
évenként közli a hasznosításra szóbaj öhető mi- 
nisztériűmokkal, felügyeleti szervekkel, vízügyi 
igazgatóságokkal és a megyei tanácsi vb-k ve
zetőivel.

A kőolajkutatástól átvett, 0 Ft-ra leírt fúrá
sokat a VITUKI eddig könyvjóváírással adta át 
a hasznosításra jelentkező tanácsi szerveknek, 
állami vállalatoknak, gazdaságoknak.

A meddő fúrások hasznosítását a NIM, PM és 
OT 1.1958. sz. alatt kiadott együttes utasítás 
szabályozta. Űjabb rendelkezés kiadása most 
van előkészítés alatt.

1960 óta 1970. december 31-ig a kőolajipar 
602 meddő kutatófúrást adott át hasznosításra, 
s ezek közül 112 volt olyan, amely kedvezőtlen 
vízföldtani viszonyok folytán, vagy műszaki 
okokból nem volt víztermelésre kiképezhető, 
103-ból pedig már a jelenlegi állapotában is ter
melhető valamennyi víz. Ennek dacára azonban 
ezeknek a kutaknak jórésze le van zárva, mert 
kevés volt a vízhozam, vagy a fúrás befejez
tével nem volt és még ma sincs jelentkező a 
víz hasznosítására.

A vízhozamot számos kútnál újabb víztartó 
rétegek megnyitásával lehetne növelni. A meg
előző rétegvizsgálatok ugyanis a kőolaj és gáz
kutatás célját szolgálták, nem pedig a hasznosí
tásra már alkalmas mennyiségű hévíz feltárását.

Az eltelt idő, több mint tíz év tapasztalata azt 
mutatja, hogy a kutatófúrást végző berendezés 
leszerelése és elvonulása utáni években mind
össze 10— 15 lezárt meddő olajkutató fúrást 
képeztek ki víztermelő kúttá.

Bár házánkban a hévízkutatás és feltárás több 
mint 1Ó0 éves múltra tekinthet vissza, az utóbbi
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évtizedben bekövetkezett rohamos fejlődését és 
nagy eredményeit a kőolajfeltárástól átvett fú
rási és kútkiképzési technológiával lehetett el
érni. Azonkívül a szénhidrogénkutató fúrások
kal szerzett geofizikai és földtani adatok is 
nagymértékben hozzásegítették a hévízkutatást 
az ország különböző részén a hévízfeltárási le
hetőségek megismeréséhez.

A hajdúszoboszlói, debreceni, berekfürdői, 
bükkszéki, csokonyavisontai szénhidrogénkutató 
fúrásokkal feltárt értékes melegvizek balneoló
giái célokra és kertészeti üvegházak fűtésére 
való hasznosítása ugyancsak nagy szerepet ját
szott a hazai kedvező geotermikus és földtani 
viszonyok adta lehetőségek kihasználásában.

A meddő CH-kutató fúrások megyénkénti 
megoszlása

Az 1960 óta hasznosításra átadott 602 meddő 
fúrás megyénkénti megoszlása a következő:

Somogy
Zala
Hajdú-Bihar
Pest
Bács-Kiskun
Szolnok
Vas
Békés
Győr-Sopron
Heves
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Veszprém
Tolna
Baranya
Komárom
Szabolcs-Szatmár

126 db 
136 „ 
64 „ 
51 „ 
44 „ 
39 „
29 „
30 „ 
20 „ 
19 „ 
11 „ 
14 „ 
10 „
4 „ 
3 „ 
1 „ 
1 „

A legtöbb meddő kutatófúrás Somogy, Zala 
és Hajdú-Bihar megye területén van. Somogy 
megyében a kutak 21%-a, Zala megyében pedig 
22,5%-a található. Az összeállítás az 1970. de
cember 31-i helyzetet tükrözi.

Somogy megyében 13 meddő kőolajkutató 
fúrásból kiképzett kút van üzemben, feltűnő 
viszont, hogy Zala megyében mindössze 4 van: 
a zalakarosi, kehidai és a két nagykanizsai (Baj
osa—40. és —9. jelű). A legtöbb (16 db) ter
melő kutat Szolnok megyében találjuk.

Vizsgáljuk meg, hogy miért nem éri el még 
a 20%-ot sem a meddő olajkutató fúrások hévíz
termelésre való felhasználása.

A hasznosítás nehézségei
Felmerülhet mindjárt az a kérdés, hogy az 

Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt (OKGT) 
miért nem végzi el minden egyes meddő fúrás
nak melegvíztermelő kúttá való kiképzését, hi
szen ilyen módon a későbbi újra felvonulás

nagy összeget kitevő költségét meg lehetne ta- 
karitani. ,

A gyakorlati tapasztalatok szerint nehézséget 
jelent elsősorban az a körülmény, hogy a szén
hidrogénkutató fúrások túlnyomó részének geo
fizikai mérések alapján kitűzött helye várostól, 
községtől, tehát lakott területtől több km távol 
van, ami a fürdő és kommunális fűtés céljára 
való hasznosítás szempontjából igen kedvezőt
len. Ilyen esetben tulajdonképpen csak a me
zőgazdaság jöhet szóba a víz hasznosítására. De 
ott is alaposan megnövekednek a hasznosítással 
kapcsolatos beruházási költségek, ahol a hasz
nosítási létesítményhez a legtöbb helyen még 
bekötő útról és elektromos vezetékről is kell 
gondoskodni.

Ezzel magyarázható, hogy az Endrőd-—lg 
Szarvas—3., Tótkomlós— 18. (Végegyháza),
Demjén—42. (Egerszalók), Túra—4. jelű értékes 
hévízszolgáltató kutak hasznosítására még nem 
akadt jelentkező.

Számos helyen a földtani adottságok hiányoz
nak ahhoz, hogy a meddő fúrást hévíztermelő 
kúttá lehessen kiképezni. A Pest megye terüle
tén mélyített nagyszámú fúrás közül pl. alig 
néhányból remélhető, hogy hasznosításra szóba 
jöhető vízmennyiséget lehetne kitermelni, mert 
az ott kifejlődött harmadidőszaki miocén és oli- 
gocén képződmények vízfeltárás szempontjából 
nem jelentősek. Legfeljebb ott nyílik lehetőség 
hévíz nyerésre, ahol az alaphegység mélyen 
fekvő elemei között mezozóos pászták települ
tek. Még kedvező földtani viszonyok mellett is 
előfordulhat azonban, hogy a magas térszint, s 
az ennek következtében mélyen maradó nyu
galmi, ill. üzemi vízszint miatt a hazánkban je
lenleg rendelkezésre álló vízkitermelő berende
zéssel a víztermelés nem oldható meg.

Vannak olyan fúrások is, amelyeket műszaki 
okok miatt (szűk béléscső, karotázs hiánya stb.) 
nem lehet víztermelő kúttá kiképezni.

Vannak azután olyan fúrások, melyeknek alsó 
részében- többszáz méteres szakasz maradt bé
léscsövezés nélkül „nyitva” , a melegvíz terme
lésre pedig akkor lesz alkalmas a fúrás, ha az 
alsó nyitott szakaszba béléscsöveket helyeznek 
el, különben a fúrás termelés közben beomlik. 
Ennek a munkának a költsége 7—800 ezer Ft-ot, 
sőt még többet is kitehet, mert megfelelő kapa
citású berendezést kell a fúrásra állítani. Ezt 
a műveletet kellett végrehajtani a büki fürdő 
kútjának üzembehelyezésénél.

Számos olyan eredménytelen kutató fúrás is 
van, melybe 10—15 cementdugó van beépítve 
a rétegvizsgálatok során már megnyitott vízadók 
lezárása céljából. Ha azután a rétegvizsgálatok 
elvégzése után valamelyik mélyebben települt 
réteg látszik melegvíz nyerésre alkalmasnak, a 
felette levő cementdugót ki kell fúrni és a 
közbeeső szakaszokban a perforációkat el kell 
cementezni.
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Ezek a műveletek is olyan költségesek, hogy 
egy olyan fúrásnál, amelynek hasznosítási le
hetősége még nincs biztosítva, semmi esetre 
sem érdemes a víztermelő kúttá való kiképzést 
elvégezni.

Jellemző példa ezekre az Oltáré—2. jelű fú
rás, melyben a legalsó nyitott szakaszból nyert 
94 °C-os, nagy bromid (69,5 mg/1) és jodid 
(50,7 mg/1) tartalmú hévíz 13 cementdugóval 
van lezárva, s az alsó nyitott szakasz 500 m 
hosszú. Mindezeken felül még a községtől való 
elég nagy (4 km) távolság is nehezíti a kút 
hasznosítását.

Azt is számításba kell venni, hogy a hévizes 
kutak túlfolyó vizének elvezetéséről is gondos
kodni kell. A legújabb gyakorlat szerint addig 
a rétegnyitást nem is engedélyezik a vízügyi 
és a bányászati hatósági szervek, amíg a befo
gadóig való vízelvezetés, vagy legalábbis egy 
víztározó el nem készül. Ennek költsége több 
százezer forintot kitehet.

Mindezeket figyelembe véve, mielőtt a meddő 
CH-fúrásból nyerhető hévíz felhasználási lehe
tősége tisztázva s a hasznosító létesítmények 
beruházási költsége biztosítva nincs, érthető, 
hogy a kútkiképzési munkákat nem végzik el, 
mert ha a hasznosítás nem valósul meg, esetleg 
feleslegessé válik a rétegnyitás és az előre el
készített vízelvezetés.

Ha viszont már fúrás közben van érdeklődő 
és jelentkező a hasznosításra, leghelyesebb, ha 
a hasznosító a fúró vállalattal előre megállapo
dik meddőség esetén a víztermelésre való ki
képzési munkák elvégzésére. Ilyen megállapo
dásnak újabban a kőolajipar részéről már nincs 
akadálya. A rétegnyitás költségét — természe
tesen — a hasznosító viseli.

Az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján 
azonban rá kellett mutatni arra, mi az oka 
annak, hogy jóval kevesebb meddő CH-fúrást 
lehet hévíztermelésre kiképezni, mint ahogyan 
a kérdéssel csak felszínesen foglalkozók gon
dolják,

A már említett nehézségeken kívül csökkenti 
a víztermelésre felhasználható fúrások számát 
az a körülmény is, hogy a hévíznyerés ered
ménye CH-kutató fúrásoknál a vízhozamot il
letőleg igen sokszor kisebb és jóval kockázato
sabb, mint a kifejezetten hévízkutató fúrások
nál. Igazolják az utóbbi megállapítást a deb
receni kertészet, a kiskőrösi, kábái, nagykőrösi, 
kecskeméti, szolnoki fürdők részére készült 
újabb fúrások, melyeknek a vízhozama jóval 
nagyobb, mint az ugyanott levő olajkutató fú
rásokból kiképzett régebbi kutaké. Pedig leg
alább 400—500 1/p az a vízhozam, amelyre akár 
fűtési, akár fürdési célra való hasznosítást ér
demes, gazdaságos tervezni. A kis vízhozamnak 
megvan az a hátránya is, hogy a víz lassú fel
szállása miatt előálló nagy lehűlési veszteség 
következtében a víz hőmérséklete alacsony 
marad.

A vízhozamok közötti különbségnek az a ma
gyarázata, hogy a szénhidrogénkutatásnál a víz
tartó rétegeket nem részesítik olyan védelem
ben, mint a vízkutatásnál. Az előbbieknél nincs 
szükség arra, hogy a csak víznyerésre szóbajö- 
hető rétegeket egymástól ún. palástcementezés- 
sel elválasszák, elzárják, ezért sok esetben — 
főleg a régebbi fúrásoknál — nem tartották 
szükségesnek a csőrakat végig való cementezé- 
sét. Ha ez hiányzik, abban a szakaszban semmi 
sem akadályozza meg, hogy a különböző nyo
mású rétegek a cső külső palástja mentén kap
csolatba kerüljenek egymással s a béléscső mö
götti iszap rácsússzék a már termelő rétegekre 
s lerontsa a kút közvetlen környékében a ter
melő porózus réteg áteresztő képességét, s ennek 
következményeként a kút vízhozamát.

Ez az egyik oka annak, hogy a régebbi CH- 
kutató fúrásokból kiképzett víztermelő kutak 
vízhozama jóval kevesebb az országos átlagnál.

Nem vonatkozik ez azokra a kutakra, ame
lyek nem a porózus rétegekből, hanem a kar
bonátos, hasadékos kőzetekből nyerik a vizet, 
mint pl. Bükkszék, Egerszalók, Bük, Rábasöm- 
jén, Zalakaros.

A víz- és szénhidrogénkutató fúrások vízho
zama közti különbségre főleg ott kell tekintettel 
lenni, „ ahol a CH-kutató fúrásból nyert hévizes 
kút a felhasználás tervezett helyétől esetleg 
több km távolságra van, ennek következtében 
a víz odavezetésének költsége megközelíti az 
új kút költségét. Ilyen, esetben a gazdaságos- 
sági számításnál a várható nagyobb vízhozam 
és a hőveszteség is figyelembe veendő tényező.

Arról is említést kell tenni, hogy több esetben 
meghiúsította a víztermelő kúttá való kiképzést 
a porózus rétegek omlékonysága. Perforátorral 
való rétegnyitás esetén ugyanis, ha a belőtt 
réteg nem elég tömör, ill. konszolidált, a kút 
több esetben homokolt, mert az omlékony ho
mokréteg a 8—10 mra-es lyukakon „befolyik” 
a fúrásba. Ezt a jelenséget többek között a rá- 
kóczifalvai 4. sz. meddő fúrás belövésénél lehe
tett látni, melynek kúttá való kiképzése emiatt 
teljesen sikertelenül végződött, több mint 800 
ezer Ft-os költséggel. Ez a sikertelenség azért is 
sajnálatos volt, mert évekre elvette a kedvét 
nemcsak a kivitelezőknek, hanem a beruhá
zóknak is újabb hasonló munkák kezdeménye
zésétől. A homokoló kút aránylag rövid idő 
alatt feltelik homokkal, s a vízhozama nagy
mértékben lecsökken, vagy teljesen megszűnik. 
Ilyen esetben a homokolódást „szitaszövetes 
belső szűrő” beépítésével próbálják megszün
tetni.

Lehet védekezni a homokolás ellen réteg
szilárdítással is. Pl. valamilyen műgyantának 
a homokrétegbe való benyomásával, mely vé
kony hálóval vonja be az omlékony réteget. 
Minthogy a rétegomlékonyság a hazai kőolaj
fúrásoknál is hasonló problémaként jelentkezik, 
már évek óta foglalkoznak a feladat megoldá-
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sával. A módszer kidolgozásával annyira előre 
haladtak, hogy — előreláthatólag — már 1971- 
ben sor kerül hévízfeltárásnál való alkalmazá
sára is.

Mind a belső szűrő, mind a rétegszilárdítás 
azonban a „szűrőellenállást” igen megnöveli, 
mely vízhozamcsökkenést jelent. A belső szű
rővel ellátott kút a szűrő eltömődése esetén 
nem is javítható, mert a szűrőt a két cső közé 
tömörödött homokból nem lehet kivenni s a 
homokot a csőközből nem lehet kimosatni.

A felsőbb homokrétegek omlékonysága miatt 
nem alkalmasak a meddő CH-kutató fúrások 
arra, hogy kis mélységben történő perforálással 
ivóvíznyerésre képezzék ki. Különben sem he
lyes, mert nagy értékpazarlást jelent egy nagy
mélységű 1000—2000 m-es. kutató fúrást, 
amelyben megvan a hévíztermelési lehetőség, 
100—200 m-es mélységben perforálni, de a 
megtakarítás sem nagy, mert a belső szűrő al
kalmazása, megfelelő teherbírású berendezés 
felvonultatása s a kompresszorozás, mely nem 
kerülhető el, mind elég költséges. Ha pedig még 
azt is számításba vesszük, hogy a perforálással 
kialakított kis beömlő felület és a belső szűrő 
okozta gáthatás a vízhozamot nagymértékben 
lecsökkenti, úgy a kismélységben történő per
forálás helyett feltétlenül gazdaságosabb mellet
te egy új kutat fúrni a karotázs alapján legjobb
nak mutatkozó víztartó rétegre, a 15—20%-os 
beömlő felületet biztosító szűrőzéssel.

Annak érzékeltetésére, hogy a jet-perforá- 
torral végzett fm-kénti 18 lövéssel milyen kis

1. k é p . K ú t b ó l  k ih ú z o t t  p e r f o r á l t  és fe l r e p e d t  b é lé s c s ő

beömlési felületet lehet kiképezni, az 1. képen 
fúrásból visszahúzott perforált csöveket mu
tatok be. Erről az is látható, hogy a perforálás 
hatása — feltehetően az anyagban levő belső 
feszültség oldódása folytán — milyen roncso
lódást eredményezett. A cső körül —- természe
tesen — nem végeztek cementezést.

Végül meg kell említeni még azt is, hogy volt 
olyan CH-kutató fúrás, amelyből a pleisztocén 
alján települt kavicsos homokból perforálással 
csak kevés vizet lehetett kapni, feltehetőleg 
azért, mert a fúrásnál használt fúróiszap mélyen 
infiltrálódott a jó áteresztő képességű víztartó 
rétegbe s azt a szennyezést a perforációkon 
keresztül nem lehetett mosatással eltávolítani. 
Ilyen eset volt pl. Kecskeméten, Nagykőrösön.

A magas fekvésű területek kútjainak hasz
nosításával kapcsolatos nehézségekkel az ország 
nyugati megyéiben, Zalában és Vas megyében 
találkozunk.

Zala megyében pedig a földtani adottság hé
vízfeltárás szempontjából elég kedvezőnek lát
szik. A hévizet tározó földtani képződmények 
egyike, a karbonátos, repedékes triász a megye 
nyugati és keleti nagyobb részén megtalálható. 
A másik víztartónak, a felső pannonnak a fe- 
küszintje a megye nyugati és déli részén elég 
mélyen van ahhoz, hogy onnan 50 °C-nál mele
gebb vizet lehessen nyerni. A valóságos geoter
mikus grádiens (gg) 19 m/°C, tehát valamivel 
nagyobb az országos átlagnál.

Hogy ennek ellenére kevés a hévizes kút a 
megyében, annak egyik oka az, hogy a Zala 
megye területén levő fúrások nagy része magas 
fekvésű, 160 m-t jóval meghaladó térszinten 
van, ennek következtében mind a statikus, 
mind a dinamikus, ill. az üzemi vízszint mélyen 
marad a kutakban, rétegvizsgálatok során tehát 
a víz nem „tör fel’, nincs szabad kifolyása, ha
nem csak kompresszorral, mélyhenger, vagy 
búvárszivattyúval lehet a vizet kitermelni. Erre 
jelenleg még nincs lehetőség, mert hazánkban 
hordozható kivitelben csak 7—8 at-ás kompresz- 
szort gyártanak. Ezzel vannak a kútfúró válla
latok is felszerelve. Magas nyomású portábilis 
kompresszor nem kapható, csak külföldről, de
vizáért szerezhető be. Ugyanez a helyzet a hé
vizes búvárszivattyút illetőleg is, mert a magyar 
ipar jelenleg csak hideg vizet szállító búvár
szivattyúi gyárt. A szóbajöhető kompresszoros 
vízemelésnek különben is igen rossz a hatás
foka. Néhány év óta a kőolajiparnak van egy 
szovjet gyártmányú magas nyomású (90 at.l 
kompresszora, ez azonban nem tudja kielégíteni 
a kútfúróipar szükségletét is.

A mély vízszintű kutakból való hévíztermelés 
problémájának megoldása azért nagyjelentősé
gű, mert Zala megye területén több mint 50 
olyan meddő fúrás van, melyekben a fúrást 
hasadékos, karbonátos kőzetben, triász mész
kőben, vagy dolomitban fejezték be, s a kana- 
lazás eredménye alapján „korlátlan vízbeáram
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lást” , tehát nagy vízhozamot állapított meg az 
olajos rétegvizsgálat. Ezek jórészében a nyu
galmi szint 70—80 m, vagy ennél is mélyebben 
van. Hasonló a helyzet Vas megye magas fek
vésű területein is.

Konkrét példa volt erre a vasvári—1. jelű 
2237 m mély fúrás, melyben a nyugalmi szint 
—75 m-es, a triász dolomitból kanalazással 
66 m3 vizet vettek ki. Ilyen mérvű termelés 
azonban kevés ahhoz, hogy a kút tartós víz
hozamának nagyságát és a víz hőmérsékletét 
reálisan meg lehessen állapítani. Legalább 200— 
250 órás folyamatos víztermelés volna szüksé
ges ezeknek a jellemzőknek és a víz kémiai ösz- 
szetételének meghatározásához. 1964-ben — 
mikor ez a probléma Vasváron felmerült — 
még nem állt rendelkezésre hazánkban a már 
említett magas nyomású kompresszor, ennek 
következtében a vasvári kút termelési jellemzői 
meghatározását nem lehetett elvégezni. A triász 
dolomitot és a mélységet tekintve pedig nagy 
mennyiségű és magas hőmérsékletű vízre lehet 
számítani. A termeltetéssel lehet megállapítani 
azt is, hogy gázos-e a víz.

A kompresszor a rétegvizsgálatokhoz kellene, 
a mélytükrű kutakból való gazdaságos vízter
melést pedig olyan külföldi gyártmányú búvár- 
szivattyúk behozatala oldaná meg, melyek ma
gas hőmérsékletű vízszállításra alkalmasak.

Zala megye illetékeseit — tudomásom szerint 
— élénken foglalkoztatja a megye területén 
levő CH-kutató fúrásoknak víztermelésre való 
hasznosítása, s 1970-ben a nagykanizsai OKGT 
vállalattól is szakvéleményt kértek 17 fúrás ki
képzési és megnyitási lehetőségéről.

Legalább egy magas nyomású kompresszor 
behozatala nagyban elősegítené a magas fek
vésű területeken levő meddő kutató fúrások 
hasznosítását.

Tájékoztatásul megemlítem, hogy egy kút- 
megnyitás költsége a megfelelő teherbírású fú
róberendezés odaszállításával és felszerelésével 
600—700 ezer Ft-ra tehető. Amennyiben azon
ban a furatba béléscsövet is kell beépíteni, a 
költségek elérhetik az 1,5 millió Ft-ot is.

A kutak hasznosítása
Megvizsgálva országos viszonylatban a CH- 

kutató fúrásokból víztermelésre kiképzett 78 
hévizes kút jelenlegi hasznosítását, megállapít
ható, hogy szabadtéri (strand) és zárt fürdőben 
44 kút vizét használják fel, mezőgazdasági célú 
fűtésre pedig 13 kút vizét veszik igénybe, 21 
kút vize még nincs hasznosítva. Az utóbbiak 
között azonban számos olyan kút van, amely
nek rövid időn belül való hasznosítására reáli
sán lehet számítani. Ilyen pl. a négy táskái kút, 
melynek vizét Fonyódra tervezik bevezetni. 
Feltétlenül hasznosítani fogják rövid időn belül 
a Békéscsaba—2. és a rábasömjéni kút vizét is. 
A használaton kívüli többi kút egyik csoport
jába azok a kutak tartoznak, melyek település
től, műúttól távol esnek, a másik csoport hasz
nosítását pedig a kevés vízhozam nehezíti meg.

Mint említettem, csak 13 kút vizét haszno
sítják jelenleg mezőgazdasági, kertészeti, fűtési 
célra. Ezek közül leginkább említésre méltó a 
tótkomlósi, mindszenti, sajóhidvégi kertészeti-, 
üvegházi- és fólia-fűtés.

Legfontosabb, legszélesebb körű hasznosítási 
területe a meddő CH-kutató fúrásokból kikép
zett víztermelő kútnak a balneológia, a fürdő. 
Csak a legnevezetesebb fürdőket említem, me
lyeknek már országos híre van. Mezőkövesd, 
Debrecen, Hajdúszoboszló, Bükkszék, Csokonya- 
visonta, Igái, Karcag-Berekfürdő, Zalakaros, 
Bük (2. kép). Nagy tervei vannak az Egészség- 
ügyi Minisztériumnak a rábasömjéni kút vizé-

2. k é p . B ü k i  f ü r d ő  f e d e t t  m e d e n c é je
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vei, mely jelenleg a legnagyobb ásványi só tar
talmú vize hazánknak.

Van azonban számos helyi jelentőségű fürdő 
is, melyeket a lakosság áldozatkészsége épített 
ki. Az utóbbi években Somogy megyében léte
sült több ilyen fürdő, pl. Babocsán, Kálmán- 
csán, Szulokon, Nagybajomban, Taranyon. Ál
talában egy kisebb és egy nagyobb medence 
készült kabinsorral. Mintaszerű kis fürdők van
nak Borgátán, Mesteriben, továbbá Sellyén. 
Igen látogatottak a nagyszénási, bogácsi, csisz- 
tapusztai, cserkeszöllősi strand- és zártfürdők. 
Több helyen, így pl. Cserkeszöllőn, Nagyszéná
son, Csoknyavisontán a fürdő fejlesztését a kút 
kis vízhozama korlátozza.

Mintaszerű kis fürdő épült Borgátán és Mes
teriben a lakosság áldozatkészségéből. Először 
a fúróberendezés szerelőaknájában fürödtek, 
majd kisebb medence készült a kiselejtezett 
vasúti kocsiban levő öltözőfülkékkel. Végül 
megépült a szabványos medence és a kabin
sor is.

A kutak egy része szabad kifolyással termel, 
a másik részénél pedig kompresszorral emelik 
ki a vizet a fúrásból. A túlfolyó kutak között 
van olyan, amelynek statikus szintje a térszint 
alatt van s a vízben elnyelt gáz térfogatsúly 
csökkentő hatására száll fel a víz a térszint fölé.

Ilyen pl. a mezőkövesdi, bükkszéki, rábasöm- 
jéni kút. A statikus vízszint e kutakban 60—90 
m-re marad a térszint alatt, s a kút termelése 
csak kompresszorral indítható meg. A rába-

sömjéni kút fej nyomása termelés közben eléri 
a 10 at-át (3. kép), a büki kuté még ezt is meg
haladja.

A hévizek kémiai összetétele
Ha a meddő olajfúrásokból kiképzett hévizes 

kutak kémiai összetételét vizsgáljuk, feltűnik, 
hogy a 78 kút között literenkénti 1000 mg-nál

kisebb ásványisó tartalmút, tehát egyszerű hé
vizet alig találunk. Kiskunfélegyháza, Bogács, 
Borgáta, Ukk tartozik ezek közé. Vizük a felső
pannonból, ill. a kismélységű karsztból szárma
zik.

A többi kút vize elég nagy sókoncentrációjú. 
Sorrendjük a következő:

Rábasömjén 65 300 mg/1
Bükkszék 24 809 >>
Haj dúböszörmény—1. 12 913 5 >

Kiskőrös—1. 12 694 )>
Zalakaros— 1. 12 546 5 1

Igái— 1. 9 394 >>
Ez természetes következménye annak, hogy 

a CH-kutatás legtöbbje a felsőpannonnál idő
sebb szintek CH-előfordulásainak feltárására 
irányult, s meddőség esetén — természetesen — 
először a mélyebb rétegeket nyitják meg víz
termelés céljára. A törtön, szarmata és alsópan
non porózus rétegeinek bekapcsolása folytán 
növekszik meg a víz ásványisó tartalma. Ez 
ugyan a vizet balneológiái szempontból értéke
sebbé teszi, de növeli a víz sókiválási, sólerakó- 
dási hajlamát, mely az üzem közben okoz sok 
kellemetlenséget.

A sólerakódással kapcsolatos nehézségek ki
küszöbölése — mondhatni — legégetőbb prob- 
lémiája és legsürgősebb feladata a hazai hévíz 
kutatásnak és hasznosításnak.

A sólerakódással kapcsolatos nehézségek
A hazai termálvizeknél általában igen gya

kori és sok nehézséget okozó jelenség a kút felső 
szakaszán történő sólerakódás, mely a vízben 
oldott ásványisók kiválása és lerakódása folytán 
keletkezik. Ebben legfontosabb szerepe a kal
ciumkarbonátnak van, melynek oldatban tartá
sához meghatározott mennyiségű tartóz: kos

3. k é p :  R á b a s ö m jé n i h é v iz e s  k ú t  te r m e lé s  k ö z b e n
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szénsav szükséges. Ha ez nincs meg, vagy csak 
kis mennyiségben található a vízben, akkor a 
kalciumkarbonát kiválik.

Nagyobbmérvű lerakódás a kútban a kútfejen 
(4. kép) és a társzint alatt 30—80 m mélységig 
jelentkezik, ahol a víz kalciumhidrogénkarbo- 
nát-szénsav egyensúlyi állapota a hőmérséklet

dósul, hogy a csőből könnyen eltávolíthatóvá 
válik. Sajnos, a hévizes kutakban nem vált be. 
Különben is nehezen oldható meg a készülék
nek 40—50 m mélységben a kútba való beépí
tése, mert nagyon meg kellene növelni a kezdő- 
rakat átmérőjét, hogy az áramlási szabad szel
vény ne szűküljön.

4. k é p . S ó le ra k ó d á s  a  t ú r á i  k ú t  fe ls ő  ré s z é n  ( k a r á 
c s o n y fa )

A gyár használati feltételei is olyanok, hogy 
alig van olyan hévizünk, amely annak megfe
lelne. Végső megállapításunk szerint a Cepi fő
képp kazántápvíz kezelésére alkalmas. Nem vált 
be a budapesti Széchenyi fürdőben sem, pedig 
ott nem nagy a sókoncentráció.

A sókiválás helyének a kútból való kihozása 
Bükön van megvalósítva oly módon, hogy a 
tolózárral történő fojtással 2,1 at. fejnyomással 
termel a kút s így a kútban és a kútfejben 
nincs, hanem legfeljebb csak a fúvókákbán van 
kisebb lerakódás, mely a fúvóka cseréjével 
megszüntethető. A kalciumkarbonát kiválás a 
fürdőmedencében indul meg, mely a medence 
leürítésekor könnyen eltávolítható.

Hátránya a Bükön kialakított eljárásnak, 
hogy a kritikus nyomás biztosítása végett a víz
hozamot esetleg nagyon le kell csökkenteni.

A másik módszer a szellőztető, melyet a sze
gedi székelysori kútnál alkalmazták, ahol a fű
tési rendszerbe való bevezetés előtt a gázlevá
lasztó medencében válik ki a só s innen szi
vattyúval nyomják a melegvizet a hőelosztó 
központba. Nagy hátránya ennek a módnak, 
hogy csak a kúton kívüli vezetékszakaszt men
tesíti a sókiválástól, a kutat nem.

Legelterjedtebb módja a sólerakódás eltávo
lításának a csőszelvény görgős fúróval való ki
tisztítása. Ezt csak a kút legfelső szakaszán kell 
elvégezni, mivel a só — a nyomástól és a gáz
tartalomtól függően — a kút. legfelső 30—80

és a nyomás csökkenésével a szénsav kiválása 
miatt megbomlik. Sokszor igen nagyok azok a 
nehézségek, amelyeket a kút termelése közben 
a. sólerakódás okoz. Egyes helyeken a sókiválás 
már egy-két heti termelés után olyan mérvű és 
annyira leszűkül a kifolyócső, vagy a fúvóka 
keresztmetszete, hogy a kút termelése leáll, s 
csak a lerakódás eltávolítása után lehet a kutat 
ismét megindítani. A sókiválás különböző gyor
sasággal megy végbe.

Van, ahol elég évente 1—2 alkalommal eltá
volítani a lerakódást, de van néhány olyan is, 
amelyben 8—10 naponkint el kell ezt a műve
letet végezni. Ez természetesen sok nehézséget 
és kellemetlenséget, valamint kiadást is jelent 
az üzemeltetőnek.

Ez a probléma nemcsak nálunk, hanem kül
földön is megvan. Hazánkban már évek óta pró
bálkoznak, kísérleteznek különféle módszerek
kel.

Az útkeresés kétirányú volt: a sókiválás meg
akadályozása, vagy a sólerakódás eltávolítása. 
Az előbbi célt szolgálta volna a „Cepi” , továbbá 
a sókiválás helyének a kútból való kihozása.

A Cepi-vel éveken át próbálkoztak hazánkban 
is, különböző helyeken és más-más viszo
nyok között. A Cepi tulajdonképpen egy per
manens mágnes, melynek magja egy 40—50 cm 
hosszú, 10—20 mm 0 -jű  vashenger. Ezen ke
resztül áramlik a víz s a mágneses erőtér hatá
sára a lerakódás kristály rácsszerkezete úgy mó-
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m-es szakaszán válik ki. Ezt alkalmazták még 
1968 előtt Mezőkövesden. Bükkszéken, Zalaka- 
roson, Igaion, Karcagon. Még számos helyen 
ma is fúrással távolítják el a sólerakódást a 
kútból.

Hátránya, hogy a béléscső könnyen megsé
rülhet, azonkívül a fúrásba lehulló fúrási tör
melék negatív kútban feltölti a perforált, vagy 
szűrőzött legalsó szakaszt annyira, hogy emiatt 
nem indul meg a kút víztermelése. Jelenleg két 
kút jutott ilyen helyzetbe, a rábasömjéni és az 
egyik szegedi.

Üjabban mind több kútnál alkalmazzák a só
savval való leoldást. Ez hatásos, de durva és 
veszélyes módszer, mert a sósav megtámadja, 
szétmarja a kút béléscsövét. Erre több példa 
volt az elmúlt években.

Ilyen előzmények után, ill. ilyen körülmé
nyek között került sor arra a módszerre, melyet 
Mezőkövesden próbáltak ki. A technológia sze
rint a kút béléscsövében (termelőcső) létrejött 
lerakódások eltávolítására üzemközben időn
kénti savazást kell végezni, mielőtt a kút ter
melése leáll.

Az eljárást — az OMFB anyagi segítségével 
és az OKI ellenőrzése mellett — a mezőkövesdi 
Zsóri fürdő 875 m-es kútjánál próbálták ki. Je
lenlegi ismereteink szerint ugyanis ebben a kút
ban a leggyorsabb a sókiválás (5. kép), 1— 
1,3 mm a sólerakódás naponkint, ennek követ
keztében 8—10 napi üzem után a kifolyó cső 
keresztmetszete annyira leszűkül, hogy a nega
tív nyugalmi szintű és a szénsav-lifttel mű

adagolt sósav korrózió hatása ellen a holland 
gyártmányú Servo CK 821 j. inhibitor nyújtott 
megfelelő védelmet.

A sikeres kísérletek után a mezőkövesdi Zsóri 
fürdőben 1968 óta 8— 10 naponkint üzemsze
rűen alkalmazzák a kidolgozott savazási mód
szert, s a fúrással való kőeltávolítást teljesen 
megszüntették. A 2,5 órára lecsökkentett sóel
távolítás a fürdő üzemét egyáltalában nem aka
dályozza.

Mezőkövesden egy savazás önköltsége kb. 
3500 Ft.

A mezőkövesdi kísérletről ismertető OMFB 
tanulmány jelent meg. A következő kísérletet 
az OMFB az orosházi Dózsa tsz kútjánál vé
gezteti.

Remélhetőleg a Mezőkövesden kikísérletezett 
módszer kútjaink legnagyobb részénél alkal
mazható lesz. A savazással való sóeltávolítás 
előnyös abból a szempontból is, hogy a víz ve
gyi összetétele csak a művelet alatt változik 
meg.

Mivel vegyi összetétel, gáztartalom, hőfok és 
nyomás figyelembe vételével minden hévíz 
egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, az eljárás 
alkalmazásakor esetenkint előzetes vizsgálat el
végzése szükséges. Ennek adatai alapján el lehet 
készíteni a savazások ütemtervét oly időbeosz
tással, hogy a kút folyamatos- üzeme biztosítva 
legyen.

5. k é p :  S ó le ra k ó d á s  a  m e z ő k ö v e s d i k ú t  t e r m e lő 
c s ö v é n e k  fe ls ő  s z a k a s z á n

ködő kút termelése leáll, s csak a termelőcső
ben 60—70 m mélységig kialakult lerakódás el
távolítása után 4—8 órás kompresszorozással 
lehet a kút túlfolyó termelését megindítani.

A fürdőidény után végzett savazási kísérletek 
eredménnyel jártak. A 65 °C-ú gázos hévízhez

Összefoglalás

A tanulmány célja volt rövid tájékoztatást, 
adni a meddő szénhidrogénkutató fúrások hé
víztermelésre való alkalmazásával kapcsolatban 
felmerült problémákról, továbbá a kérdés or-
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szágos vonatkozásban és regionálisan mutatkozó 
nehézségeiről, azonkívül rávilágítani a haszno
sítás reális lehetőségeire.

Nem volt célom elriasztani az érdeklődőket 
a meddő CH-fúrásoknak víztermelő kúttá való 
kiképzési munkálataitól, de az eddigi tapaszta
latok alapján szükségesnek tartottam felhívni 
a figyelmet arra, hogy ezeknek a kutaknak a 
vízhozama — porózus víztartók esetén, s ha a 
palástcementezés hiányzik — majdnem minden 
esetben jóval kevesebb, mint ugyanott egy víz
fúrási és kiképzési technológiával lemélyített új 
kút vízhozama. A kiképzési munka sikere tehát 
kockázatos. Karbonátos, hasadékos víztartóból 
való termelés esetén ez a kockázat kevésbé áll 
fenn.

A meddő CH-kutatások hévíztermelésre való 
hasznosítása ettől függetlenül igen nagy jelen
tőségű a népgazdaság részére. Gondoljunk csak 
arra, hogy a meddő fúrásokba olyan nagyértékű

béléscsőanyag van beépítve, hogy ennek aktivi+ 
zálásával feltétlenül kell és érdemes foglalkozni 
s nem szabad megengedni, hogy 1—2 kedvezőt
len eredmény zsákutcába vigye ezt a népgaz+ 
daság szempontjából nagy értéket aktivizáló éá 
új értéket teremtő vállalkozás.

i
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THERMALWASSEREXPLOITATION
AÚS DEN UNHALTIGEN KOHLENWASSER- 

STOFFBOHRUNGEN
L a jo s  B é l te k y

Jene Erkundungsbohrungen, die aus dem Ge- 
sichtspunkt des Aufschlusses von Kohlenwassertoff 
sich als unhaltig erwiesen hahetn, bietet dér Landes- 
trust für öl-, und Gasindustrie nach Abschluss dér 
Erforschung den Sektionen des Wasserwesens an. Mán 
kann námlich einen Teil dieser Bohrungen zu wasser- 
fördernden Brunnen umgestalten und das so gewon- 
nene Wasser, gemáss Temperáiul- und chemischer Zu- 
sammensetzung zum Heizen, Baden und zu anderen 
Zwecken als Warmwasser verwenden.

Von 1960 bis zum 31. Dezember 1970 übergab die 
Ölindustrie zűr Benützung 602 unhaltige Erkundungs
bohrungen, unter denen mán 1 1 2  infolge ungünstiger 
geologischen und technischen Gegebenheiten nicht zűr 
Wassererzeugung ausbilden konnte.

Unter den mit Wasser von über 35° Wárme funk- 
tionierenden 420 Thermalbrunnen wurden nur 78 aus 
unhaltigen Kohlenwasserstoffbohrungen ausgebildet 
und etwa die Hálfte dieser Brunnen entstand in den 
Jahren zwischen 1925—1960.

Dér Aufsatz schildert jene Umstande, die die Be
nützung des Wassers dér aus Erkundungsbohrungen 
zűr Wasserförderung ausgebildetan Brunnen für Bal- 
neologie, Heizung und andere Zwecke erschweren oder 
unmöglich machen.
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