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(Ásvány)vízkutak kútszerkezetének vizsgálata
Szongoth Gábor
EIN WASSER, DAS AUS EINEM PERFEKT AUSGEFÜHRTEN BRUNNEN GEWONNEN
WIRD KANN DIE STRENGEN BEDINGUNGEN DER QUALIFIZIERUNG FÜR MINERALWASSER ERFÜLLEN. DESHALB KANN ES NOTWENDIG SEIN DIE MINERALBRUNNEN DEM
STANDARD ENTSPRECHEND (TIEFBOHREN UND GEOPHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG,
UNTERSUCHUNG DER BRUNNENSTRUKTUR, HYDRODYNAMISCHER TEST, GAS/WASSER
PROBENENTNAHME USW.) HIN UND WIEDER ZU PRÜFEN. DURCH BEISPIELE RICHTET
DER AUTOR DIE AUFMERKSAMKEIT AUF DIE BRUNNENFEHLER UND AUF DIE ALTERNATIVEN DER FEHLERKORRIGIERUNG.

NUR

ÖSSZEFOGLALÓ
AZ ÁSVÁNYVÍZKUTATÁS A LEGIGÉNYESEBB FELADAT A VÍZKUTATÁSBAN, MIVEL ITT
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖKÉLETESEN TISZTA, EGYENLETES MINÕSÉGÛ,
BAKTÉRIUM- ÉS ÜLEDÉKMENTES VIZET KELL TERMELNI. AZ ÁSVÁNYVÍZ A LEGÉRTÉKESEBB VÍZ, NÉHÁNY LITER ÁRA EGY KÖBMÉTER IVÓVÍZ ÁRÁNAK FELEL MEG. A MINÕSÉGÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT FOKOZOTT KÖVETELMÉNYEK A KUTATÁSBAN ÉS
A KÚT KIVITELEZÉSÉBEN IS JELENTKEZNEK. MAGYARORSZÁG IGEN GAZDAG ÁSVÁNYVIZEKBEN ÉS MINDENT MEG KELL TENNIE AZ ÁSVÁNYVÍZ JÓ MINÕSÉGÉNEK
MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN. AZ ÁSVÁNYVÍZ MINÕSÍTÉS IGEN SZIGORÚ FELTÉTELEINEK
CSAK TÖKÉLETESEN KIVITELEZETT KÚTBÓL TERMELT VÍZ FELELHET MEG. EZÉRT
SZÜKSÉG LEHET ALKALMANKÉNT AZ ÁSVÁNYVÍZKUTAK SZABVÁNYOS (MÉLYFÚRÁSGEOFIZIKAI, KÚTSZERKEZET VIZSGÁLATI, HIDRODINAMIKAI MÉRÉS, FELSZÍNI ÉS
MÉLYSÉGI GÁZ/VÍZMINTAVÉTEL STB.)VIZSGÁLATÁRA.
A SZERZÕ NÉHÁNY PÉLDÁN KERESZTÜL HÍVJA FEL A FIGYELMET A KÚTHIBÁKRA
ÉS AZOK KIJAVÍTÁSÁNAK LEHETÕSÉGÉRE.

INHALT
MINERALWASSER-PROSPEKTIEREN IST DIE ANSPRUCHSVOLLSTE AUFGABE DES WASSERPROSPEKTIERENS, WEIL HIER, UNTER ALLEN UMSTÄNDEN, EIN ABSOLUT KLARES,
BAKTERIEN- UND SEDIMENTFREIES WASSER MIT FESTER QUALITÄT HERGESTELLT WERDEN MUSS. MINERALWASSER IST DAS ALLERWERTESTE WASSER. EINIGE LITER DAVON
KOSTEN SOVIEL WIE EIN KUBIKMETER TRINKWASSER. DIE AN DIE QUALITÄT GESTELLTEN HOHEN ANFORDERUNGEN MELDEN SICH AUCH BEIM PROSPEKTIEREN UND BEI DER
BRUNNENAUSFÜHRUNG. UNGARN IST SEHR REICH AN MINERALWASSER UND ES MUSS
ALLES GETAN WERDE UM DIE GUTE QUALITÄT DER MINERALWÄSSER ZU SCHÜTZEN.

SUMMARY
THE PROSPECTING FOR MINERAL WATER IS THE MOST SOPHISTICATED TASK IN WATER
PROSPECTING, SINCE HERE A BACTERIA- AND SEDIMENT-FREE, PERFECTLY CLEAN
WATER OF CONSTANT QUALITY SHOULD BE PRODUCED. MINERAL WATER IS THE MOST
VALUABLE WATER OF ALL. THE PRICE OF SOME LITRES OF MINERAL WATER EQUALS
TO THAT OF ONE CUBIC METRE OF DRINKING WATER. THE HIGH-LEVEL REQUIREMENTS SET FOR WATER QUALITY APPEAR ALSO IN THE PROCESS OF WATER PROSPECTING AND WELL IMPLEMENTATION. HUNGARY IS VERY RICH IN MINERAL WATERS AND
EVERY EFFORT HAS TO BE MADE IN ORDER TO PROTECT AND PRESERVE THE HIGH
QUALITY OF THE MINERAL WATER. ONLY WATER EXPLOITED FROM A PERFECTLY CONSTRUCTED WELL CAN MEET THE VERY STRICT REQUIREMENTS OF MINERAL-WATER
QUALIFICATION. THEREFORE, IT MAY OCCASIONALLY BE NECESSARY TO CARRY OUT
THE STANDARD EXAMINATION (THROUGH DEEP-DRILLING GEOPHYSICAL MEASUREMENTS, WELL-STRUCTURE SURVEY, HYDRODYNAMIC EXAMINATION, SURFACE AND
SUBSURFACE GAS/WATER SAMPLING, ETC.) OF THE MINERAL-WATER WELLS. THE
AUTHOR CALLS THE ATTENTION − THROUGH SOME EXAMPLES − TO WELL FAILURES
AND ALSO TO THE ALTERNATIVES OF FIXING THEREOF.

„Minden kúthiba oka felderíthetõ,
csak megfelelõ számú és minõségû
mérést kell helyesen értelmezni.”

A fúrt kutak szerkezetének döntõ hányada a felszín alatt van, csupán a kútfej szerelvényt, a szivattyúházat és az egyéb gépészeti berendezéseket lehet látni. A látható részek sokat elárulnak a kútról, pl. a
felszíni szerelvények állapota, a kút közeli körzetében levõ szennyezõ forrás
(istálló, ipari üzem) stb., azonban a jó
minõségû víz termelése szempontjából
döntõ jelentõsége van a kút szerkezetének. Pontosan kell tudni, mely rétegek
vannak beszûrõzve, ebbõl melyek és milyen arányban termelnek, kizárták-e palástcementezéssel a felszíni (szennyezett) vizek beszivárgásának lehetõségét,
zárnak-e a tömszelencék és a csõtoldások, nem lyukas-e a szûrõcsõ, kerül-e
„idegen” víz a kútba, milyen állapotban
van a szûrõ és a szûrõváz mögötti tér,
van-e feltöltõdés a kútban és ha igen, mi
az oka? Mindezen kérdések fontosak a
kút mûködtetése során és meghatározóak
a kút hasznosításának és élettartamának
tervezésénél. Sok esetben a kutak (fõleg
a régiek) egyáltalán nincsenek dokumentálva, csak „folyik” belõlük a víz, de ki
tudja meddig, mennyi és milyen minõségben? Amíg a kút jól mûködik és nem
homokol, nem szennyezett a vize, nem
csökken a hozam, nem változik a nyugalmi és az üzemi vízszint, nincs probléma,
de ha valami hirtelen megváltozik, azonnal fontos lesz a kútszerkezet ismerete.
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1. ábra. Mérések egy ásványvíz termelõ kútban
a − mélyfúrás-geofizikai, b − kútvizsgálati, c − hidrodinamikai
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A dokumentált kutak adatai sokszor hibásak: az elírás, a hiányos vagy a téves
adatszolgáltatás és fõleg a mûszeres ellenõrzés hiánya miatt.
A továbbiakban néhány érdekes példán
keresztül mutatjuk be, hogyan lehet vizsgálni a kutak állapotát és ezzel biztosítani
az ásványvizek egyenletes, jó minõségét.
Elõször egy pozitív példát mutatunk
be: ismertetjük az egyik ásványvíz termelõ kút mélyfúrás-geofizikai és kútvizsgálati méréseit (1. ábra).
A kút a Balaton-felvidéken található, a
Káli-medencében. Apalackozott víz a repedezett dolomitból származik. Az elvégzett komplex geofizikai mérések
alapján készítettük el a rétegsort és adtuk
meg a szûrõzendõ szakaszt 46−54 méter
között. A hidrodinamikai mérések alapján megállapítható, hogy a szûrõ a megfelelõ helyre került és teljes hosszban termel, a hozam 2/3 részét a szûrõ alsó fele
adja, ami nagyon jó összhangban van az
elvégzett geofizikai mérésekkel*.
A kapacitás és visszatöltõdés vizsgálatok szerint a kút hidrodinamikai paraméterei átlagosak.
A második példa egy szikvízkészítõ
üzem új kútjának ellenõrzõ vizsgálatát
mutatja be (2. ábra). A természetes gamma görbét a mélyfúrás-geofizikai mérések során vettük fel és kijelöltük a szûrõzendõ réteg helyét. A szûrõ 70−80 cmrel feljebb került a tervezettnél (valószínûleg a szûrõzés elõtt összeszûkült a fúrás alja), így a szûrõ legfelsõ része vízzáró rétegbe (agyag) került, ezért nem is
termel. A beáramlás helyét az áramlásmérés mellett a hõmérséklet és a folyadék átlátszóság görbe is jól mutatja: a
lyuk talpán a szonda iszapban ül (nem
lett a kút alja kitisztítva), majd a beáramlás kezdetén (101 m) kitisztul a víz, a beáramlás helyén a víz kissé zavaros, de a
zavarosság mértéke kicsi, az átlátszóság
közel van a 100%-hoz (tiszta víz). Az
áramlásmérésbõl számított hozamgörbe
szerint a szûrõ egyenletesen termel az
egész szakaszon.
Ez a mérés egy új ivóvízkút átadásakor
készült. A természetes gamma szelvény
alapján kijelölt helyre került a szûrõ (3.
ábra), a hõmérséklet, az iszapellenállás
(folyadék vezetõképesség) és az áramlásmérés szerint a beáramlás a teljes szûrõ mentén egyenletesen oszlik el. A folyadék átlátszóság mérés jelzi, hogy beáramláskor finom szemcse jut a kútba,
ami az áramló víz gyenge szállítóképessége miatt nem kerül a felszínre, hanem a

2. ábra
Mérések egy szikvízüzem kútjában

3. ábra
Vízmû kút

4. ábra
Homokoló kút vizsgálata

*[látszólagos fajlagos ellenállás szelvény: a kõzetek repedezettségével, illetve szemcseméretével (a pórusokban levõ elektrolit mennyiségével) arányos fizikai tulajdonság; sûrûség; porozitás; akusztikus hullámkép: a kõzetben való hanghullám terjedés idõ-amplitúdó diagramja; természetes gamma szelvény: a kõzetekre jellemzõ radioaktív sugárzás szintje (agyag − magas;
homok − alacsony)]
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kút alján összegyûlik. A felszínrõl nézve
a kút látszólag jó, de a homok valószínûleg rövidesen eltömedékeli a kút alját.
A rétegváz rossz kiképzése és a szûrõszita méret helytelen megválasztása miatt a
kutat rövidesen betétszûrõzni kell.
Homokoló kút
Új kút vizsgálatát végeztük, a feladat a
termelési profil (a termelt hozam megoszlása a szûrõzött szakaszok között, az
áramlásmérés alapján) megállapítása
volt (4. ábra).
Az áramlásmérés szerint mindkét szûrõ a teljes szakaszon termel, körülbelül
egyenletes eloszlásban. Mindezt megerõsíti a hõmérsékletmérés is. Mivel az
áramlásmérõ és hõmérsékletmérõ szondánk tartalmaz optikai átlátszóság és
iszapellenállás (vezetõképesség) mérõ
detektort is, így ezeket a szelvényeket is
felvettük. Ebbõl megállapítható, hogy az
új kút 41 méternél, a felsõ szûrõ tetejénél
homokol. (Nagy valószínûséggel a csõátmenet szétcsúszott.)
Az iszapellenállás és az optikai átlátszóság mérés szerint a 86 méteres kútban
71 méterig iszapos felülepedés van, ami
egy új kút esetén nem megengedhetõ!
Javaslat: szûrõrakat csere.

5. ábra. Bakteriális szennyezõdés okának felderítése

Bakteriális szennyezõdés
Az egyik ásványvíztermelõ kútban bakteriális szennyezés volt, ezért kérték a
kútvizsgálati mérést (5. ábra). Az eredetileg acélcsöves kútba régebben PVC betétcsövet építettek, valószínûleg homokolódási problémák miatt. Ez nehezítette
a vizsgálatot, mert csak a belsõ (PVC csõ)
állapotát lehetett felmérni. A mérésekbõl
a következõket állapítottuk meg:
• a belsõ szûrõ az akusztikus hullámkép szerint 196,0−202,5 méter között van, tehát nincs tökéletesen
szemben a külsõ acélcsövön levõ
perforációkkal,
• a PVC csõ több helyen sérült (53 és
85 méter körül) a lyukátmérõ és a
differenciál hõmérséklet mérés alapján,
• a két csõ közötti gyûrûs térben pangó
víz van, aminek a vízszintje változik
termelés közben.
Mindebbõl azt a következtetést vontuk
le, hogy a kútba a sérülés(ek)nél kerül a
szennyezõdés a gyûrûstérben pangó vízbõl. A gyûrûstérbe a külsõ (acél) csövön
át kerülhet a bakteriális szennyezés csõ(toldási) hiba, és a palástcementezés hiánya miatt. Ezt a betétcsõ miatt nem lehetett megvizsgálni.
Javaslat: ki kell cserélni a régi PVC be-
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6. ábra. Hozamcsökkenés okának felderítése

tétcsövet újra, de azt folytonossági hiány
nélkül, centírozva és végig kavicsolva
kell telepíteni.
Hozamcsökkenés
A kút hozama visszaesett, a feladat az ok
megállapítása volt.
A kútban komplex kútvizsgálati méréseket végeztünk (6. ábra), melyek alapján az alábbi megállapításokat tesszük:
• az akusztikus hullámkép mérés szerint a felsõ szûrõ 1,5 méterrel rövidebb a megadottnál,
• a lyukátmérõ mérés szerint a tömszelence egy méterrel feljebb van a

megadottnál és a 2 acélcsõ belsõ felülete igen rossz állapotban van,
• a közbensõ rakat cementpalástja az
akusztikus hullámkép mérés szerint
84−74 m között jó, 74 métertõl gyenge,
• az áramlásmérés szerint a II. szûrõnek csak az 1/3 része és a III. szûrõnek csak az alsó fele termel,
• a szûrõk állapotát az akusztikus
lyukfaltelevízióval vizsgáltuk meg
(7. ábra). A felvételen jól látszik,
hogy a II. szûrõn lerakódás van,
ezért ez a szûrõ csak 115,5 méter körül termel. A legalsó szûrõnél a
helyzet hasonló, a felsõ szakasz alig
termel a lerakódás miatt.
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8. ábra. Szûrõ átjárható tiszta résekkel

7. ábra. Lyukfaltelevíziós felvétel

Az eredeti termelési szint visszaállításához a szûrõk tisztítását javasoltuk.
Videokamerás felvételek
szûrõkrõl
A kutak belsejének állapota több módszerrel vizsgálható (lyukátmérõ mérés,
akusztikus lyukfaltelevízió), de a legárnyaltabb képet a videokamerás felvétel
adja (8., 9. és 10. ábra). Ez csak egy rendkívül modern, nagyon jó felbontású
kamerával végezhetõ el, amelynek „szeme” nem csak elõre lát, de egy adott helyen körbe is forgatható.
Az alábbi felvételeket ásványvíz termelõ kutak szûrõzött szakaszán végeztük, a képek önmagukért beszélnek.
Fenti példákban bemutattuk, hogy a
fúrásokban és a kutakban végzett korszerû mûszeres vizsgálatok segítségével jó

vízkutak építhetõk; megismerhetõ és dokumentálható a meglévõ kutak felszín
alatti szerkezete és állapota, illetve kimutathatók az esetleges kúthibák (bakteriális szennyezés, homokolódás, feltöltõdés, hozamcsökkenés stb.), tervezhetõ a
kutak teljesítménye és optimális mûködtetése, elvégezhetõ a karbantartás vagy a
javítás.
Apéldák alapján megállapítható: szükség van a kutak ellenõrzõ vizsgálatára elsõsorban a kút építésekor és bizonyos
rendszerességgel a használat során is,
mert akkor kevesebb meglepetés érheti a
kút üzemeltetõjét.

Szerzõ: Szongoth Gábor
geofizikus
Geo-Log Kft.

9. ábra
Új kút szûrõje homok lerakódással

10. ábra
Kalcit kirakódás a szûrõ felületén

−2007
Balogh Sándor 1939−
2007. március 8-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Balogh Sándor barátunk, a Vitapress
Kft. tulajdonosa, ügyvezetõ igazgatója, a
„Szentkirályi ásványvíz” sikerének megteremtõje.
Balogh Sándor 1939-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Budapesti
Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végezte, ahol 1965-ben az élelmiszeripari szakon szerzett vegyészmérnöki diplomát.
1974-tõl a Közép-Magyarországi Pincegazdaság borászati vezetõje. Ezen idõszak
alatt fejlesztették ki kollégáival a ma is népszerû Márka üdítõital családot. 1977-tõl a
Szikrai Állami Gazdaság ágazat vezetõje. Irányításával kezdõdött meg a Piroska márkanevû szörpök gyártása. 1984-ben jött létre a
görög-magyar Olympos Gyümölcslé Elõállító Kft., melynek 1991-ig mûszaki igazgatója

volt. Itt hozta létre a Top-Joy gyümölcslé termékcsaládot. 1989-ben megalapította a Dunaharaszti központú Vitapress Kft-t. Bevezet-

te a Marina márkanév alatt forgalmazott szörp
és üdítõital családot, amelyek gyártására
1992-ben Szentkirályon üzemet hozott létre.
A szentkirályi telephelyen az italgyártáshoz
kutat fúratott, melynek vízét 1995-ben törzskönyvezték és „Szentkirályi ásványvíz” néven hoztak forgalomba. Az ásványvíz 2002ben a „Párisi Víz Világkiállításon” a csendes
víz kategóriában elsõ díjat nyert.
Hihetetlen megérzéseinek, munkabírásának, alkotóképességének köszönhetõen a magyar élelmiszeripar egyik kiválóságává küzdötte fel magát, halálával szinte pótolhatatlan
ûrt hagyva maga után.
Március 13-án szeretett családja mellett
gyermek és felnõttkori barátai, régi és új munkatársai, tisztelõi, Szentkirály és Dunaharaszti dolgozói vettek tõle végsõ búcsút.
(Dr. Sz T.)
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