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Probléma felvetés 

• Magyarország területén jelentős karsztvíz készlet tározódik 

• Kis területen belül jelentős különbségek lehetnek a 

vízhozamban és vízminőségben 

A vetők szerepe: 

•horizontális irányban hidraulikai gátként 

viselkedhetnek 

• a vetődések mentén mélyebb vízadókat 

csapolhatnak meg 



Probléma felvetés 

Komárom város területe alatt egy szerkezeti-őskörnyezeti határ húzódik 

A város egy termál karsztvízre 

telepítendő termelő-visszasajtoló kútpár 

létesítését tervezi.  

A kutak helyét a szerkezeti vonaltól Ny-

ra, de ahhoz közel tűzték ki. 



Probléma felvetés 

B-62 

K-109 

K-21 

K-21 kataszteri számú kút: (Lenfonógyár) 

• 1965-ben mélyítették 

• 1230,0 m alatti triász karbonát 

• szerkezeti vonaltól Ny-ra 

• 2500 l/perces túlfolyó vízhozam 

•  60 oC 

B-62 kataszteri számú kút: (Strand) 

• 1960-as évek végén mélyítették 

• 1100-1286 m között triász karbonát 

• szerkezeti vonaltól Ny-ra 

• 140 l/perces túlfolyó vízhozam 

•  42 oC 

K-109 kataszteri számú kút: (Szabadidő park) 

• 2008-ban mélyítették 

• 1145-1235 m között triász karbonát 

• szerkezeti vonaltól K-re 

• 70 l/perces túlfolyó vízhozam 

•  37 oC 

Tervezett visszasajtoló kút 

Tervezett termelő kút 



Mérés 

szeizmikus vizsgálatok: 

• a földtani-vízföldtani helyzet pontosabb megismerése 

• a kutak kitűzött helyének alátámasztása vagy pontosítása 

• 5 db 2D szeizmikus szelvény 

• közel 15 km (14539 m) összhossz 



Eredmények értékelése 

a vetőtől Ny-ra a triász 

aljzat: 

• mélyebb helyzetű  

• erősen tektonizált 

a vetőtől K-re a triász 

aljzat: 

• magasabb helyzetű  

• alig tektonizált 



Eredmények értékelése 
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Javaslattétel 

Első lehetőség: 

mindkét kút helyét az eredetileg tervezettnél nyugatabbra, a piros sraffozással jelzett területrészen belül, de a K-21-es 

kataszteri számú kút hatásterületén kívül tűzik ki. 

Második lehetőség (bizonytalanabb): 

a peremvetőre tervezett visszasajtoló kút változatlan paraméterekkel megtartható, a termelő kutat pedig – a fúrás kitűzött 

helyét nem változtatva – 500 m-el DK-i irányba ki kell ferdíteni, hogy a megfelelő mélységben harántolja a fő vetőzónát. 



Köszönöm  szépen a figyelmet!  


