
Fabéléscsővel biztosított fúrással készült aknák
Irta: Dura Károly

Salzgitter PS:—150 typ. berendezéssel kül
fejtése* és elsősorban a későbbiekben letakarí- 
tásra kerülő területeken mélyített aknák, me
lyek egyben menekülésre szolgáló aknák is, 
újabban fúrással mélyülnek. Ilyen módon ké
szült aknák végleges biztosítása hengerelt és 
hegesztett lemezcsövekkel történt, melyek pa- 
lástcementezéssel lettek ellátva.

A nehezen beszerezhető és költséges lemez
csövek helyett fenyőfából készült biztosítást 
alkalmaztam. Ennek igen nagy előnye, hogy 
a külfejtés leművelésekor a le takarítás az ak
nák helyein, illetőleg azok vonalában folyama
tosan, zavartalanul történhet. Nemcsak Magyar- 
országon, de még külföldön sem alkalmaztak 
ezideig hasonló fabiztosítást, fúrással készült 
aknák végleges kiképzésénél. Az elgondolásom 
alapja, hogy kutakat kis átmérőben és négy
szög keresztmetszetű, helyesebben szelvényű 
aknákat a korábbiakban fával bélelték. Jelen 
esetben a hutáktól eltérően lényegesen nagyobb 
átmérővel állunk szemben és a körkeresztmet
szetű fúrt aknának megfelelően kellett a biz
tosítás falvastagságát meghatározni, illetve a 
számításokat elvégezni. Csőképlettel számolva 
a végleges biztosítás (falazat, facső) vastagsága:

a  • <Tm  =  rfc • p
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szerint d = IA • h -y
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Bányahatósági előírások figyelembevételével 
*b =  min. 1000 mm-t biztosítva:

r * =  590 mm 
H =  43 m
7 = 2 kg/dm'
<hn=100 kg/cm2

A számszerű értékek behelyettesítésével:

•icm —
59.0.4300 • 0.002 

100
—  5 .0 7  e ti

Ha a csőfal-vastagság meghatározásánál nem a 
p =  H .r

ismert összefüggésből indulunk ki, hanem K. 
Steinfeld képletét alkalmazzuk:

e —7 . m .
tg ( « - v ) 

tg «

aki az aknák talpán jelentkező maximális oldal
nyomásból keletkező feszültséget is figyelembe 
veszi az « szög meghatározására, mely a ki
induló csúszófelület vízszintessel bezárt szöge, s 
egy harmadfokú kettős integrállal megoldható 
differenciál egyenlettel kifejezhető. A legked
vezőtlenebb adottságokat feltételezve, midőn a 
csúszófelület hajlásszöge:

« =  45°
V — 0° 
m =  5;

a keletkező feszültség:

e =  2.5 .  —|— =  10 kg/cma

A falvastagság ez esetben fenyőfa biztosí
tás alkalmazásánál 13,1 cm, ha a palástot nyí
rásra számítom és eltekintek a kb. méterenként 
alkalmazott 45x15 mm-es merevítő bordáktól.

A palástot hajlításra méretezve, a szüksé
ges falvastagság 5,9 cm.

A megengedhető igénybevételnél — a szov
jet előírásokat is figyelembevéve — mindkét 
számítási mód esetén a 3’-os, azaz 76 mm vas
tag fenyőfákból készített végleges fabiztosítás 
megfelel.

A letakarítást végző gépeknek az ilyen 
vastagságú faanyag, különösen a biztosító, illet
ve merevítő gyűrűk, alulról felfelé történő el
távolítása után akadályt már nem jelent. A 
3”-os pallóanyagból készített végleges akna biz
tosítás minden egyes eleme 3 m hosszúságú, 
ahogy a 6 m-en felüli hosszúságú faanyag fele
zéséből adódott. Az elemek egymással 5 cm 
sugarú körívek mentén érintkeztek és egy-egv 
alkotóelem szélessége 150 mm. A faanyag duz
zadását gyakorlatilag határoztam meg és az osz
tásnál a hézagok figyelembevételével 28 elem
ből állítottam össze a facsövet, melynek külső 
átmérője 1180 mm, belső átmérője pedig 1030 
mm.

Az elemek megmunkálása az Északmagyar
országi Földtani Kutató-Fúró Vállalat asztalos 
műhelyének famegmunkáló gépén profilkések
kel történt. A 3 m hosszúságú és 12 cm széles
ségű elemekből összeállított fabéléscső végének 
minden második eleme palást alkotómenti 
12 cm-es eltolásával fogazatszerűen csatlako
zott az illeszkedő második csőtaghoz. A legfelső 
3 m-es csőtagban 4 db, a következő háromban 
5—5, az azt követő 4, vagyis a legalsó facsö
vekben már 6—6 db, 45 x 15-ös laposvasból ké
szített merevítőgyűrűt helyeztünk. E merevítő 
elsősorban a csőelemek összeépítésének, vázszer-
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2. ábra. Vágóéllel kom binált csősarú

ielé lineárisan csökkenő feszültségeknek megfe
lelően, viszont felülről lefelé a csomólemezek 
számát növelni.

A súlyosbítórudak beépítése, menettel a 
súlyosbítórudhoz csatlakozó szabványos gomba

3. ábra. 7 m -es csőtag beépítése

1. ábra. Csődepó

nél 6—6 db, a következő 4 elemnél 5—5, a fel
ső 6 elemnél pedig 4—4 volt. A csomólemezek 
elosztása arányos, a 28 db csőelemen. A legalsó 
facső, amely alul fogazva nem volt, a vágóéllel 
kombinált fenékbeeresztőhöz nyert hozzácsava- 
rozást (2. ábra). A beépítés 4,5”-os Full—Hole 
typ. súlyosbítórúddal történt. Ugyanis a 0,67 
fajsúlyú fenyőfacső vízkiszorítása a belsőtér 
nélkül (a fenékleeresztő ui. nem volt befene- 
kelve, tehát nem úsztatott beépítés volt) 10,7 
to., viszont a facső merevítésekkel együtt 7,2 
to. volt. Ezért vált szükségessé a felhajtóerő
ből származó, a facsőszerkezetekben alulról fel-

kezetének, továbbá a végleges beépítés és el
helyezés után a menekülő létra felerősítési le
hetőségeinek biztosítására szolgáltak.

A biztosítógyűrűk számának a mélység , 
függvényében való növekedését indokolja a 
mélységnek megfelelő p érték nagyobbodás.

A fúrással készült aknában a rétegsor:

A facsövek a munkahelyen, a térszínen 
kettesével, fogazatszerű végekkel nyertek ösz- 
szeillesztést és a külső paláston 500 x 100-as 
méretű csomólemezekkel 6—6 db 10 mm átmé
rőjű átmenő anyáscsavarral összefogást. (1. áb
ra). A csomóíemezek száma az alsó négy elem
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fejű szállítófejjel és szállítószékkel történt, a 
fúrótorony szállítóhorogjára függesztve. Minden 
egyes, kettesével összeszerelt csőelein a végei
ken is csomólemezekkel ellátva a térszínen lett 
előkészítve, beépítésük 1180 mm átmérőjű cső
szorító segítségével történt.

Az aknaszájnál a fogazatszerű csővégek 
összeillesztése után a csomólemezekben a fa
csavarokat helyezték el és az esetleges hézagok
nál szükséges tömítést bitumennel, vagy előre 
elkészített faékekkel végezték (3. ábra).

A súlyosbítórud segítségével az akna vég
leges biztosítására szolgáló rakatokat az 1500 
mm 0 - jű  fúrólyukba süllyesztettük. (4. ábra).

4. ábra. Csővégre helyezett csöbilincs

A fúrólyuk függőlegessége és a fúrt lyuk 
kifogástalan állapota folytán a facső beépítése 
32 óra alatt történt meg. A munka kísérleti jel
legét tekintve igen szép eredménynek mondha
tó, mert a korábbi fúrt aknák lemezcsővel való 
béléscsövezésének átlagidejét sem haladta meg. 
A facsőrakatot még a talptól 10 cm-re is egy 
kézzel, könnyűszerrel körülforgathattuk.

5. ábra. Cementező körvezeték két kifolyóval

A felhajtóerő és azt ellensúlyozó súlyosbí
tórakat a beépítés során majdnem teljesen ki
egyensúlyozta egymást úgy, hogy a szállítóhor
gon a terhelés mindvégig minimális volt.

A beépítés során helyeztük el a cső belső 
palástja mentén a sarutól 2, illetve 10 m-re a 
cementező körvezetékeket a facsövön áthatoló 
kivezető 2—2 csőcsonkkal (5. ábra).

6. ábra. Súlyosbítórxil terhelt csőoszlop felü ltetése

A körvezetékhez csatlakozó 6/4”-os cemen
tezőcsövek a facső és a súlyosbítórud beépíté
sével egyidejűleg, azaz paralell történtek (6. 
ábra).

Az eredeti tervek szerint 30 m lett volna 
az akna mélysége. Ez sajnálatos módon — az 
akna helyének változtatása miatt — többször 
változott, végül 43 m lett az előirányzati mély
ség. Az előfúrás ennél mélyebbre történt, az 
esetleges ülepedésre való tekintettel. A csőra
kat talpra való lehelyezése után kezdődött meg 
a cementezés, a cementezőcsöveken keresztül, 
a béléscső és fúrólyuk közötti gyűrűstér kitöl
tése céljából. Cementezést megelőzően azonban 
először egy 80 cm vastag fenékbetont kellett 
készíteni, hogy a cementezés befejezése után,

7. sz. ábra
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in. a kötési idő megvártával az aknából való 
víz-kiszivattyúzás során az aknatalp fel ne sza
kadjon. Az aknát végül zárósapkával láttuk el. 
(7. ábra)

Az aknamélyítés és a facsövekkel való biz
tosítás művelete alatt az aknában tartózkodni 
ne mkellett, de nem is volt lehetséges. Az ak- 
nábani mászóvasak elhelyezése csak az aknára 
való vágathaitás után történt meg, a jövőben 
azonban a mászóvasakat, illetőleg létrát már 
a beépítés során a térszínen előkészített bélés
csövekbe kívánom elhelyezni, tehát tulajdon
képpen 6 m hosszú, előregyártott aknaelemek
ből készített aknát építünk.

A kísérleti munka ellenére, beleértve a 
műhelygép átalakítását és a profilkések legyár
tását, az anyagmegtakarítás a lemezcsőhöz vi
szonyítva 58 784 Ft volt, míg a letakarítás so
rán jelentkező megtakarítás ennél lényegesebb 
és emellett korszerű a megoldás.

Ezúton is köszönetemet nyilvánítom azo
kért az értékes szakmai tanácsokért, melyeket 
Dr. Kassai Ferenc és Jámbor Miklós oki. bánya
mérnökök nyújtottak és ugyancsak köszönete
met nyilvánítom az Országos Vízkutató és Fúró 
Vállalat Budapesti Üzemvezetősége műszaki 
dolgozóinak, akik a kísérleti munka kivitelezés 
sénél komoly szakmai felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot és nagymértékben hozzájárul
tak a munka eredményességéhez.

Iparágunk öbíítőiszap problémái
írta: Dr. Horváth Imre

Végiglapozva a Földtani Kutatás cikkeit 
évekre visszamenőleg, megállapíthatjuk, hogy 
az öblítőiszappal, a mélyfúrásnak ezzel a jelen
tőségében oly rohamosan növekvő szektorával 
elenyészően kevés értekezés foglalkozott. Ez a 
kevés is inkább csak érintette ezt a  probléma
kört egy-egy más tárgyú téma kapcsán, de nem 
tárgyalta kifejezetten és kizárólag a mélyfúrási 
öblítőiszap kérdéskomplexumát, avagy akárcsak 
annak egy-egy részletproblémáját. Ez nem vé
letlen, azt sem mondjuk, hogy szándékos, még 
csak nem is lapszerkesztői elnézés, hanem egy
szerűen a tényekből, a való helyzetből önma
gától adódó következmény; a tény, a való hely
zet pedig az, hogy az öBlítőiszap problémaköre 
még ma is alaptalanul és meg nem érdemelten 
mellőzött mostohagyermek iparágunk életében. 
Nem speciálisan magyar jelenség ez, mert hi
szen iparági vonatkozásban nálunknál fejlettebb 
országok mélyfúrási szakkönyveiben olvashat
juk, hogy a fokozott felfejlődés kezdeti stá
diumában a helyzet náluk is hasonló volt, 
azonban a jelentőségében olyannyira rnorfrö^p- 
kedett iszapkérdés náluk ma már elfoglalta 
méltó helyét. Az öblítőiszap a mélvfúrás egyik 
döntő faktorává vált és ez hűen tükröződik is 
a  vele foglalkozó szakirodalom mennyiség’ és 
minőségi növekedésében.

Sajnos iparágunkban az öblítőiszao még 
ma sem foglalja el azt a helyet, mely lehető
sége és szerepe alapján joggal megilletné- To*-- 
ve helyesebben szólva illetékes iparági «vzrt-em
bereink túlnyomó többsége még ma sem ' 
kozik elég behatóan a korszerű iszapfert n:' a 
problémáival s így nem is juttatja a mél'-bírás

ezen faktorát megfelelő szerephez. Ez a felfo
gás, ez a magatartás hűen tükröződik mélyfú
rásaink iszapszínvonalának mai állásán, melyről 
oly reális képet fest a MÉLYGÉP Fúrásfejlesztési 
Osztályának iszaplaboratóriuma a negyedévi 
iszapellenőrzéseiről szerkesztett jelentéseiben. 
Nem célja ezen értekezésnek a helyzet ilyetén 
alakulásának a boncolgatása, a pro és kontra 
felhozható indokok, érvek elemzése, csupán 
mint kétségbevonhatatlan tényt kívánja leszö
gezni, hogy iszaptechnikánk nem áll a joggal 
megkívánt s neki kijáró helyen és színvonala 
sem tart lépést az iparág többi szektorának a 
fejlődésével. Ez a fáziseltolódás előbb-utóbb 
odafejlődhet, hogy egyre nehezebben áthidal
ható akadályokat gördít mélyfúrásaink pro
duktivitása elé.

Jelen értekezés célja is tehát részben az, 
hoyy ráirányítsa a figyelmet iDarágunk öblítő
iszap Droblémáira s a MÉLYGÉP Fúrásfejlesz
tési Osztály iszaplaboratóriumának jelentései 
ala^íán vázlatosan ismertesse fúróberendezé
seink iszaphelyzetét és ezzel megérelje az ol
vasóban azt a meggyőződést, hogy sürgős, ope
ratív beavatkozásra van szükség ennek a fázis- 
eltolódásnak a minél előbbi felszámolása vé
gett.

Értekezésünk első részében tehát a már
jelzett iszapellenőrzések jelentéseiből ismertet
jük vázlatosan az összefoglaló megállapításokat, 
az f'úenő-zés tanulságait s mindezek alapján 
a fo'-"’nrtosítí5ndó intézkedéseket.

Értekezésünk második részében szerve^ ki
egészítésként ismertetjük a MÉLYGÉP Fi írás- 
fejlesztési Osztály iszaplaboratóriumának Soly
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