
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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már község kutatási körzetében 1964. év május 
és június havában folyamatosan végzett jelleg
zetes operatív iszapkezelési munkáinak eredmé
nyét. Itt megjegyezzük, hogy megállapításaink 
a 300—500 m-es fúrásainkra vonatkoznak, mi
vel ezek képezik fúrásaink túlnyomó többségét.

I.

Mi a helyzet mélyfúrásaink iszapfrontján?

Iszapellenőrzési jelentéseink alapján a kö
vetkező négy szempont szerint jellemezhetjük 
a jelenlegi helyzetet:

1. Az iszaprendszer megépítésével kapcso
latos kérdések. Milyen az iszaprendszer meg
építése, a gödrök, a csatornák elhelyezése, mé
retei, befogadóképessége, a csatornák lejtése, 
a cirkuláló iszap mennyisége és az iszaprend
szer tisztasága.

2. Az öblítőiszap minőségével (fizikai jel
lemzőivel) készítésével és kezelésével kapcsola
tos kérdések: az iszap fajsúlya, viszkozitása, 
vízleadása, az iszaplepény vastagsága, az iszap 
ülepedése, homoktartalma és mint kémiai jel
lemző a pH-értéke. Mindezeket a helyszínen 
ellenőrizzük. Miből és hogyan készítik az isza
pot, mivel és hogyan kezelik?

3. A berendezés iszapkészítő és iszapmérő 
felszereléssel való ellátottsága. Van-e fajsúly- 
mérője, viszkozításmérője, homoktartalom-mé- 
rője és mindez milyen állapotban van, üzemké- 
pes-e, pontosan mér-e? Az iszapkeverő állapo
ta stb.

4. A fúrómester iszaptechnikai szakismere
tei milyen szinten állanak?

Az ellenőrzési jelentésekben áthaladva a 
négy kérdéscsoporton megállapíthatjuk a kö
vetkezőket:

1. Az iszaprendszer megépítése a legrit
kább esetben mondható kielégítőnek. Az iszap
gödrök kicsinyek, a csatornák igen rövidek, az 
iszaprendszer befogadóképessége igen kevés. 
Sok esetben csupán egyetlen iszapgödör tölti be 
az ülepítő és szívógödör szerepét és ez a gödör 
(tartály) is kicsi. A 20—25 m hosszú szabványos 
csatorna rendkívül ritka, ellenben se szeri, se 
száma a 3—10 m hosszú „csatornáknak”. Elő
fordul, hogy 15_ 20 m3-es gödröket igénylő fú
rás csupán egy, esetleg két m3-es vaslemez tar
tályban gvűjti a ki- és befolyó iszapot s a két tar
tályt egy rövid béléscső köti össze. Vájjon ho
gyan töltheti be egy ilyen „ülepítő rendszer” a 
feladatát? Az 1. sz. ábrán látható egy ilyen nem 
megfelelően megépített „iszaprendszer” — a 
sok közül.

A 2. sz. ábrán láthatunk egy ülepítő gödör
ként szereplő tartályt a csatornát helyettesítő 
béléscső nyílásával.

Az ellenőrzött iszapgödrök általában 4—5 
m3-nél nagyobb űrtartalommal nem rendelkez
nek. Ez a befogadóképesség igen kevés még egy 
300 m-es fúrás részére is, hiszen nem képes 
biztosítani a megfelelő kiülepedést s így a kel
lően meg nem tisztult iszap ju t vissza újra a 
fúrólyukba. Ezt követi azután a megszorulás 
és a mentés. Melyek egy iszaprendszer mére
tezésének helyes szempontjai? Az iszaprendszer 
befogadóképessége érje el a tervezett mélységű 
fúrólyuk űrtartalmának kb háromszorosát, te
hát pl egy 500 m-re tervezett fúrás ülepítő és 
szívó gödre egyenként legalább 250x250x160 
cm legyen és a csatorna hossza is 18—20 m-re 
méretezendő.
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Nem mehetünk el szó nélkül az iszaprend
szerek tisztántartása mellett sem. A berendezé
sekhez évekkel ezelőtt kiadott „Iszaphasználati 
utasítás” szerint az iszaprendszert minden mű
szakban — szükség esetén műszakonként több
ször is — ki kell tisztítani. Ezen a téren is 
igen-igen komoly hiányosságok mutatkoznak. 
Lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy a lyukból 
kifolyó iszap az ülepítő gödör iszapjának a fel
színén tovafolyik, mivel a gödör színültig tele 
van üledékkel. A szívógödörben is a szívókosár 
mélyen benne ül az üledékben. Ez illuzórikus
sá és céltalanná teszi az egész iszaprendszert. 
A vállalati ellenőrzés helyezzen sokkal nagyobb 
súlyt az iszaprendszerek tisztaságára.

2. Az iszap minőségének meghatározásával 
és az iszap kezelésével kapcsolatban az előző 
fejezetben említett „Iszaphasználati utasítás” 
ugyancsak előírja, hogy az iszap fajsúlyát és 
viszkozitását minden műszakban mérni kell. 
A fúrási napi jelentések iszapmérési adatai nem 
csupán napokra, hanem sokszor hetekre, hóna
pokra visszamenően hiányzanak és ha mégis kö
zölnek fajsúiy és viszkozitás értéket, akkor 
azok a legtöbbször hónapokon át azonosak; ez 
valószínűvé teszi, hogy nem ténylegesen meg
mért, hanem csupán bejegyzett adatokkal ál
lunk szemben. Homoktartalmat a legritkább 
esetben mérnek, holott az ellenőrzés gyakran 
megállapítja, hogy az a megengedett maximum
nál négy-ötször több. Ha nem mérjük az iszap 
tulajdonságait, nem is tudunk védekezni a hi
bák, hiányosságok ellen és így lehetetlenné 
válik bármiféle iszapkezelés, iszapjavítás. Ho
gyan terjesszük ki a vizsgálatokat az ülepedés 
és a vízleadás mérésére is, ha még a faj súlyt 
és a  viszkozitást sem mérik?! Így azután a hely
színi ellenőrzések elképesztő iszapmérési adato
kat produkálnak: pl. 2—3 érték fölötti viszko
zitást (a tölcsérrel mért kifolyási időt vízre vo
natkoztatva), fél óra alatt 100—200 cm3 vízle
adást, 8—15 mm-es iszaplepényt, 10—20 cm3 
óránkénti ülepedést, 5—15% homoktartalmat, 
a tiszta vizétől alig eltérő pH-értéket stb. Az 
„Iszaphasználati utasítás” betartását tehát a vál
lalatoknak jóval szigorúbban kell ellenőrizniük. 
Ritkán találkozunk a fúrási napijelentésekben 
iszapkezelési, iszapjavítási bejegyzésekkel. Az 
iszap vízleadását csökkentő, az iszap viszkozitá
sát szabályozó, az iszapot kondicionáló anyagok 
alkalmazása nem elterjedt. A bentoniton kívül 
egyéb iszapjavító anyagot ritkán találunk a 
berendezéseknél, sokszor azonban még a bento- 
nit is hiányzik. Pedig pl. a Na-CMC és a Na- 
humát — ezen két kiváló iszapkondicionáló 
anyag — eredményességét már évekkel ezelőtt 
üzemi kísérletekkel is dokumentálta a MÉLY
GÉP Fúrásfejlesztési Osztály iszaplaboratóriu
ma. A korszerű iszaptechnika pedig feltétlenül 
megkívánja az iszapkondicionáló anyagok alkal
mazását is. A 3. sz. ábrán látható a Ná-humát 
helyszíni előállítása melegítéssel.

A 4. sz. ábra szemléltet egy helyszíni iszap
vizsgálatot.

3. Fúróberendezéseink iszapmérő felszere
léssel való ellátottsága is komoly kívánnivalót 
hagy maga után. A tíz év óta végzett iszapel
lenőrzések tanúsága szerint feltétlenül mutat
kozik fejlődés, azonban még ma is találunk 
szép számmal olyan fúróberendezést, mely még 
fajsúlymérővel és Marsh-tölcsérrel sem rendel
kezik. A meglévő iszapmérők nagy része hasz
nálhatatlan: letörött kifolyócsövű, szakadt szi- 
tájú iszaptölcsér évek óta rendszeresen visz- 
szatérő ismerős. Az 5. 6. és 7. sz. ábrán látha
tunk szita, kifolyócső nélküli és szitával telje
sen bevont Marsh-tölcsért. Az utóbbi a fellépő 
vákuum következtében lényegesen megnövelt 
viszkozitás értékeket eredményezett. A fajsúly- 
mérő tiszta vízzel nem áll be az 1,0 pontra és 
így hamis értékeket mutat, újra kalibrálandó. 
Az iszapmérő edények meghibásodása tehát 
mindennapos, rendszeresen visszatérő problé
ma s ezért javasolta a MÉLYGÉP Fúrásfejlesz
tési Osztályának iszaplaboratóriuma az 1962. 
ev március havában az Országos Földtani Fő- 
igazgatósághoz felterjesztett „Átfogó javaslat a 
mélyfúró iparág iszaptechnikai színvonalának
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fejlesztése érdekében’’ c. munkájában a speciá
lis iszapos láda rendszeresítését, mely előnyös 
térkihasználásával az összes szükséges iszapmé
rő eszköz számára kellő védelmet nyújt.

4. Az iszapellenőrzések alkalmával a rúró- 
mesterekkel folytatott szakmai beszélgetések 
arról tanúskodnak, hogy iszaptechnikai szakis
mereteik többnyire hiányosak és nem elég kor

szerűek. A fúrómester iskola amúgy is igen 
szűkre szabott iszap-anyagát, az ott szerzett 
alapismereteiket nem bővítették az évek folya
mán. Szakmai továbbképzésük tehát iszap vo
nalán is feltétlenül és sürgősen betervezendő.

Fentiekben vázlatosan felsorolt tények 
tehát egyöntetűen azt bizonyítják, hogy iszap
technikánk színvonala nem üti meg a megkí
vánt mértéket és nem korszerű. A helyzet sür
gős beavatkozást, orvoslást igenyel. Iparágunk 
iszaptechnikai színvonalának korszerűsítése, 
fejlesztése már önmagában olyan nagyvolumenú 
feladat, hogy az önálló értekezés tárgyát ké
pezné. Ezen a helyen csupán a MÉLYGEP Fú
rásfejlesztési Osztály iszaplaboratóriumának 
már hivatkozott iszapszínvónal emelési javas
latából ragadunk ki néhány idevonatkozó ter
vet. Mindenek előtt leszögezi a javaslat, hogy 
iparágunk mostani iszapszervezeti felépítésé
vel, az eddig alkalmazott módszerekkel egy na
gyobb szabású és éppen ezért koncentrált orga
nizációt igénylő iszapszínvonal emelési progra
mot végrehajtani nem lehet. Az előző fejeze
tekben vázlatosan ismertetett sok hiányosság 
és hiba egyik fő forrása abban keresedő, hogy 
az iparágnak az iszappi oblémákat illetően sem 
főhatósági sem vállalati szinten nincsen kizáró
lagos és egyszemélyi felelőse, irányítója, szer
vezője, azaz — nincsen gazdája. Iparagunk 
munkaterülete olyan szerteágazó, a megoldan
dó feladatok olyan sokrétűek, hogy ezen adott
ságánál fogva nagyfokú profilírozást igényel; 
gondolunk itt elsősorban a mélyfúrási iszapké
miára. Ez a mélyfúrás munkaterületén olyan 
speciális, a többi műszaki munkától annyira 
különböző, olyan sok különleges fizikai-kémiai 
szakismeretet igénylő szektor, hogy feltétlenül 
külön erre a célra beállított szakembert igé
nyel és annak teljes munkakapacicását leköti. 
A korszerű és eredményes iszaptechnika tehát 
kizárólag iszaptechnikával foglalkozó szakem
bert kíván mind felső fokon — szervezési és 
irányútási szempontból — mind alsó szinten a 
végrehajtás vonalán. Vállalati szinten a korsze
rű iszaptechnika ma már elképzelhetetlen saját 
iszaplaboratórium nélkül. Az általunk elképzelt 
organizáció szervezeti felépítésének vázlata:

A mélyfúró iparág iszapszervezeti felépítése 
egyedi bontásban.

Országos Vállalat igazgatója.
Az Országos Vállalat iszap-főelőadója.
A Műszakfejlesztési Osztály iszaplaborató
riuma.
Üzemvezetőségi iszapfelelős.
Kirendeltségi iszapfelelős.
KÖrzetes főfúrómester.
A berendezés iszapfelelőse.



Eredményes és hasznos lesz ennek a szer
vezetnek a munkája, ha tagjai mind vertikális, 
mind horizontális tagozódásban állandó, szoros 
és eleven kapcsolatban állanak egymással. Az 
új szervezet életbelépése után, az iszapelőadók, 
az iszapfelelősök kijelölése és munkakörük tisz
tázása után az első feladat lenne a szakszerű 
ellenőrzés megszigorítása a lelkiismeretes szá
monkérés. Változtatni kell az ellenőrzés eddi
gi módszerein is, mert hiszen a MÉLYGÉP 
iszaplaboratóriuma legjobb esetben egy-egy fú
róberendezést évente egyszer tud csupán ellen
őrizni, s ez — miként az elmúlt évek tapaszta
latai bizonyítják ~ egymagában nem hozhatja 
meg a kívánt eredményt.

Az új iszapszervezet eredményes munká
jához megfelelő számú és jól képzett iszap- 
szakember közreműködésére van szükség. Biz
tosítani kell tehát az iszap-szakember képzés
nek majd a továbbképzésnek a feltételeit és 
módozatait mind elméleti, mind gyakorlati vo
natkozásban.

A már idézett iszapszínvonal emelési ja
vaslat ezeken kívül még számtalan problémát 
és azok megoldási lehetőségét veti fel: pl. jó 
agyaglelőhelyek kutatása, iszapmérési módsze
rek egységesítése, iszapmérő felszerelés korsze
rűsítése, célszerű iszaprendszerek építése, isza
pos láda rendszeresítése, új „Iszaphasználati 
utasítás” kibocsájtása, iszapjavító anyagok és 
azok tárolása, a vállalati iszaplaboratórium fel
adatai, a fúrómester iskola iszapanyagának a 
bővítése és korszerűsítése, országos iszapérte
kezlet összehívása, stb. stb. Ezen értekezés ter
jedelme azonban nem engedi meg ezek részle
tesebb ismertetését és célja sem elsősorban ez, 
ezért csupán a témával fennálló szoros kapcso
lata kívánta, hogy említést tegyünk róla.

Az iszaptechnológia színvonalának emelé
sét és fen tvázolt célkitűzéseit kívánta szolgálni 
a MÉLYGÉP Fúrásfejlesztési Osztályának iszap- 
állandó és folyamatos operatív jellegű iszap
laboratóriuma Solymár község kutatási terüle
tén 1964. év május—június havában végzett 
technikai munkája. Ez a feladat a következő 
munkákat foglalta magában: célszerű iszap- 
rendszerek és öblítőiszapok használata, iszap
kezelés, iszapjavítás, iszapmérési módszerek 
helyszíni ismertetése, a fúrómesterek és a töb
bi fúrási dolgozó iszapismereteinek bővítése.

Fenti célok minél eredményesebb nre-f- 
valósítása végett először 1964. év április havá
ban helyszíni ellenőrzés formájában vázb' s 
képet nyertünk a solymári fúrások iszaphely - 
téről. Az ellenőrzés eredményeként a Dunán - i 
FKFV T \ Mi ÜV-én megadtuk az iszapkeze
léshez szükséges felszerelés, vegyszer- és any 
igényes. üzemvezetőségi raktár felmé
után.

Az iszapkezelés tökéletesítése érdekében 
végzett munka fontosabb irányvonalai a követ
kezők:

1. Biztosítani a megfelelő öbiítőiszap hasz
nálatának, a korszerű iszapkezelésnek az elő
feltételeit, első sorban a célszerű iszapi endszert.

2. Biztosítani minden berendezés részére 
a hiánytalan és üzemképes iszapvizsgáló felsze- 
i’elést.

3. Biztosítani minden berendezés részére 
a szükséges iszap javító anyagokat.

4. A fúrómesterekkel megtárgyalni a be
rendezések iszapproblémáit és azok megoldási 
módjait és lehetőségeit.

5. Bővíteni a fúrási dolgozók iszapisme
reteit.

Fenti célok elérése érdekében a következő 
munkát végeztük el:

1. Mindegyik berendezés iszaprendszerét 
átalakítottuk, ha menetközben volt a fúrás, il
letve megterveztük, ha éppen akkor indult a 
fúrás. Az ezirányú munkákat irányítottuk, a 
kivitelezést ellenőriztük.

2. A berendezések hiányzó iszapmérő fel
szerelésére az igényléseket feladtuk az Üzem- 
vezetőségnek.

3. Az iszapkezeléshez Na-CMC-t és Na-hu- 
mátot kívántunk használni, ezért az ehhez szük
séges vegyszerigénylést ugyancsak feladtuk az 
Üzemvezetőségnek.

4. A fúrómesterek részére megbeszéléseket 
tartottunk, ahol részben helyi, részben általá
nos iszapproblémákat tárgyaltunk meg. Ezen 
közös megbeszéléseken kívül egyenként, köz
vetlen eszmecsere útján is hasonló célú mun
kát végeztünk.

5. Két hónapon át minden berendezést 
naponként felkerestünk, megvizsgáltuk a 
rendelkezésre álló felszereléssel az öblítőiszap 
összes mérhető jellemzőjét. A berendezés napi
jelentéseiben rögzítettük esetről-esetre az el
végzendő iszapmunkákat, a különböző irányú 
figyelmeztetéseket. Ezen bevezető rész után 
ismertetjük egy összefoglaló keretében a soly
mári tapasztalatokat, levonjuk belőlük a kö
vetkeztetéseket és ezek eredményeként vázol
juk a további feladatokat.

II.

összefoglaló

A kéthónapos solymári operatív iszapkeze
lés tapasztalatai, az ezekből levont következte
tések és ezek folyamányaként az elvégzendő 
munkák ismertetése.

1. Az iszaprendszer. Az összes sol3Tnári 
fúrásnál át kellett építeni, meg kellett nagyobbí- 
tani a meglévő iszaprendszert — a szűkre sza
bott helyi adottságokhoz mérten — mert kevés
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volt a térfogata a fúrás tervezett mélységéhez 
és hiányzott a nélkülözhetetlen hosszú, bukta
tás iszapcsatorna. A korlátozott terjeszkedési 
lehetőség miatt sajnos az új csatornák hossza 
sem érte el a kívánt hosszúságot.

A meglévő a régi iszaprendszerek térfogata 
az 5 m3-t általában nem haladta meg. Két kis 
gödör, esetleg két kis tartály rövid béléscsővel 
összekötve. Ez semmiképpen nem nevezhető 
célszerű iszaprendszernek. Ilyen kisvolumenű 
gödrökkel, ilyen kevés öblítőiszap mennyiség
gel, hosszú ülepítő csatorna nélkül az öblítő
iszap semmiképpen nem tudja feladatát telje
sítem és így nem a fúrási előrehaladás segítője 
lesz, hanem csak a mentések számát szaporít
ja s ugyanakkor megnehezíti a geofizikai mé
rések végrehajtását is. Két berendezés régi 
(szaggatott vonal) és az operatív közbelépés 
folytán megnagyobbított iszaprendszerét szem
lélteti a 9. és 10. sz. rajz.

Az iszap folyási sebessége a csatornákban 
— 1,3-nál nem nagyobb vizkozítás mellett — ne 
legyen gyorsabb 7—8 m/p-nél. Az egyes ellen
őrzések alkalmával meglehetősen szélesskálájú 
iszapsebességeket mértünk 9—30 m p idővel. 
Ha már 9 m/p-nél lassúbb volt az iszap sebes
sége, akkor ez már a nagy viszkozitásnak volt

a következménye. Nagyon ügyeljünk tehát az 
iszap sebességére és azt megfelelő lejtés bizto
sításával és buktatógátak beépítésével szabá
lyozzuk.
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A 11. sz. kép buktatógátakkal lassított 
iszapfolyást ábrázol. Tisztítsuk az iszaprendszert 
minden műszakban. A fúrómesterek nem gon
doskodnak megfelelően az iszaprendszer folya
matos, műszakonkénti kitisztításáról. Megvár
ják, amíg az üledék feltölti a gödröket, a csa
tornákat, amikor már komoly gondot jelent az 
iszaprendszer megtisztítása.

Az üledék és az elnyomandó iszap részére 
már a tervezésnél biztosítsunk helyet, illetve 
célszerű elfolyatási lehetőséget. Ezen a helyen 
említjük meg az egyik solymári fúrásnál ész
lelt fonák helyzetet.

A rendkívül sűrű iszapot a kis átmérőjű 
és kis lejtésű elnyomó vezeték nem továbbítot
ta. Ez a körülmény eredményezte azután azt a 
fonák helyzetet, hogy a szívógödör hígabb, jó 
iszapját nyomatták el — mert ezt még továb
bította az elnyomó vezeték — majd az ülepítő 
gödör szennyezett, sűrű iszapját hajtották át 
lapáttal a szívógödörbe és hígították fel tiszta 
vízzel. Ehhez hasonló „iszapcserék” semmikép
pen nem nevezhetők célszerű iszapkezelésnek.

A baleseti veszély miatt a gödröket mindig 
vegyük körül védőkorláttal. A baleseti veszély- 
lyel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy az 
iszapgödrök 1,60 m-es elméleti mélysége még 
nem jelent baleseti veszélyt (befulladást) mert 
részben a csatorna mélysége, részben a kifolyó 
iszapcső állása úgysem enged 1,2 m-nél maga
sabb iszapállást a gödörben.

Az iszaprendszer tisztításával, elnyomatá
sokkal kapcsolatban meg kell még jegyeznünk, 
hogy sokkal nagyohb gondot kell fordítani az 
iszaprendszer környékének a tisztaságára. A 
gödrök kiemelt üledékét, az elnyomott iszapot 
vigyük minél távolabb. A gépház és az iszap
rendszer közötti teret, ennek közvetlen környé
két ne árasszuk el a csúszós, sok baleseti ve
szélyt jelentő iszapsárral. Ezzel csak nehezítjük 
az iszaprendszer megközelítését, további kitisz
títását, nem is beszélve a higiénia szempont
jairól.

2. Iszapfelszerelés. A célszerű iszapkezelés 
másik feltétele a rendszeres, folyamatos, min
den műszakban elvégzett iszapvizsgálat. Teljes, 
üzemképes iszapvizsgáló felszereléssel több soly
mári fúrás még ma sem rendelkezik és így 
ezeknél a berendezéseknél nem állapítható meg 
kielégítően az iszap minősége, az esetleges 
iszapjavítás szükségessége és annak mértéke. 
Sürgősen fel kell számolni tehát ezen a téren 
mutatkozó hiányosságokat, minden berendezést 
— még egy 300 m-es fúrást is — el kell látni 
üzemképes, szabványos iszapmérő felszerelés
sel, mely a következő eszközökből áll: 1. Faj- 
súlymérő 2 dcl-es edénnyel. 2. Viszkozításmérő 
Marsh-tölcsér egy literes mérőedénnyel. 3. Ho- 
moktartalommérő üvegedény védőtokkal. Jó, 
ha rendelkezik a fúrás egy 100 cm3-es mérőhen
gerrel is az ülepítés mérése céljából. — A faj-

súlymérők gyakran nem pontosak, tiszta vízzel 
nem állnak be az 1,0 vonalra; ezeket újra kell 
kalibrálni. — Az iszapvizsgáló felszerelés csak 
erre a célra szánt zárt, védett ládában tárol
ható, mert a gyakori költözés, ütödés miatt 
nagyfokú a meghibásodás.

3. I s z a p m é r é s .  Az öblítőiszap faj
súlyát és viszkozitását minden műszak
ban mérni kell. A solymári iszapkezelési 
munkák során a fúrómesterek részéről nem
hogy műszakonkénti de még naponkénti iszap
mérést is csak nehezen sikerült elérni. A nap
lóba nap-nap után bejegyzett iszapmérési fel
szólítások sem vezettek eredményre. Sűríteni 
és szigorítani kell az ellenőrzést a Vállalat ve
zetősége részéről.

Az iszapmérésekhez az iszapot nem a lyuk
ból kifolyó iszapcsőből vesszük, hanem a már 
kiülepedett, megtisztult iszapból, a csatorna 
szívógödörbe torkolló végétől. Ne engedjük 
beszáradni az iszapot a mérőedényekbe, hanem 
az iszapviszgálat után azonnal mossuk ki a mé
rőedényeket. Egy általunk végzett helyszíni 
iszapvizsgálatot ábrázol a 12. sz. kép.

4. Iszapkezelés, iszapjavítás. Tiszta vízzel, 
kezelés nélküli iszappal lefúrni 500 m -t kocká
zatos dolog. Már az indulás történjék jó iszap
pal, agyagus vagy bentonitos szuszpenzióval. A 
kezdetben jelentkező homok, márga a teljes 
szelvényű, gyorsan haladó fúrás számára sok
sok veszélyt jelent, miként azt az iszapméré
sek is jelzik. — Csak vízzel hígítani az iszapot 
nem elégséges, ez még nem iszapkezelés. A vi
zes hígítás csak a viszkozitáson segít, az iszap 
többi paraméterét ellenben lerontja. Szükséges 
tehát, hogy minden fúrás rendelkezzék leg
alább aktíváit bentonittal, de nagyon előnyös,
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ha egyéb iszapjavítóról is gondoskodunk. A 13. 
sz. ábrán láthatunk egy bentonitos iszapjavítást

keverő tölcsérrel. A vizes hígítás egyik igen 
káros következményét — az iszaplepény meg- 
vastagodását — látjuk a 14. sz. képen, mely egy

hígítás előtti cs hígítás utáni lepényt mutat. 
Iszapjavítások előtt az iszaprendszert mindig 
alaposan ki kell tisztítani.

Ügyeljünk a bentonit tárolására is. Pusz
tán egy vaslemez nem biztosít elég védelmet 
a bentonit-zsákoknak, főleg nem kiadós napi 
esőzések mellett. A költséges bentonit nagyobb 
védelmet igényel és érdemel. A 15. sz kép egy 
ilyen kellőképpen nem védett bentonit szállít
mányt ábrázol. Fedett ás száraz helyen tárol-* 
juk a bentonitot és az esetleges többi iszapja
vító anyagot, vegyszereket.

5. Iszapproblémák megbeszélése, korszerű 
iszapkezelési ismeretek közlése. A kitűzött terv 
szerint a solymári fúrások fúrómesterei részére

~ egy havi tapasztalatgyűjtés után — k'özös 
iszaptechnikai megbeszélést tartottunk, mely
nek tárgysorozata a következő volt: 1. Az öb
lítőiszap feladata, jelentősége. 2. Az iszaprend
szer tervezése és kivitelezése. 3. Iszapvizsgáló 
felszerelés, mérési módszerek, mire kell vigyáz
ni (szemléltető bemutató). 4. Iszapkezelés és 
iszapjavítás. 5. Hozzászólások, észrevételek, ja
vaslatok, speciális solymári problémák.

Ezen közös iszapkezelési megbeszéléseken 
kívül naponként beszélgettünk a íúrómesterek- 
kel iszapkérdésekről, azok megoldási lehetősé
geiről s az adott berendezés különleges iszap
problémáiról. — Több fúrómester írásban vá
zolta számunkra a solymári operatív iszapke
zeléssel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.

Mindezeket egybegyűjtve és a tanulságokat 
leszűrve, megállapítjuk, hogy a fúrómesterek 
egyetértenek a Solymáron végzett operatív 
iszapkezelési munkánkkal, azt helyesnek és cél
ravezetőnek tart ják s minden reményünk meg
van arra, hogy további munkáik során a most 
kijelölt úton haladnak.

Szeretnénk remélni, hogy ezen értekezé
sünkkel sikerült ráirányítani illetékes munka
társaink figyelmét iparágunk sürgető iszapprob
lémáira és ezzel egy lépéssel máris közelebb 
jutottunk közös célunkhoz: az iszapkezelés szín
vonalának az emeléséhez.
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