
A kréta, albai korú mészkőben tárolt karsztvíz szintjének 
eredményes süllyesztése Balinka-aknaüzemében

Irta: Orosz Elemér

A  Bakony ÉK-i előterében fekvő Dudar-, 
Kisgyón-, Balinka-aknaüzemek kettős fekü- 
karsztvízveszélyesek. Fennáll a kréta és a fő
karsztvíz veszélye. Mindkettőből már több víz
betörés keletkezett ezekben az üknaüzemekben.

Hasonló vízföldtani viszonyok várhatók a 
tervezett Balinka II. és Márkus-hegy aknaüzem 
területén is.

A  Vértes ÉNy-i és N y-i előterében a pusz- 
tavámi és oroszlányi aknaüzemek területén a 
jobb fajlagos védődéteg miatt ugyan kisebb 
mértékben, de ugyancsak fennáll a kettős víz
veszély.

A  Középdunántúli Szénbányászati Tröszt
höz tartozó Balinka-aknaüzemben eredménye
sen süllyesztettük a kréta —  albai emelet —  
korú mészkőben tárolt karsztvíz szintjét. A  ter
veink alapján végrehajtott aktív védekezés 
eredményeként a III. széntelepet kréta fekü- 
vízveszély nélkül tárhatjuk fel és fejthetjük le.

Az elvégzett krétavízcsapolás szükség ese
tén más területen is eredményesen alkalmaz
ható, a nyert tapasztalatokból több elméleti és 
gyakorlati jelentőségű következtetést vonha
tunk le.

Földtani leírás

Az eocén korú szénmedence földtani is
mertetésére az irodalomban találunk adatokat 
(1— 9). Itt most csak azokat a leglényegesebb 
földtani teleptani kérdéseket ismételjük, ame
lyek szükségesek mondanivalónk megértésé
hez.

Balinka aknaüzem területét az 1. ábrán 
lévő térképrészlettel ábrázoljuk. E területen 
három műrevaló telep fejlődött ki: az I., II. és 
III. telep, felülről lefelé történő számozás sze
rint.

Az I. telpet 1951. december óta fejtik. A
II. telep közvetlen az I. telep alatt lencsés ki
fejlődése Külön nem, hanem csak az I. telep
pel együtt fejtették. A  térképen —  1. ábrán —  
a lefejtett I. telepi kontúrt feltüntettük. A  
megjelölt területről 1966. XII. 31-ig 4,432.200 
t. szenet termeltek.

A  III. telep az aknaüzem egész területén 
megtalálható 35— 40 m-el az I— II. telep alatt. 
Fúrólyukak adataiból és a Ny-i bányamezőben 
hajtott 250 m hosszú kutatóvágatból ismerjük. 
Az aknaüzem területén még III. telepet nem 
fejtettek. Balinka aknaüzemmel határos Kis- 
gyón-i Béke-, Kisz- és András lejtőaknákban
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1955-től 1966. XII. 31-ig 2,670.000 t. 3700
kcal/'kg átlagos fűtőértékű szenet termeltek III. 
telepből.

Fúrólyukak adatai alapján Balinka akna
üzem területén 1,20— 2,50 m közötti a III. telep 
vastagsága. A  95. sz. fúrásban volt a maximális 
szélső érték 4,96 m. A  telep minőségére jel
lemző fűtőérték 2625— 4190 kcal/kg között, a 
hamutartalom pedig 34,75— 12,32% között vál
tozik, szintén a fúrólyukak adatai szerint. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a Keleti mezőben a fú
rások rosszabb, a Nyugati mezőben pedig a 
mondott határok között jobb minőséget tártak 
fel.

A  középső eocén korú (10) széntelepes ré
tegsor fedőjének és feküjének ismertetése cél
jából a 15— 7— 14— 10— 73— 81— 85 számú fú
rásokon át szelvényt szerkesztettünk.
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2. ábra. Szelvény a 15—7—14—10—73—81—85 fúró
lyukon át.

A 2. ábrán közölt szelvényből kitűnik, 
hogy a széntelepes rétegsor fedőjében középső 
eocén rétegek települnek, ezt követik a felső 
eocén, felső oligocén és az alsó miocén korú 
képződmények. A  rétegsort a pleisztocén és 
holocén lösz és humusz zárja le.

A  széntelepes rétegsor feküjében felső 
kréta —  cenoman —  korú turrilitesz már- 
gát, a középső kréta —  albai —  korú requieni- 
ás mészkövet, és —  apti —  anyagot, márgát, 
alsó kréta krinoideás mészkövet, majd jura és 
triász mészkövet találunk.

A  szelvényt szemlélve látjuk, hogy a 10. 
fúrás környékén teljesen kiékelődik a ceno
man korú turrilitesszes márga és az eocén 
széntelepes rétegek közvetlen az albai mész
kőre települnek. A  73. fúrás környékén eltű
nik a feküből az albai mészkő is. Ez után az 
eocén széntelepes csoport az apti agyag és 
márga rétegsorra települ. Végül a 85. fúrás 
után ez is kiékelődik és ezen a területen a 
középső eocén agyag már közvetlenül a triász 
mészkőre települ.

Az aknaüzem területére jellemző a szer
kesztett szelvény, mert akárhol vennénk fel 
É— D irányú szelvényt ugyanezeket a réteg
sorokat kapnánk. Annyi különbség adódik, 
hogy pl. a 206. sz. fúrásban előbb alsó kréta

krinoideás mészkő, majd jura mészkő települt 
a felső triász mészkőre. A  93. sz. fúrásban a 
középső eocén rétegsor jura mészkőre települt.

Az 1. ábrán feltüntettük a cenoman márga, 
albai mészkő és apti agyag elterjedési határát 
is.

Vízföldtani ismertetés

Az aknaüzem területén fedővízveszély 
nem áll fenn, de kettős feküvízveszéllyel kell 
számolnunk.

Az egyik vízveszély, a főkarsztvízveszély 
az alsó kréta krinoideás mészkőben, a jura és 
triász mészkőben tárolt óriási mennyiségű víz 
miatt áll fenn. Ez a korra különböző három 
mészkőréteg vízveszély szempontjából elvá
laszthatatlan.

A  második vízveszély az albai korú 
requineás, orbitolinás mészkőben tárolt víz 
miatt áll fenn és krétavízveszély megnevezés
sel értelmezzük.

Meg kell jegyeznünk, hogy a főkarsztvíz 
és krétavízveszély fogalmaknál tudnunk kell 
tehát, hogy az alsó kréta mészkő a íőkarszt- 
kőzethez tartozik. Karsztvízveszély alatt pedig 
csak az albai korú méskőben tárolt víz miatti 
veszélyt értjük.

A  két tárolt karsztvízrendszer összefüggé
séről később külön szólunk.

Sajnos Balinka aknaüzemen belül már 
mindkét vízveszélyt közvetlenül tapasztalhat
tuk.

A  főkarsztvíz veszélye azért áll fenn, mert 
jelenleg a főkarsztvízszint az aknaüzem terüle
tén +146 m Af. átlagosan. A  bányákban a mű
veletek a +100 és — 100 m. A f.-i szinten foly
nak és előreláthatóan a — 160 m. A f.-i szintig 
hatolnak le. A  főkarsztvíz közölt szintjének 
kialakulásában döntő szerepe volt az 1964. V. 
1-én a Keleti bányamezőben bekövetkezett fő
karsztvíz betörésnek. Ez előtt ugyanis a 215. és 
224. sz. fúrólyukak alapján e területen +156  
m. Af. volt a főkarsztvíz szintje. A  215. fúrás
ban 157,8, a 224-ben 155 m. Af. Az utóbbi Ba
linka II. területén mélyült.

Az albai mészkőben tárolt víz szintjére a 
szakirodalom +180— 200 m. Af. értéket adott 
meg eddig. Ez az érték a 15. sz. fúrásból 1951- 
ben a külszínre felszálló víz megfigyelésén, 
valamint Balinka aknaüzemben 1952. XII. 24- 
én bekövetkezett vízbetörésen alapult. Isme
retes, hogy az említett vízbetörés következtében 
az aknaüzem víz alá került és a víz a lejtős- és 
függőleges aknában a +162 m. Af. szintig 
emelkedett.

Ezen a szinten szerelt szivattyúval 1953. 
I. 8-án 1450 liter/perc értékű hozzáfolyó víz- 
mennyiséget kellett emelni. A  15 (19) sz. fúrás
ból a 182,9 m-en lévő felszín fölé szökött a víz. 
Annak idején a toronyba szerelt csővezetékek
kel mérték a felszálló víz szintjét és az +204
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m volt a fúrást kivitelező cég jegyzőkönyve 
szerint.

A  víz szintjéről később részletesebben 
szólnunk kell.

A  szelvényből is kitűnik, az aknaüzem te
rületének jelentős hányadán mindkét vízve
széllyel szemben védelmet nyújt a széntelepek 
és a vizet tároló mészkő között települt agyag, 
agyagmárga, meszes márga réteg. Az is kitű
nik, hogy az üzem területének egy részén az 
albai mészkő és a széntelepek közötti márga 
hiányzik, ezen a területen kréta vízveszély áll 
fenn. Ugyanakkor itt még a főkarsztkőzetet 
nagy vastagságban —  átlagosan 80— 100 m —  
agyag fedi, ezért a főkarsztvíz betörésének ve
szélye kisebb, csak közvetve vetők mentén 
várható.

Az üzem területén belül Dél felé haladva 
elvékonyodik, majd ki is ékelődik az agyag, és 
a Déli határ közelében a széntelepes rétegsor 
közvetlen feküje a fő'karrszt, amelynek tárolt 
vízét semmi sem zárja el a széntelepes réteg
sortól.

A vízszintsüllyesztés előzményei

Balinka aknaüzemben különösen az 1964. 
V. 1-i főkarszívdzbetörés miatt előtérbe lépett 
a III. széntelep lefejtésének szükségessége. Be
vezetőben már szóltunk arról, hogy eddig csak 
I. és II. telepet fejtettek az aknaüzemben. A
III. telep fejtése viszont csak ott tervezhető, 
ahol nincs műrevaló I— II. telep, vagy ezt már 
lefejtették. Ugyancsak figyelembe kellett ven
nünk a III. telep fejtésénél is a hidrogeológiai 
sorrendet, amely szerint a legkevésbé vízveszé
lyes terület fejtésétől kiindulva haladunk a 
vízveszélyesebb területek felé.

Az 1. ábrán megrajzoltuk a lefejtett I. 
telep határvonalait is. Ebből láthatjuk, hogy a 
DNy-i bányamezőben van lehetőség II. telepi 
fejtésre, itt ugyanis az I. telepet már lefejtet
tük.

Ezt a mzőt igen egyszerűen bekapcsolhat
juk a termelésbe, mert a Ny-i mező alap vága
táról szintesen harántolhatjuk a III. telepet és 
a Ny-i osztó főszállító és főlégvágat szintes 
kihajtása után azonnal fejtéseket készíthetünk 
elő, majd fejthetjük is a telepet.

Az 1. ábrán megjelölt DNy-i terület így 
igen gazdaságosan hozzákapcsolható a Ny-i 
meglévő és üzemelő bányamezőhöz.

Ezen a területen azonban, ahogy ez a víz
földtani ismertetésből kitűnik, krétavízveszély- 
lyel kellett számolnunk.

Ugyanebben az időben, 1964. évben a ter
vezett Balinka II. területen végzett földtani 
kutatás során az ÉNy-i területen a krétakarszt
víz nyugalmi szintjét is megmérték. Meglepve 
tapasztaltuk, hogy az irodalomban szereplő és 
már itt is idézett +180— 200 m Af. kréta 
karsztvízszint helyett + 2 5 — 40 m A f-i szintet 
mértek. Legmagasabb érték +49 m Áf. volt. 
A Ba. 248. sz. mélyfúrásban 1965. III.' 5-én pl.

+38,47 m A f. Ezt a fúrólyukat azért említjük, 
mert kiképezték krétavízszint figyelővé és ma 
is ellenőrizzük.

A  Balinká II. fúrásoknál tapasztalt kréta
vízszint két feltevésre adott lehetőséget:

1. vagy független egymástól Balinka I. és 
Balinka II. aknaüzemek albai mészkövében tá
rolt vize,

2 . vagy a vízbetörés okozta megcsapolás 
az eltelt 1 2  év alatt lesüllyesztette az albai 
mészkőben tárolt víz szintjét.

A  két kérdés megbízható megválaszolása 
nélkül szó sém lehet a DNy-i III. telep feltá
rásáról.

Annak eldöntése, hogy a két lehetőség kö
zül melyik áll fenn valóban, volt kiinduló lé
pése a végrehajtott feladatoknak.

A krétavízszint meghatározása 1965-ben

A  krétamészkőben tárolt, víz nyugalmi 
szintjének meghatározása céljából a Déli főlég- 
vágatból hajtott kréta vízbetörés vizét levezető 
vágat 115. méterében talpfúrást mélyítettünk. 
A vágat ezen a helyen az I. telep közvetlen 
fedőjében állt. A  lemélyített talpfúrásnak 
ezenkívül még azt a szerepet is szántuk, hogy 
a fekü rétegsorára vonatkozóan szolgáltasson 
adatokat.

Mielőtt a fúrás eredményeiről szólunk, 
szükségesnek látjuk a fúrásnak a kivitelezésé
ről is beszámolni.

A fúrások kivitelezése

Ezt a fúrást is, mint a többi lecsapoló fú
rást bányavágatból mélyítettük. A fúrás magas
sági kótája: — 23.885 m Af. A  Déli mezőben, 
a mondott helyen, a B. 189 sz. fúrást mélyítet
tük a síntrapézzal biztosított vágatból. A  fúrá
sokat N Y— 40 típusú Craelius berendezéssel 
végeztük. A  vágat főtéjében minden fúrási 
pontnál 4— 5 m hosszú gurítót hajtottunk ki. 
A berendezéssel így a vágat talpán álltunk fel 
és függőlegesen lefelé mélyítettük a lyukat.

A 189. sz. fúrásnál az irodalomban sze
replő és már korábban is idézett + 2 0 0  m-es 
krétakarsztvízszintet tartottuk szem előtt, ami
kor a mészkőből feltörő víz lezárásáról gondos
kodtunk. A  fúrást ugyanis 131 mm átmérőjű 
vezércső beépítésével kezdtük. Beépítés után 
a vezércsövet cementáltuk, 3— 4 nap kötési idő 
után a csőben lévő cement dugót átfúrtuk és 
30 atm. nyomással próbának vetettük alá. A  
vezércsőre tolózárat szereltünk és ezután toló
záron keresztül fúrtunk, ha a nyomáspróbát a 
vezércső kibírta. Több alkalommal, különösen 
ha homokos rétegsor közelében, vagy közvet
len ebben volt a vezércső vége, a nyomáspróba 
eredménytelen volt, meg kellett ismételnünk a 
cementálást. Később a vezércső végét igyekez
tünk agyagba ültetni.
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Sikeres nyomáspróba után folytattuk a 
magfúrást, mert a rétegsor ismerete is fontos 
volt számunkra. A  kréta mészkő előtt még egy 
béléscső rakatot be kellett építenünk a vízdús 
homokon való igen körülményes áthatolás mi
att. Ez megnehezítette ugyanis a fúrást, sőt 
két alkalommal fel is kellett hagynunk ered
mény nélkül.

A B. 189. sz. talpfúrás

Az elmondott körülmények között 1965.
IV. 20-tól fúrtuk ezt a lyukat. Szelvényét a 3. 
ábrán mutatjuk be. Feltüntettük itt a műszaki 
és födtani adatokat. A  fúrás 53.10 m-ben érte

B f69.rz. TALPrÚDÁS
/1't'fOO

3. ábra. B. 189. sz. fúrás szelvénye.

el az albai mészkövet 1965. V . 14-én és a mész
kőből 1 m fúrás után vizet kaptunk, 300 litert 
percenként. A  felszálló víz ellenére a fúrást 
folytattuk és 4,4 m mészkövet fúrtunk át, mi

közben a vízmennyiség 1 0 2 0  liter/percre sza
porodott. A  3. ábra jobb alsó sarkában a víz- 
mennyiséget a mészkőben való haladás függ
vényében feltüntettük.

A  megjelölt talpon ezután be kellett fejez
nünk a fúrást, mert a viszonylag kis átmé
rővel fúrt lyukba beépített rudazat mellett fel
törő víz a berendezést és dolgozóinkat is tel
jesen átáztatta.

A  vezércsövön lévő tolózárat lezártuk és 
feszmérővel megmértük a víz nyomását, ami 
5,5 atm. volt. Ez alapján a krétavízszint ennél a 
fúrásnál 31,1 m-nek adódott.

A  tolózár megnyitása után állandóan folyt 
a víz 7— 8  méter hosszban a vágat talpán, majd 
az 1952-es vízbetörés vizét is levezető 300 mm 
átmérőjű csőbe vezettük, amin a déli zsomp- 
rendszerbe folyt le. A 4. ábrában fényképet 
közlünk, amelyet a befejezett fúrásról készí
tettünk 1966. V. 21-én nyitott tolózárral, mi
közben 750 liter/perc víz áramlott a fúrólyuk
ból.

A többi talpfűrás

Az ismertetett 189. számú talpfúrás ta
pasztalatait használtuk fel a később létesített 
többi talpfúrásnál. Arra törekedtünk, hogy a 
rendelkezésünkre álló, már említett, Caraelius 
berendezéssel a lehető legnagyobb átmérővel 
fejezhessük be a fúrást a kréta mészkőben, 
hogy minél nagyobb vízhozamot érhessünk el.

A  B. 198. sz. fúrást a Ny-i bányamező IV. 
osztójának főlégvágatán a Ny-i alapvágattól 
számított 70. méterben mélyítettük. A vágat 
ezen a helyen az I. telep közvetlen feküjében 
nyert kihajtást. A  fúrólyuk helyének magas
sági összrendezője +21,50 m Af. A  fúrás mű
szaki és földtani szelvényét az 5. sz. ábrában 
mutatjuk be. Az 59.0 méterben érte el a fúró
szerszám a kréta mészkövet 1965. VI. 28-án és 
itt azonnal vizet kaptunk 2 0 0  litert percenként. 
A felszálló víz ellenére a fúrást még 14,6 m

4. ábra. Fénykép a B. 189. sz. fúrásról.
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hosszban folytattuk, amikor már 900 liter/perc 
volt a feltörő víz. Ekkor be kellett fejeznünk 
a mondott okok miatt.
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műszóéi- földtani szelvény

S. ábra

5. ábra. B. 198. sz. fúrás szelvénye.

Kiépítés és a tolózár elzárása után meg
mértük a víz nyomását, 1,3 atm. volt. így ezen 
a helyen 34,5 m-nek adódott az albai mész
kőben tárolt víz nyugalmi szintje. A  tolózár 
után 150 mm átmérőjű csővezetéket szereltet
tünk, amin keresztül állandóan engedjük a 
vizet egészen elapadásáig, amiről később szó
lunk. «!

B 212.sz. TALPFÚBÁS
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A  B. 212. sz. talpfúrást szintén a Déli fő- 
légvágat mellett fúrtuk a „vízvágatban” , a fő- 
légvágattól számított 20. méterben. A  szel

vényt a 6. ábrában rajzoltuk meg. A  vízhozam 
növekedését itt is feltüntettük. Kitűnik, hogy 
22,3 m vastag albai mészkövet teljesen átfúr
tuk és 2 , 0  métert az apti agyagba behatoltunk. 
A csapolt víz mennyisége kezdetben is csak 
550 liter/perc értékű volt az e célból fúrt hét 
lyuk között a legkevesebb. A  vizet 3,5 m mész
kőben történő fúrás után fakasztottuk 1965. 
XII. 7-én. A  mészkő egyébként ebben a fúró
lyukban is hasonlóan karsztosodott volt, mint 
a többi fúrólyukban. A  fúrás befejeztével itt 
megmértük a nyomást, 5,2 atm. volt, ami 
alapján a krétavíz nyugalmi szintje ezen a 
helyen 25,0 m. A  fúrólyukból feltörő víz el
vezetését is láthatjuk a 7. ábrában közölt fény
képen. Kivehető a fényképen a csap is, ame
lyet a célból szereltünk, hogy ivás céljából le
hessen engedni rajta vizet, mert az elemzések 
és a dolgozók egybehangzó véleménye szerint 
a víz nemcsak hogy teljesen tiszta, mentes 
minden fertőző anyagtól, hanem ivásra igen 
alkalmas.

Közbevetlőeg megemlítjük, hogy a bányá
ban fakadó vizeket több mint két éve külön
böző szerveknél, intézeteknél rendszeres elem
zésnek vetettük alá. Ezek az elemzések egybe
hangzóan bizonyítják, hogy a miocén réteg-, a 
triász- és krétakarsztvíz jól megkülönböztet
hető. Alább átlagolt értékekkel bemutatjuk 
ezeknek a vizsgálati redményeknek jellemző 
adatait.

miocén
rétegvíz triászvíz krétavíz

Ca ion tartalom mg/1 114,72 87,4 15,0
Mg „ 33 33 50,33 42,8 1 0 , 6
Fe „ 33 33 1,30 —  . 0 , 1 1
Mn „ 33 33 0,45 — —

NH4 33 5 ? 1 , 8 1,14 1,04
Nitrát 33 33 26,3 —

SOí 33 3 ) 92,1 4,14 42,1
Cl ion 33 33 16,3 15,8 12,5
O2 fogyasztás 33 2,41 1,75 2,17
Lugosság 1 2 , 2 5,5 8 , 6
Összes keménység nk° 37,2 2 2 , 2 5,0
Odott O2 mg/ 1 4,4 9,9 6 , 8
SÍO2 33 2 1 , 2 2,80 9,2

A  közölt értékekből is kitűnik, hogy a 
krétavíz keménysége alapján is jó ivóvíz lehet 
egyéb kedvező jellemzői mellett. Itt említjük 
meg, hogy ezzel a lehetőséggel élünk is és a 
bányaüzemek és közvetlen környékének ivó
víz ellátási nehézségeit a nyert krétavízzel 
megoldottuk. Az eképp hasznosan felhasznált 
vízmennyiség 250— 300 liter/perc értékű, a töb
bit egyenlőre még a Gaja patakba engedjük.

A  B. 213. sz. talpfúrást a Ny-i bányamező 
IV. osztójának főlégvágatán a Ny-i alapvágat
tól számított 130. méterben mélyítettük. 1966.
I. 20-án a fúrólyuk 41,50 méteréből, turrilitesz- 
szes márgából 250 liter vizet kaptunk percen
ként, Továbbfúrás során ez a mennyiség gyor

31



san nőtt és mire 3,5 m után az albai mészkövet 
elérte a fúrószerszám, már 1050 liter/perc ér
tékű volt a vízhozam. Átfúrtuk a 2 1 , 2  m  vas
tag albai mészkövet, 0,3 m -t apti agyagba is 
felefúrtunk. A  vízmennyiség 1600 liter/percre 
növekedett. Lezárt tolózár mellett a víz túl

lett építeni, amint azonban később kiderült a 
szertefröcskölő víz miatt a kapcsoló és motor 
is meghibásodott és kézzel kellett kiépíteni. Ez 
nem is okozott nagyobb gondot, mert a víz 
emelte a rudazatot. Kiépítés után elvégzett 
vízmennyiségmérés eredménye ugyanis 4100(!)

7, ábra. Fénykép a B. 212. sz. fúrásról.

nyomása 1,2 atm. volt. Ez alapján ezen a 
helyen a krétavíz nyugalmi szintje 34,9 m-re 
adódott. A  vizet ettől a fúrástól is 150 mm át
mérőjű csővezetéken vezettük el a központi 
szivattyútelep zsompjába. A  fúrólyuk szelvé
nyét a 8. sz. ábrában mutatjuk be.

B 213. íz. TALPFÚDÁS
M 'f’fOO

f  19*67

8. ábra

8. ábra. B. 213. sz. fúrás szelvénye.

A  B. 215/a. számú talpfúrást a Déli víz
mentesítőtelep K -i főlégvágat felé eső zsomp- 
befolyója mellett mélyítettük. Szelvényét a 9. 
sz. ábrában rajzoltuk meg. A  fúrólyuk 86,10 
m-ben érte el az albai mészkövet, amikor egy
szerre nagyobb mennyiségű víz tört fel. Ki kel-

liter/perc volt. Lezárt tolózár mellett a víz túl
nyomása 4,3 atm., ami alapján ekkor, ezen a 
helyen a krétavíz nyugalmi szintje +11,7  m

B215/a.tz. TALPFÚBÁS ■
M«f!5GQ

9. óóra

9. ábra, B. 215. sz. fúrás szelvénye.

Af. A  fakasztott nagyobb mennyiségű víznek 
a zsompba való bevezetése igen egyszerűen 
megoldható volt a hely miatt.

A10. ábrán fényképet közlünk, amelyet 
1966. V. 21-én készítetetünk és azt a pillana
tot mutatja be, amikor a tolózárat teljesen el
zártuk. A  11. ábrában a tolózár megnyitása 
közben, a 12. ábrában pedig kinyitott tolózár-
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11. ábra. Fénykép a B. 215. sz. fúrólyukról. Tolózárat 
nyitják.

12. ábra. Fénykép a B. 215. sz. fúrólyukról. Tolózár 
nyitva.

33



ral mutatja a fénykép a fúrólyukat és kör- követelményeknek is. Lezárt tolózár mellett a 
nyékét. A  fúrólyukból ekkor 4100 liter/perc víz túlnyomása 3,2 atm., ami alapján itt a nyu-
mennyiségű víz áramlott. galmi vízszint ekkor +14,1 m Af. volt.

&2l7.sz. TALPFUBAS
fltfifoa

műszaki- földtani szelvény

w

üss

'3. ábra. B. 217. sz. fúrás szelvénye

A  B. 217. talpfúrást a volt ÉK-i főszállí
tóvágat mellett a központi szivattyútelep 2 . sz. 
zsompjának befolyójával szemben telepítettük. 
Az albai mészkövet 125,0 m-ben kaptuk meg. 
A  mészkő 8 . méterétől kaptunk 25 liter/perc vi
zet, amely a mészkőben való fúrás függvényé
ben a 13. ábra jobb alsó sarkában feltüntetett 
kis diagrammban ábrázolt módon nőtt, 19,7 mé
tert fúrtunk az albai mészkőben, nem fúrtuk 
át, amikor már 1900 liter/perc volt a vízho
zam 1966. VI. 4-én. Ennél a vízmennyiségnél 
már nem tudtunk beépíteni. Ez volt a leg
mélyebb talpfúrás a hét közül. Teljes mélysége 
144,70 m. A  102 mm átmérőjű második bélés
csőrakatot 2,30 m hosszban a mészkőbetudtuk 
ültetni, így a fúrás minden tekinteteben meg
felel ivóvizet nyerő kúttal szemben támasztott

B222.JZ. TALPfí .QAf
t i * PSco

i " K2Z7 
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15. ábra. B. 222. sz. fúrás szelvénye.

A 14. sz. ábrában fényképet közlünk a fú
rási pontról, a fúrás egy mozzanatáról.

Sorrendben utolsó vizlecsapoló talpfúrás a 
B. 222. sz. volt, ennek a tervnek a keretén be
lül. Ezt a Déli vízmentesítőtelep Déli mező felé 
eső zsompbef oly ójával szemben telepítettük. 
Szelvényét a 15. sz. ábrában rajzoltuk meg. Ki
tűnik, hogy a második béléscsőrakatot előre 
tervezett módon sikerült a mészkőbe építenünk 
450 m hosszban. Ezt a fúrást építettük ki ívó- 
vízkútnak. 1966. VII. 11-én a mészkő 6 . méte
réből kaptunk 150 liter/perc értékű vízfakadást. 
Ez az ábrában megadott módon 2050 liter/perc- 
re tnövekedett, miközben 13,5 métert fúrtunk 
az albai mészkőbe. A  víz miatt ennél tovább 
nem fúrhattunk. Lezárt tolózár mellett mértük

14. ábra. Fénykép a B. 217. sz. fúrási pontról.
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a víz túlnyomását, 2,6 atm. volt. A  nyugalmi 
vízszint —  7,5 m Af.

A  vízszinteknél, előrebocsájtjuk, figyelem
mel kell lenni az időpontra, amiről még szó
lunk.

A krétavíz csapolása

A  felsorolt fúrásokkal azoknak befejezé
sétől kezdve csapoljuk a krétakarszt vizét. A  
fúrásokkal fakasztott víz természetesen az em
lített krétavízbetörés vízmennyiségét növelte, 
legalábbis egy ideig. A  krétavízbetörést 1963. 
Vl-tól rendszeresen figyeltük, mennyiségmé
rést végeztünk havonta az első talpfúrásig. 
Ettől kezdve a méréseket rendszerezve, gyak
rabban végeztük. Vízmennyiségmérés mellett, 
ahogy már említettük 1965. V-tól a víz túlnyo
mását is mértük és az adatokat feljegyeztük.

Első méréseinkkel azt kívántuk tisztázni, 
hogy a fúrólyukakból fakasztott víz össze
függ-e az 1952-es vízbetörés vizével, továbbá 
melyik fúrólyuk lezárása vagy megnyitása ér
zékelhető a vízbetörésnél, ha igen, milyen 
mértékben.

A  B. 189, B. 198 és B. 212. fúrásokkal a 
lehetséges változatokat mértük és megállapítot
tuk a mérések adatai alapján az alábbiakat:

1. A  vízbetörés és fúrólyukak vize össze
függ.

2. A  magasabb szinten lévő B. 198. fú
rásra az alacsonyabb szinten lévő fú
rások jelentős mértékben kihatottak, 
míg fordítva alig volt kimutatható a 
hatás.

3. Üjabb vízfakasztással az összmennyi- 
ség ugyan növekedett, de nem annyi
val, mint amennyi vizet a fúrás magá
ban fakasztott.

4. A vízbetörés vize az összmennyiségen 
belül csökkent minden újabb fúrás 
megnyitása esetén.

5. A vízbetörés és az összes fakadó víz 
mennyisége is csökkent az idő függvé
nyében újabb fúrólyukból történő csa
polás belépéséig.

A  fenti megállapítások összefüggésben 
vannak egymással is, nem teljesen függetlenek 
egymástól. De épp ezt reméltük!

A  fentiek bizonyítása után már magabiz
tosabban fúrtuk a többi fúrólyukat, amelyek
nek meg is lett a mérésekkel értékelhető 
eredménye.

Közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy 
a mérések közül a vízmennyiségnek edénnyel 
és bukógáttal történő mérése semmi nehézsé
get nem okozott sem kivitelezés, sem pontos
ság tekintetében. A  nyomásméréssel több ba
junk volt, mert első időben a kis nyomáskü
lönbségekből nem vonhattunk le következte
tést, mivel a kereskedelemben rendelkezé
sünkre álló feszmérők hibája ennél nagyobb 
volt. Higanymanométerrel, házi feszmérőhite- 
lesítéssel és ellenőrző feszmérőkkel a kérdést

teljesen megbízható módon le tudtuk rendezni 
és ezután a nyomásmérésekből levont követ
keztetéseink teljesen megbízhatók voltak.

A  B. 213, B. 215. számú fúrások után, ösz- 
szesen tehát öt fúrólyukkal elértük, hogy 1966.
V. 30-án a Ny-i VI. osztó főlégvágatában lévő 
B. 198. és B. 213. sz. fúrás vize elapadt, a kré
takarszt vizének szintje a + 2 2 , 0  m Af. alá süly- 
lyedt. Űjabb két fúrólyuk, a B. 217, és B. 222. 
elkészülte után a vízszintet tovább tudtuk 
süllyeszteni, úgyhogy 1966. VII. 22-én az 1952- 
es vízbetörést is teljesen elapasztottuk a +2,45  
m Af. szinten.

16. ábra. Vízmennyiség és kréta karsztvízszint az idő 
függvényében.

Az elmondottak áttekinthetősége céljából 
az idő függvényében ábrázoltuk a vízbetörés és 
fúrólyukak összes csapolt vízmennyiségét a 16. 
sz. ábrában. Ugyanitt megszerkesztettük a B. 
198. és B. 213. sz. fúrólyukban mért kréta nyu
galmi vízszintet ábrázoló görbét is. Feltüntet
tük a 189. fúrólyukban mért vízszintet is. A  
két görbe lefutása hasonló jellegű. Ugyanez 
vonatkozik a többi fúrólyukban mért vízszintre 
is. A  fakadó összes vízmennyiség nagyobb há
nyada a B. 215/a. B. 217. és B. 222. fúrólyu
kakból áramlik, a depressziós tlöcsérnek a 
mélypontja ezen fúrólyukak környékére esik 
természetszerűleg. A  B. 198. és B. 213-at ettől 
800— 1000 méterre, a B. 189. fúrólyukat pedig 
350— 400 méterre mélyítettük.
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A  vízszintsüllyesztés jövőbeni várható le
folyására is vonhatunk le következtetéseket a 
megszerkesztett diagramm alapján.

A  17. sz. ábrában az idő függvényében a 
vízbetörés és egyes fúrólyukakból fakasztott 
vízmennyiségeket külön-külön ábrázoltuk. 
1965. V. 14. előtt az összes vízmennyiséget a 
kréta vízbetörés vize jelentette.

A  vízszintsüllyesztés elmondott, Balinka
I. aknaüzem területére vonatkozó megfigyelé
sén túl még egy adattal rendelkezünk. Balinka
II. területén, a mondott depressziós mélypont
tól 4,0 km-re, a 248. sz. fúrásban mérjük a 
kréta víz nyugalmi szintjét. Kezdettől fogva a 
következő eredményeket kaptuk. 1965. 5-én 
+38,47, 1966. VII. 24-én +33,99, 1966. VIII. 
22-én +33,74, IX . 26-án +33,76, X . 20-án 
+33,69, XII. 1-én +33,69 m A f-i szinten állt a 
fúrólyukban a víz. Ezen a szinten a kréta 
mészkőből sehol nem történik a környéken csa
polás az általunk elvégzetten kívül, jogos tehát 
az a következtetésünk, hogy az említett helyen 
is a végzett Balinka I. aknaüzemi vízszintsüly- 
lyesztés hatása érvényesül.

A vízsüllyesztés gazdasági értékelése
A  részletes gazdaságossági számítás és bi

zonyítás messze meghaladná önmagában is e 
tanulmány keretét. Ügy véljük azonban, nem 
is szükséges részletes bizonyítás. Hivatkozha
tunk a Balinkai Bányaüzem vízszintsüllyesz
tés időszakának gazdasági mutatóira. 1966. év
ben 79,1%-os költséghányaddal termeltük a 
szenet. Az elmondottak szerint krétavízveszély 
nélkül lefejthető II. telep szene hasonló jel
legű, mint ez év során termelt átlagos sze
nünk. Ezek alapján, ha elfogadjuk, hogy erre a 
nyereséggel termelhető szénre szükség van, az 
már nem igényel különösebb bizonyítást, hogy 
vízbetörés veszélyének akár csak csökkentése 
is, különösen azonban a megszüntetése, mit je
lent a bányaüzem, de a népgazdaság szempont
jából is. E tekintetben a magyar szénbányászat 
—  sajnos —  sok gyakorlati tapasztalattal bír.

összefoglaló, a vízsüllyesztéssel kapcsolatos 
következtetések

Balinka aknaüzemben a krétakarszt vizé
nek szintje alatt tekintélyes mennyiségű, hazai 
viszonylatban jónak minősülő III. telepi szén- 
vagyon ismeretes. A  széntelep fejtése a közel
jövőben igen célszerű lenne az üzem adottsá
gai folytán. A  vízveszély nélkül kedvező körül
mények között tervezhetnénk a lefejtést. E cél 
megvalósítása érdekében dolgoztuk ki a kréta
víz szintjének süllyesztésére vonatkozó terve
inket, amelyet az elmúlt másfél év alatt meg 
is valósítottunk. A  bányabeli talpfúrásokon 
alapuló vízlecsapolással másfél év alatt 42 mé
terrel süllyesztettük a Ny-i bányamező terüle
tén a kréta —  albai —  korú mészkőben tárolt 
víz szintjét. A  kitűzött közvetlen célt máris el
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értük, azonban a munkát még nem fejeztük be, 
mert további nem remélt eredmények elérése 
is lehetségesnek látszik.

Az elvégzett vízszintsüllyesztéssel kapcso
latos következtetéseinket alábbiakban foglaljug 
össze:

1. A  kréta —  albai —  mészkő vastagsága 
e területen 20— 25 m maximálisan.

2. A  mészkő karsztosodott és vizét jól le
adja.

3. Balinka I. és Balinka II. területén az 
albai mészkő összefügg és a különálló 
kis táblák ellen szól az a tény, hogy 4,0 
km távolságban is megfigyelhető a 
vízcsapolás hatása.

4. Bányavágatokból végzett fúrásokkal 
biztonságosan csapolható a krétavíz. 
Szükség esetén teljesen elzárható.

5. Egy-egy fúrólyuk 0,45— 4,1 m3/perc 
érték között fakasztott vizet 70— 120 
mm befejező átmérő mellett. Nagyobb 
átmérő mellett a mennyiség lényegesen 
fokozható, amint a 215/a. fúrás adatai
ból is kitűnik. A  rendelkezésre álló 
Craelius-berendezés azonban területün
kön csak az említett szelvénnyel felelt 
meg.

6 . A  főkarsztkőzetben és albai méskő- 
ben tárolt víz nem függ össze, nem 
közlekedhet a víz a két különböző korú 
kőzet között. Emellett az egész vízle- 
csapolás szól minden adatával. Bizonyí
tott annak az elképzelésnek tarthatat
lansága, hogy a kréta mészkő vize 
utánpótlást kap a főkarsztkőzetből.

7. Megnyugtatóan megismertük a szénte
lep alatti rétegsort és bármikor ellen
őrizhetően ismerjük a krétavíz szintjét.

8 . Az egyes fúrólyukakban várható víz- 
mennyiség nem feltétlen függvénye a 
fúrólyuk magassági összrendezőjének. 
Nagyobb nyomás mellett is kaptunk lé
nyegesen kisebb vízmennyiséget. 1,5 
atm. túlnyomásnál 1600 liter/perc, 5,5 
atm. túnyomásnál pedig 550 liter/perc 
vízmennyiséget fakasztottunk például. 
Az egyes fúrólyukakból feltörő víz 
mennyisége inkább függ a mészkő 
karsztosodottságától, —  attól, hogy a 
járatokat mennyire tárta fel a fúró
lyuk, —  mint a víz túlnyomásától.

9. A  csapolt krétavíz hasznosítható, mert 
elemzések alapján fogyasztásra, ivásra 
kiválóan alkalmas.

10. A  vízszint süllyedésében és a fakasztott 
víz mennyiségében is adódtak kisebb 
ingadozások, ezek azonban egészen kis 
nagyságrendűek és a süllyesztés jelle
gét nem befolyásolták.

A  nyert tapasztalatok mellett megoldásra 
váró újabb feladatot is tűztünk magunk elé. A  
kréta mészkő statikus vízkészletének és után- 
folyási értékének meghatározását tervezzük.

Tisztázni szeretnénk, hogy a mélységgel 
változik-e a krétamészkő dinamikai vízután



pótlása. Ennek a kérdésnek a tisztázása a kü
lönböző szinteken adódó statikus vízmennyi
ség meghatározását is megköveteli. Ismertetett 
körülmények között Balinka I. aknaüzemben a 
feladatnak —  25,0 m Af. szinten történő megol
dása viszonylag egyszerű, mert állandó vízszint 
mellett a fakadó vízmennyiség megmérésével a 
dinamikus vízutánpótlás értéke adódik. Erre 
azonban akkor kerülhet sor, ha az említett ér
tékre már lesüllyesztettük a vízszintet.

ycneuiHoe nomnKeHHe 3epKajia xapcTOBbix boa mcaobwx 
(ajibScKHx) H3BecTHHK0B b uiaxTe BajiHHKa

9. Opoc
B uiaxTax Hyaap, Khihach, BajiHHKa, pacnojio>KeH- 

Hbix Ha ceBepo-BocToxe xpaeBoro npornöa rop BaKOHb 
cymecTByeT onacHOCTb abohhhx noAOuiBeHHbix KapcTo- 
Bbix boa. 3 th KapCTOBbie boám y>xe HecKOAbKO pa3 3aTon- 
jihjih yKa3aHHbie rnaxTbi.

IlpeAnoJiaraioT, hto noAOŐHue rHAporeoJiorHHeCKHe 
ycAOBHB owHAawTCH Ha TeppHTopHH naaHHpyeMbix rnaxT 
BajiHHKa 11 h MapKym-xeAb.

Ha ceBepo-3anaAe h 3anaae KpaeBoro nporufía rop 
BepTeui b oSaacTH uiaxT ílycTaBaM h OpocaaHb hmcctch 
To>xe ABoiÍHaa onacHOCTb xapcTOBbix boa — xoth h H3-3a 
Ayaiuero YAeAbHoro 3amHTHoro caoh b MeHbuieií Mepe.

B uiaxTe BajiHHKa, npuHaAJiOKameíí k CpeAHe-3aAy- 
HaiicKOMy yrAenpoMbiuiAeHHOMy TpecTy HaM yAaaocb 
noHH3HTb 3epKaao KapcTOBbix boa, coaepiKamHXCíi b Me- 
aobmx H3BecraHKax (aAböcKHÜ npyc). B pe3yAbTare npo- 
BeACHHH COOTBeTCTBeHHO H3IHHM njiaHaM aKTHBHblX 3a- 
mllTHblÜ MepOnpHHTHÍÍ HMeeTCB B03M0)KH0CTb o6Ha>KeHHH 
h pa3pa6oTKH yrojibHoro ruiacTa Ma 111 6e3 onacHomi 
3aTonAeHHH erő noAOuiBeHHbiMH MejioBbiMH KapcTOBbiMii 
boaamh. ripoBeACHHbiH ApeHaw MeaoBbix KapcTOBbix boa 
mojkho npHMeHHTb ycneiuHO no Mepe h6o6xoahmocth h b 
Apyrnx oőnacTíix h H3 nonyneHHoro onbiTa mojkho CAe- 
aaTb HeCKOJibKO TeopeTHnecKMx h npaKTHneCKiix bmboaob.
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A gazdaságos íúrásháiózat vizsgálata a bauxitkutatásnál
írta: Dr. Barnabás Kálmán

Egy ásványi nyersanyagtelep kielégítő 
földtani megismerése és gazdasági értékelése 
csak abban az esetben érhető el, ha megfelelő 
számú észlelőhely áll rendelkezésre. Bauxit- 
telepeink földtani kutatása túlnyomórészt fú
rások útján történik, a megismerés és értéke
lés szempontjából tehát egy adott területen a 
kellő számú fúrás lemélyítése alapvető fontos
ságú. A  fúrási kutatás jelentős költséget igé

nyel, ezért a munka gazdaságossága szempont
jából nagy jelentősége van a fúrásmennyiség 
és a telepítési rendszer helyes megválasztásá
nak, hogy a fúrások biztosítsák ugyan a szük
séges számú észlelőhelyet, de ne többet a szük
ségesnél.

A  hazai bauxitkutatásoknál az előzetes és 
részletes fázisban a fúrásokat szabályos háló
zatban telepítik, előzetes fázisban természet

37


