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A kőolajbányászat nagy m űszaki balesetei 
sorában mindig jelentős szerepet játszanak az 
olaj- vagy gázkútkitörések és az ezekkel össze
függésben esetleg jelentkező kúttüzek, m ert a 
keletkezett műszaki baleset m egszüntetésére 
összpontosított szellemi és fizikai erőfeszítések
re  van szükség, em ellett ezek az események a 
berendezés dolgozóinak vagy a m entésben 
résztvevőknek veszélyeztetésével, sőt életük 
kockáztatásával járnak, s tetem es anyagi ráfor
dítást követelnek meg. Mivel a m agyar kőolaj- 
és földgázbányászat kútjainak m élyítése és ki
képzése közben az elm últ 45 évben m integy 55 
alkalommal fordult elő jelentősebb elhárítási 
feladatokat megkövetelő kitöréselhárítási m un
ka, nagyszámú tapasztalat gyűlt m ár össze a 
különböző körülm ények között keletkezett és 
m értékükben, kialakulásukban egymástól sok
m indenben különböző kőolajbányászati kútkitö- 
rések és az ezekkel esetleg összefüggő szénhid- 
rogénkúttüzek megfékezési, oltási munkáihoz.

Különösen sok tapasztalat gyűlt össze e téren 
az 1968—69. évi ALGYÖ—168 elajkúttűz és ki
törés, valam int az 1979. évi ZSANA—É 2. szá
m ú gázkút tüzének oltása és kitörésmegfékezése 
során.

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt ki
töréselhárítási mentőszervezete m ind a hazai 
gáz- és olaj kútkitör ések tapasztalataira tám asz
kodva, mind pedig egyrészt a KGST Kitörés
elhárítási Koordinációs Centrum  révén a Kitö
réselhárítási Egyezmény tagországaiban (Bul
gária, Csehszlovákia, Német Dem okratikus Köz
társaság, Lengyelország) bekövetkezett kútkitö- 
rések eseményeiből, m ind a tőkés vagy fejlődő 
államok olajiparában bekövetkezett kútkitöré- 
sek tapasztalatainak közleményeiből, m ásrészt 
a Szovjetunióban vagy Romániában bekövetke
zett kitörések ism ertté vált adataiból gyűjtötte 
össze a gondolatokat, amelyeket a célul kitűzőt 
műszaki fejlesztésében használni kívánt.

A ZSANA—É 2 gázkút tüzének oltása és ki
törésének nagy erők összevonásával megvalósí
to tt megfékezése óta két és fél év te lt m ár el.

Cikkünkben felsorolásszerűen kívánunk fog
lalkozni mindazokkal az eszközbeszerzésekkel, 
módosításokkal és mindazon módszerek kipró
bálásával, amelyek az előző kitörések elhárítási 
feladataira tám aszkodva a továbbiakban előfor
dulható kitörések során a mentőcsapatok tag
jainak kedvezőbb m unkafeltételeket terem tenek 
meg, a személyi veszélyforrásokat csökkentik 
és az elhárítási m unka végrehajtásának időigé
nyét lecsökkentik.

fgy kívánjuk felsorolni az egyéni védőeszkö
zök, a hűtési és tűzoltási eszközök és eljárások, 
a roncseltakarítás, a m unkahely kedvező lég
összetétele, a roncsolt lyukfej eltávolítása és a 
betonakna szétrombolása utáni sima csőnyakra 
elhelyezhető új lyukelzárószerelvény műszaki 
fejlesztésében elért eredm ényeinket.

1. Üj beszerzések az egyéni védőeszközök terén

1.1 Tökéletesebb hősugárzás elleni védő
öltözet

Az ALGYŐ—168 kút körüli láng- és tűzten- 
ger megközelítésénél mind a mentőcsapattagok, 
mind pedig a tüzet legjobban megközelítő tűz
oltók számára a szénbányászati mentőcsapatok 
és a kohászok számára rendszeresített azbeszt
fonálból készített m entőruhákat bocsátottuk 
rendelkezésre. E ruhák ugyan az éghetetlensé- 
güknéj fogva előnyösek voltak, a tűz közelében 
k ife jte tt hűtővízperm et hatására teleitták  azon
ban m agukat vízzel, s oly nehezekké váltak, 
hogy bennük mozogni, eredm ényesen m unkát 
végezni szinte lehetetlenné vált.

E tapasztalatok vezettek el a vékony azbeszt
szövetre kívülről felvitt alum ínium pigm ent- 
borítású hősugárzás elleni védelm et biztosító 
öltözékek rendszeresítéséhez. Az alum ínium 
pigmentes védőöltözékek  különböző országokból 
származó készítm ényeit rendszeresítette a 70-es 
évek elejétől kezdődően ezért mind az állami 
tűzoltóság, mind pedig a kitöréselhárítási m en
tőszervezet az olaj bányászati nagy tüzek során 
fellépő hősugárzás elleni védőruházatként. 
Ezeknek az alum ínium pigm entes öltözékeknek 
az első sorozatai azonban nem  oldották meg a 
lábszárnak, de különösen a lábfejnek a kellő 
védelmét, az öltönyök rendszerint a varrásra 
felhasznált fonál gyenge minősége m iatt felfes
lettek  és a legtöbb típusnál az azbesztszövetre 
felv itt alum ínium pigm ent-réteg könnyen le- 
hám lott a gyakorlatok vagy tűzoltások során. 
A lum íniumpigmentes védőruházatunk ilyen tö
kéletlenségét fel kellett ism ernünk a ZSANA 
É—2 kút m entési m unkáinál, s ezért a nemzet
közi piacon indíto tt kutatás eredm ényeként az 
1980. évben az osztrák ROSENBAUER cégtől 
40 db TEN E X  40 típusjelű középnehéz alum íni
um pigm entes védőruházatot szereztünk be, és 
próbáltunk ki tűzoltási kísérleteken Vácott, 
Gellénházán és az NDK-ban rendezett nem zet
közi kitöréselhárítási gyakorlaton.

A m egvásárolt öltözékek hővédőképessége 
olyan, hogy vízhűtés nélkül lehet a kúttűz láng
jainak közvetlen közelében bennük dolgozni; 
kesztyűjük szabása és varrása, különálló azbeszt
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ta lpú  alupigmentes csizmája és tükröző sötét 
üvegből k ialakított szemvédelme a nagyobb hő
terhelés ellenére az elvégzendő m unkák során 
fokozottabb védelm et nyú jt a mentőknek. A 
védőruhák szabása lehetővé teszi a mérgező 
égésgázok fellépése esetében szükséges sürített 
levegős gázmentő készülékek viselését a ruha 
védelme alatt.

1.2. S üríte tt levegős gázmentőkészülékek

A szénhidrogén-bányászatban fokozatosan el
terjedő C 02-ős gázbesajtolásos term elési eljárás 
térhódításával, amikor a fojtó C 0 2 gáz veszé
lyén túlm enően a term észetes C 02 gázelőfordu
lásainkban kism értékben jelenlévő H2S mérgező 
hatására is számítani lehet, indokolttá vált a 
kitöréselhárítási m entőcsapatok felkészítése a 
fojtó vagy mérgező gázt tartalm azó környezet
ben élvégzendő m entési m unkákra is.

Gázvédelmi célból általánossá vált mind az 
alföldi, mind a dunántúli m entőcsapatoknál a

DRAEGER PA54/I jelű

süríte tt levegős gázmentőkészülékek használata, 
ezeket PANORAMA—NOVA álarcokkal együtt 
alkalmazzuk.

1.3. Gázérzékelő műszerek, koncentrációmérők

A ZSANA É—2 kitöréselhárításánál rendsze
res CH-gázkoncentrációt mérő laboratórium i 
mérőcsoport tagjai közül 4 technikust a m entő
csapatok állandó tagjai közé osztottunk be, ez 
a kis csoport képezi a m agját egy nagyobb ve
szély alkalmával azonnal kibővíthető gázve- 
szélymegállapító és gázkoncentrációmérő egy
ségnek.

A korábbi egyedi m éréseket lehetővé tevő 
szippantós kéziszivattyúkkal alkalmazott vizsgá
lócsövecskék használatának m egtartása m ellett a 
mentőcsapatok gázkoncentrációmérő részlegeit 
folyam atosan jelző, portábilis m odern gázészlelő 
és gázkoncentrációmérő készülékekkel láttuk  el.

A mentőcsapatok a ZSANA É—2 gázkitörés 
óta az alábbi gázészlelő és koncentráció-készü
lékekkel látták  el m agukat:
AUER: M etanom eter M 502 
AUER: M etanom eter M 510 
AUER: Oxigén indikátor 6081—701 
DRAEGER: Sulfiwarn

2. A  roncseltávolító eszközök tökéletesítése:

Közismert az égő kutak körüli m entések vo
natkozásában az a körülm ény, hogy mindaddig 
nem lehet eredm ényesen eloltani a kú t tüzét, 
amíg
a) a kútból kilépő éghető anyag lángcsóvája 

több ágból áll és em iatt állandóan örvénylő 
légáram lat van a kú t körül;

b) a kút közvetlen közelében a fúróberendezés 
acélroncsai izzó állapotban vannak, mivel 
ezek egy pillanatnyilag sikerrel végzett tűz
oltás u tán  ú jragyú jthatják  a kiáramló szén- 
hidrogént.

Ezért a tűzoltási előkészületek előfeltételei 
közé a gyors és biztonságos acélroncs-eltávolí- 
tási módszereket is be kell vonni.

(Szárazföldi fúrásoknál, lakatlan körzetekben 
e téren  alkalmazható volna a Szovjetunió olaj
bányászati gyakorlatában kipróbált módszer, a 
fúróberendezés-roncsoknak és a kútfej szerel
vénynek robbanó-ágyulövedékekkel való letá
rolása, elseprése az égő kút közeléből. A mód
szer alkalmazási lehetőségét a ZSANA É—2 
m egközelíthetetlen kútfej szerelvényének lelövé- 
sénél a m agyar olajbányászat is megismerte, 
azonban a lakott települések közelsége m iatt a 
fenti módszeren túlm enő eljárások és eszközök 
kialakítása és begyakorlása is feladatunkat ké
pezi.)

Ezért az égő kutak közvetlen környezetében 
lévő acélroncsok feldarabolására, egymástól 
való elválasztására, — em ellett roncsolt kú tfej
szer el vény tagok lyukfejről való levágására —- a 
m unkát végző személyek hősugárzással szem
beni kellő védelm ének biztosítása m ellett al
kalmazható

oxigénlándzsás darabolási eljárásnak, 
valam int
az acetiléngázos lángvágási eljárásnak 

a kísérleteit végeztük el.
Az oxigénlándzsás vagy acetiléngázos vágás

sal darabolást végző m entési dolgozók hősugár
zással szembeni védelm ére az alábbi árnyékoló 
folyamatok, eszközök vagy módszerek adnak 
lehetőséget:
— mesterséges árnyékolás a dolgozók fölé és 

elé távolról „m anipulátor-karokkal” odatar
to tt hő védő fém-üveggyapotbéleléses pajzsok 
révén;

— vízködpermetezés és erőteljes esőztetés a 
dolgozó m unkahelye és a láng közötti te rü 
leten;

— term észetesen kialakuló, vagy mesterségesen 
létrehozott átlátszatlan fekete füstgomolyag, 
mely az égő tűz  felől árnyékot terem t a 
m entési m unkát végzők számára.

Am ennyiben a tűz körzetéből egymással ösz- 
sze nem függő, vagy egymástól m ár az előzők
ben felsorolt feldarabolási eljárásokkal elválasz
to tt acélroncsokat, törm elékeket kell eltávolí
tani, a kőolajbányászat mentőszervezete ehhez 
kialakította m ár a csőrlős traktorok segítségé
vel mozgatott — 20 . . .  30 m távolságra is elérő
— rácsostartós-szerkezetű karral rendelkező 
„manipulátort”, s ennek a végén azokat a cse
rélhető, vízperm ethűtéssel ellátott horgokat és 
kampókat, amelyek a berendezésroncsrészekbe 
beakasztva azoknak a tűz zónájából való kihu- 
zatását teszik lehetővé.

A „m anipulátort” hernyótalpas trak tor segít
ségével m ozgatjuk. A trak to r vezetőjét és a 
trak tor üzem anyagtartályát a sugárzó hő ellen 
a trak to r u tasfülkéjét megfelelő légréssel bur
koló fényvisszaverő fém lem ezburkolattal véd
jük, a traktorvezető szám ára ezen keresztül 
megfelelő kism éretű nézőnyílásokkal biztosítva.

A horgokat és kam pókat úgy alakítottuk ki, 
hogy esetleges tú lterhelésük alkalmával egy 
gyengített szelvényű nyírócsapszeg szakadjon 
el, s ezután szabaddá vált horgot a m anipulátor
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karjához erősített biztonsági drótkötéllel lehes
sen a tűzből visszamenteni.

Az izzó acéltárgyért a tűzbe benyúló kampó 
kilágyulásának elkerülésére a m anipulátor kar
ján menő vezetékcsövön át hűtővízperm etet 
szórunk a kampó, horog, gereblye felületére.

A m anipulátor karja, a horgok és kampók, 
valamint a csőalakú tárgyak tűzbőlmentésére 
kialakított karmos gereblyék olyan szilárdsá- 
gúak, hogy 300 kN húzóerőt lehessen velük ki
fejteni.

3. Szokásos módon leszerelhetetlen 
lyukfejtagok eltávolítása

Műszaki fejlesztési feladataink között több
féle eljárást dolgoztunk ki arra az esetre, ami
kor a m entés során egy felső részén megsérült 
lyukfej szerelvény tagot azért kell a kitörés alatt 
álló lyukfejről leszerelni, leemelni vagy eltávo
lítani, hogy az alatta lévő — ép — lyukfej sze
relvénytag pereméhez elzárószerkezetet lehes
sen csatlakoztatni a kitörés megfékezésére.

E feladat végrehajtásánál alkalmazható eljá
rások, módszerek attól függnek, hogy
a) a lyukfej tag-eltávolítást égő kútviszonyok 

között,
b) a lyukfej tag-eltávolítást nem égő, de robba

nás- és tűzveszélyes viszonyok közt,
c) a lyukfej tag-eltávolítást égésre, robbanásra 

nem hajlamos kitörés mellett
kell-e megvalósítanunk.

3.1. Az oxigénlándzsás vágási eljárás

Égő kútviszonyok m ellett alkalmazható mód
szer. Lényege az, hogy a levágandó kútfej sze
relvénytag vágási felületéhez m anipulátor segít
ségével, vagy kellő hősugárzás elleni védelem
mel biztosított helyen álló dolgozó kézi irányí
tásával egy olyan acélcsővéget szorítunk, ame
lyen át nagymennyiségű oxigént áramoltatunk. 
Az oxigén a nagy széntartalommal rendelkező 
acélcső végén a carbon égése folytán 3000 °C 
körüli hőm érsékletet fejleszt, ennek a hőmér
sékletnek a hatására a hő megolvasztja a szem
ben lévő acélöntvényt, az kilyukad, s az ilyen 
lyukak egybefolyasa révén a lyukfej szerelvény 
vagy egyéb acéltárgy leválasztható az alatta lé
vő részről.

Az oxigén tárolása egy párhuzamosan kap
csolt oxigéntartály-rendszerben valósul meg, 
melyet a m unkálat helyétől kellő biztonsági tá
volságra kell elhelyezni. Az oxigénlándzsáig 
menő oxigéntömlőt mechanikai sérülések és a 
hőhatás ellen védenünk kell.

A művelet nehéz része a fokozott biztonsági 
követelmények megteremtése m ellett az égés 
folytán fokozatosan rövidülő oxigént vezető 
acélcső utánpótlása és égő körülm ények között 
a vastag kútfej szerelvény körüllyuggatása, le
vágása.

3.2. Acetiléngázas — oxigénes lángvágási eljárás

Szintén égő kútviszonyok m ellett alkalmaz
ható módszer. Lényege egy olyan különleges

kialakítású hegesztő-vágópisztolynak a felhasz
nálása, amelynek nyele — meghosszabbított 
fémcsővezetéke — az égő kútfej szerelvénytől 
távolról, a kezelője számára biztonságos helyről 
mozgatható, s a té r „minden irányában” végre
hajtható vágások megvalósítására alkalmas.

Berendezésroncs-darabolási eljárásként — a 
hegesztő kellő védelméről való gondoskodás 
m ellett — a világon több kitörés felszámolásá
nál használták már, a m agyar kitöréselhárítási 
mentőcsapat gyakorlaton szintén alkalmazta 
m ár a módszert.

Lyukfej szerelvény tag vagy perem eltávolítá
sánál az alkalmazhatósága a perem eket összefo
gó csavarorsók, csavaranyák lángvágással való 
eltávolításában látszik legreménytelibbnek.

Biztonsági előfeltételei közé kell sorolni az 
oxigén és dissous-gáz tömlőinek mechanikai 
sérülés és hőhatás elleni védelmét, az oxigén- 
és dissous-gázpalackok hősugárzással szembeni 
védelmét;

kivitelezési finomságai közé tartozik az a vé
dett helyről irányítható mechanizmus, mely a 
lángvágás által megkövetelt vágópuskamozga-. 
tást a hegesztőszakmunkás teljes védettsége 
m ellett egyszerűvé teszi.

A m agyar kitöréselhárítási mentőszervezet a 
Lovásziban tarto tt kitöréselhárítási gyakorlaton 
az eljárás használhatóságát roncsszétdarabolá- 
soknál m ár bizonyította, és lyukfej szerelvényré
szek szétdarabolási kísérletének végrehajtására 
égő kútviszonyok között az 1981. őszi kitörésel
hárítási gyakorlaton került már sor.

3.3. Acéldrótkötéllel végzett lyukfej- vagy cső
levágás

A gondolat első ism ert megvalósítása egy algé
riai gázkitörés lyukfej szerelvényének levágásá
nál történt, ahol az amerikai kitöréselhárítási 
vállalkozó, RED ADAIR vágta el ezzel a mód
szerrel a roncsolt lyukfej szerelvény alatt a ki
bontott béléscsőoszlop legfelső béléscsövét.

A film képeiből ism ertté vált eljárás részletes 
kísérleteit a m agyar kitöréselhárítási mentőcsa
pat is elvégezte, s ezek alapján akár lyukfej sze
relvénytagoknak, akár béléscsőrészeknek, vagy 
csővezetékeknek a drótkötéllel való átfűrészelé- 
sére vállalkozni tud.

Az eljárás lényege az, hogy a levágandó hen
geralakú tárgy kerületének egy ívrészére — va
lamilyen módszerrel — rugalmas acéldrótköte
let fektetünk,
a drótkötél két végét egy kb. 120 °-os szöget 
alkotó pályán két távol elhelyezett — azonos 
m éretű és m eghajtóteljesítm ényű — drótkötél- 
vitlához vezetjük,
amiközben a két drótkötélvitla egyikére nagy 
sebességgel felcsévéljük az acéldrótkötelet, a 
másik vitla dobjáról bizonyos m értékű fékezés
sel lehetőséget adunk a feltekert drótkötél oly
m értékű lefutására, hogy eközben a drótkötél
szárak közötti szög csúcspontját jelentő henge
res acéltárgyon a drótkötél azonos rovátkapá
lyán erős súrlódással tudjon csak legördülni.

A drótkötélnek nagy sebességgel való végig
futása a szög csúcspontját jelentő — lyukfej-



szerelvény vagy cső — hengeres felületén olyan 
súrlódási hőt ébreszt, am elynek hatására az 
acélanyag felmelegszik, s az olvadás állapotába 
jut. Az olvadt acélanyagrészeket a nagy sebes
séggel haladó acélsodronykötél durva pászmái és 
sodrott elemi szálai kihordják a képződő ho
ronyból, s ezzel a vágás egyre m élyebbre hatol 
a vágandó felületbe.

A művelet végrehajtására a m agyar kőolaj
bányászati mentőszervezet megfelelő hajtóerőt 
képviselő „SALZGITTER” típusú vitlákkal ren
delkezik, az elvégzett kísérletek során 3—4 m/s 
kötélhaladási sebesség m ellett 1 dm 2/óra acél
vágási teljesítm ényt sikerült elérni.

Az acéldrótkötél a munkavégzés során nem 
hévül fel károsan a nagy haladási sebessége 
m iatt, s a vágandó felület u tán  a levegőn lehűl 
a káros változást még nem jelentő hőmérsék
letre.

Az eljárást akár égő kút lyukfej szerelvényé
nek, akár nem égő kút lyukfej szerelvényének 
az eltávolítására fel lehet használni, amikor az 
utóbbi esetben égő vagy égésre hajlamos gáz 
esetében kellő vízpermetezéssel kell a begyul- 
ladást megakadályozni.

A kísérleteket a kitöréselhárítási mentőcsapat 
egyrészt az Üllésen 1979-ben tarto tt országos 
kitöréselhárítási gyakorlaton, m ásrészt a len
gyelországi DASZEWO-i kitörés hasonló felada
tára  való felkészülése közben 1980 karácsonyán 
Bázakerettyén végezte el. Ez látszik a legke
vésbé kockázatos és legegyszerűbb kútfej levá- 
gási módszernek.

3.4. Az eróziós vágási módszer alkalmazása 
lyukfej tag-levágásra

A ZSANA É—2 gázkitörés megfékezési m un
káiban m ár szerepet kapott az erózió segítségé
vel végzet csővágás, ezzel sikerült a volt fúróbe
rendezés lefúvatórendszeréhez menő gáz veze
tékét úgy elvágni, hogy az oldalirányú láng he
lyett a továbbiakban két egymáshoz közeli füg
gőleges irányú gázláng alakult ki.

Az eróziós csővágási eljárás univerzális mód
szerré való alakítása érdekében két éven át 
folytatott műszaki fejlesztéssel és kísérletezés
sel az alábbi feladatok elvégzésére le tt képes a 
m agyar kitöréselhárítási mentőcsapat:
— Alternatív mozgást végző eróziós vágót ala

kítottunk ki az Üllés m elletti 1979. évi ki
töréselhárítási gyakorlaton való bem utatás
ra, ennek segítségével egyszerre egymáson 
belül lévő 9 5/8”-os, 5 l /2 ”-os és 2 7/8”-os 
csőköteget sikerült elvágni 20 percnyi m un
kával. Az alternáló — ide-odahúzható, tol
ható — mozgatás céljaira a mentőszervezet 
rendelkezik egy megfelelő hidraulikus táv
vezérlő és irányváltó szerkezettel, melynek 
konstrukcióját is a mentőszervezet fejlesz
tette  ki. Ennek a távvezérlő hidraulikus szer
kezetnek segítségével 30—40 m távolságból 
— megfelelő és ugyancsak m egalkotott — 
horgonyponthoz erősítve végezhető el a bé
léscső nyakára szerelt eróziós vágó mozga
tása.

Az eróziós folyadék kvarchomokkal kevert 
víz, m elyet a rétegrepesztéseknél és az eró
ziós perforálásoknál a kőolaj bányászatban 
rendszeresen alkalmazott nagynyomású szi
vattyúegységekkel sajtolunk az eróziós vágó 
4 db 3 mm-es fúvókájához.
A módszer eddigi alkalmazásának tanulságai 
kedvezőek ugyan, a végrehajtás előfeltétele
ként azonban az eróziós vágót a kibontott 
aknában kiszabadított utolsó béléscső nyaká
ra  kell valam ilyen módon helyezni és erősí
teni, hogy a vágás végrehajtható legyen. Ezt 
a feladatot eddig csak úgy lehetett végrehaj
tani, ha legalább 4 mentőcsoporttag a kitö
résben lévő kút alatt kialakított negatív-kúp 
form ájú üregbe bem ent és az eróziós vágó 
béléscsőre erősítését a felfogóbilincsekkel 
megvalósította.
Maga a lyukfejtag levágási eljárása lényeges 
veszélyek és különösebb kockázat nélkül el
végezhető, a szerszámnak a vágandó felü
letre való felhelyezése azonban kockázatos 
személyi vállalkozást követelt meg.

— A rotációs mozgást végző eróziós vágó a 
fentem lített személyi kockázat elmaradását 
jelenti, am ennyiben „távolról m anipulátor
ra l” helyezhető a levágandó béléscsőnyak 
köré, s a béléscső elérése u tán  a vágószer
szám rögzítését, körbefordító mozgását már 
távolról (30—50 m távolságból) hidraulikus 
távvezérléssel lehet megvalósítani.
Ezen — az előbbinél sokkal biztonságosabb 
— eróziós vágó vágási teljesítm énye az al
ternatív  mozgást végző eróziós vágónál lé
nyegesen jobb, s akár tűzben lévő, akár egy
szerű kitörést jelentő feladatok esetében 
módot ad a roncsolt lyukfej szerelvény alatti 
csőnyak elvágására 13 3/8”, 9 5/8”, 7”, vagy 
ennél kisebb m éretek esetében. Csak csövek 
vágására alkalmas azonban, nagyvastagságú 
öntvények elvágására nem!

3.5. Béléscsőfej tag alatti utolsó béléscső levá
gása mechanikus marással

A kőolajvezetékekben előfordult hibák cső
kivágással való javítására a Gáz-Olajvezeték 
Vállalat (GOV) műszaki fejlesztési kollektívája 
„HATOS” szabadalom néven egy hidrom otorral 
m eghajtott m echanikus marószerkezetet dolgo
zott ki, amelyet vízszintes tengelyű csővezeté
kek feldarabolásánál sikeresen alkalmaztak.

A m arással dolgozó vágószerkezet a csőátmé
rőtől függetlenül alkalmazható, mivel a vágandó 
csövet kívülről járja  körül, miközben hidromo
torral hajto tt m arófeje a csőkerületen kettős- 
kúpalakú hornyot vág.

Ezt a mechanikus megmunkáló gépet te tte  a 
GOV Műszaki Fejlesztési Osztálya a kitörésel
hárítási m entőszervezettel való együttműködés 
során alkalmassá arra, hogy függőleges helyzet
ben álló nagy (óbb) átm érőjű csövek levágására 
alkalmas legyen, s ezzel m egterem tette a lehe
tőséget arra, hogy egy távirányítású, hidromo
torral m eghajtott, mechanikus elv szerint mű
ködő béléscsővágószerkezet álljon a kitörésel- 
hárítás rendelkezésére.
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A m agyar kitöréselhárítási mentőszervezet a 
Gellénházán 1980. őszén tarto tt országos bemu
tatón való alkalmazás m ellett a szerkezetet a 
csehszlovákiai HRUSKY gázmezőn bekövetke
zett gázkitörés utáni kútfej javítási m unkánál 
eredményesen alkalmazta 1980. októberében.

3.6. Esztergakéses vágó béléscsőfej alatti bélés
cső levágására

Hasonló feladat végrehajtására konstruálta 
meg а КОС kitöréselhárítási nemzetközi három
oldalú gyakorlatára az NDK mentőcsapata azt 
az esztergakéssel dolgozó körbejáró vágószerszá
mot, amelyet két félkörből kialakított részben 
lehet a lyukfej szerelvény alatti béléscsőre rá
szerelni. Az esztergakés béléscső külső kerületén 
való körben járására m eghajtásként a rétegnyo
másméréseknél alkalmazott acélhuzal szolgált, 
amelyet két távolálló rétegnyomásmérő vitla 
közül az egyik a dobjára felcsévélt, míg a má
sik fékkel a dróthuzalt a dobról leengedte. Az 
esztergakés előretolását m inden körülfordulás 
után egy kilincsművel továbbított csavarorsó 
biztosította.

Ez a szerszám is olyankor alkalmazható, amikor 
a kitörés közben lévő kút lyukfej szerelvénye 
alatt a betonfelület megbontása u tán  olyan üre
get (negatív kúpot) képeztek ki, amelyben sza
baddá tehető le tt a béléscsőfej alatti legfelső 
béléscső.

A fentebb ism ertetett béléscsővágóeszköz be
m utatására az NDK kitöréselhárítási gyakorlóte
lepén, Salzwedel m ellett 1979. őszén került sor.

Míg а З.1., 3.2., sőt a 3.3. alatt ism ertetett el
járásokkal a lyukfej szerelvény bárm ely tetsző
leges síkban elvágható, a 3.4., a 3.5 és a 3.6 
alpontokban ism ertetett vágási eljárások főként 
a béléscsőfej alatti legfelső béléscső elvágására 
alkalmasak, s ezzel olyan állapotot hoznak lét
re, amikor a roncsolt csőfej helyett a gázkitörés 
egy perem  nélküli sima végű függőleges csőből 
áram lik felfele.

4 . A  betonakna megbontására szolgáló 
szerszámok, eljárások

A  kitöréselhárítási feladatok közben a kútfej
szerelvényhez való könnyebb hozzáférhetőség 
érdekében szükségessé válhat a rendszerint 
szűk betonakna falainak megbontása és a kút
fejszerelvény körül egy nagyobb m éretű gödör 
kialakítása.

Száraz talajviszonyok között a betonfalak el
távolítása u tán  a gödör falai a talaj minőségétől 
függő term észetes rézsűnek megfelelően alakí
tandók ki, magas talajvízszint esetében, vagy a 
m entés érdekében fokozatosan végzett vízráfecs- 
kendezés alkalmával gondoskodni kell arról, 
hogy a földgödörben összegyűlő víz (vagy olaj) 
eltávolítása a lyukfej megközelítésére megvaló
suljon.

Ez utóbbi esetben megfelelő (robbanásvédel
m et biztosító) elektromos m eghajtású búvárszi
vattyúkkal, vagy nagyteljesítm ényű injectoros 
szivattyúkkal lehet az akna helyén kialakított

gödör folyadékszintjét csökkenteni, vagy azt ki
üríteni; ugyanakkor az aknába való biztonságos 
lejutás lépcsőjét, lé trájá t is fel kell szerelni.

A m agyar kőolaj bányászatban alkalmazott to
ronyalapozási és kútaknakiképzési technológiá
nak megfelelően összefüggő, döngölt betonfelü
let képezi a torony alapját és a kútakna függő
leges részét és talpi vízszintes síkját. Az esetek 
egy részében, különösen futóhomokos vagy ma
gas talajvízszintes területeken az akna fala vas
betonépítmény.

A ZSANA É—2 kút mentési m unkáinál szer
zett tapasztalatok, valam int az ÜLLÉS-i kitörés
elhárítási gyakorlaton szerzett ism eretek alap
ján  a toronyalap betonfelületének és az akna 
betonfalának megbontása — még vasbeton ki
alakítás esetében is — elvégezhető a hosszú 
gémmel rendelkező markoló-baggerral.
A z  esetleges szikraképződés elkerülésére a be
tonfelület markolóval való feltörésénél a kellő 
nedvesítésről tűzoltótömlőkön át adott vízper
metezéssel kell gondoskodni.

Nagyobb vastagságú betonaknafenekek, vagy 
toronyalapok betonfelületeinek feltörésére a kő
olaj bányászati mentőcsapatok beszereztek egy 
pneum atikus m űködésű nagyteljesítm ényű fe j
tőkalapácsot, m elyet bárm ely hosszú kinyúlású 
gémmel rendelkező földmunkagép (markoló, 
bagger) gémjének végére fel lehet szerelni, s a 
távolabb felállított 6 bar üzemnyomású lég- 
kompresszor segítségével a fejtőkalapács révén 
a beton feltörhető.

Ez utóbbi m unkagép működőképessége, üzem- 
biztossága az ÜLLÉS térségében végrehajtott 
országos összevont gyakorlaton nyert bem uta
tást.

5. M unkapadok kialakítása aknákban vagy 
lyukfejszerelvény m elletti m unkáknál

Kibontott aknák fenekén, vagy lejárólépcsők 
készítésekor, vagy lyukfejek különböző részei
nek eléréséhez szükséges m unkafelületek kiala
kítására
— tűz alatti m unkák végzésénél magasranyúló 

darugémekkel beemelhető előregyártott be- 
tonelemlapok,

— tűzm entes feladatok végrehajtásánál az ál
talános használatban elterjedt fából készí
te tt rakodólapok váltak be. Ez utóbbiak el
helyezése azért is kényelmes, m ert egy-egy 
rakodólapot két m entőbrigádtag megerőlte
tés nélkül képes emelni, mozgatni.

6. Béléscsőfej v. alapperem felszerelése sima 
csőnyakra

Mindazon esetekben, amikor akár a gázkitö
rés okozta nagym értékű erodáló hatás követ
keztében, akár más mechanikai hatás m iatt (pl. 
ágyulövésekkel való lyukfej eltávolítás), a lyuk
fejszerelvény olym értékben megsérül, hogy az 
m ár nem alkalmas új elzárószerelvény közvet
len csatlakoztatására, kénytelen a kitöréselhá
rítási m unka vezetője a roncsolt lyukfej teljes
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eltávolítására döntést hozni, s az előző csőelvá- 
gási módszerek egyikének alkalmazása m ellett 
ilyenkor áll elő az a helyzet, amikor a volt kút 
(fúrás) aknájának helyén kialakított munkagö
dörben a gáz- vagy olaj kitörés egy csupasz cső 
belsejéből folytatódik.

A feladat ilyenkor az, hogy ennek a csupasz 
cső végződésnek a tetejére olyan bilincses-ékes 
perem et helyezzünk el, am elyen át ugyan a ki
törés változatlanul tovább folyhat, amely azon
ban alkalmas arra, hogy a később — hagyomá
nyos eljárások alkalmazásával — rászerelt lyuk
elzárószerkezet segítségével a k itörést megfé
kezzük, a kútban megbomlott nyom ásegyensú
lyi állapotot helyrehozzuk.

A csupasz csőnyakra felszerelésre kerülő bi- 
lincses-ékes alapperem  több feladat egyidejű 
teljesítésére kell képes legyen:
a) tegye lehetővé azt, hogy a később rászerelt 

lyukfej szerelvény és kitörésgátló önsúlyát 
biztonságosan m egtartsa és ne csússzon en
nek a súlynak hatására a béléscsövön lefele;

b) legyen oly szilárdan felerősítve a béléscső 
sima csőnyakára, hogy a kitörésgátló későbbi 
lezárása alkalm ával a béléscsőtérben kiala
kuló nyomás hatására keletkező tolóerő alul
ról felfele le ne szakítsa a lyukfej szerelvényt 
a béléscsőfejjel együtt a csupasz csőnyakról;

c) legyen olyan tömörzáró, hogy m egtartsa azt 
a nyomást, ami a kitörés lezárása és a kú t- 
elfojtás alkalm ával a kútfej szerelvényre hat.

A fenti kívánságok kielégítésére a hazai kő
olajbányászat m entőszervezete kétféle megoldá
sú és méretű, valam int nyom áshatárú csupasz 
csőnyakra szerelhető bilincses-ékes alapperemet 
szerkesztett meg és próbált ki gyakorlatilag:
1. K ét félből összerakható, szorítóékekkel és 

lágyacél-töm ítőfelületekkel ellátott csavaro
zott béléscsőfej alapperem et, 9 5/8”-os m ére
tű  csupasz béléscsőnyakra alkalmazhatóan, 
210 bar üzemnyom ásra m éretezve;

2. Egy bontatlan, teljes körhengerform ájú  bé
léscsőalapperemet, m elyet a kitörés közben 
egy segédbilincs igénybevételével fölülről 
húznak a gáz- vagy folyadékkiáram láson ke
resztül a csupasz béléscsőnyakra, m ajd egy, 
a belsejében leültethető kettényitható  gumi- 
tömítéses ékrendszerrel ékelik fel és szorít
ják  hozzá tömítő módon a béléscső nyakára. 
Ez utóbbi ékes alapperem  13 3/8” m éretű 
és 350 bar üzemnyomású kivitelben valósult 
meg.

Az üllési és a gellénházi kitöréselhárítási gya- 
karlaton m indkét — csupasz csőnyakra felsze
relhető — lyukfej szerelvény megbízható szerel
hetőségéről és nyom ástartó képességéről meg
győződtünk.

7. K ísérletek olaj-gázkúttüzék oltására 
vízköddel, C 02-vel

Az égés három  előfeltétele közül az éghető 
anyag kútból való kiáram lását égő kú t esetében 
nem tudjuk  a m entési m unkák elején ugyan 
megakadályozni, azonban kísérletet tehetünk 
arra, hogy

a) a gyúlási hőm érséklet alá hűtsük az éghető 
anyagot, vagy

b) a környezetből az égéshez szükséges m eny- 
nyiségű oxigént kiszorítsuk.

A két fenti elvnek a kőolaj- és földgázbányá
szati kutak tüzének oltásánál való alkalmazásá
val foglalkozik az OKGT kitöréselhárítási m en
tőszervezete.

a) A környezet hőm érsékletének lehűtésére, 
a párolgás vagy a víz elgőzösítése során igényelt 
nagymennyiségű hőfelvételből keletkező hőel
vonás elvének megvalósítására indítottuk el azt 
a kísérletsorozatot, amelyben nagymennyiségű, 
nagysugársebességű vízködöt állítunk elő és vi
szünk be porlasztott form ában a kútból kilépő 
olaj- vagy gázsugárba és a lángokba.

E gondolatnak többféle kiviteli megoldásával 
foglalkoztunk eddig:
— Két eróziós fúvókán  kb. 250 m/s áramlási 

sebességgel kilépő vízsugárnak egymásbaüt- 
köztetése révén keletkező porlasztásával;

— A hűtővíz porlasztásával, számos 0,5 mm át
m érőjű fúvókával ellátott porlasztórózsán át 
való nagynyom ású kilövésével.

— A kitört kú t ún. vészlefúvató vezetékrend
szeréhez való vezetékcsatlakoztatás sikere 
esetében a kútból kiáramló éghető anyagnak 
(gáznak, olajnak) nagym ennyiségű vízzel 
való keverésével és így a keverék gyulla
dás- vagy lobbanáspontja megemelésével.

b) A kőolaj kutak tüzének eddigi hagyomá
nyos tűzoltási módszerein (robbantásos eljárás, 
tu rboreaktív  oltóegységekkel való oltás, esetleg 
nagymennyiségű vízzel való oltás) túlm enően 
kísérleteket készítünk elő arra, hogy nagy- 
m ennyiségű C 02 gázt ju ttasunk  az égő anyagba
— a környezet oxigénjének kiszorítására — .

A C 02 gázt a k itört és égő kút helyszínére 
szállított cseppfolyós C 0 2-t tartalm azó portábi- 
lis járm űtartályokból nyernénk előmelegített 
vezetékeken való expandálással és sugárcsöve
ken az égési térbe való bejuttatással.

8. K ísérletek égő kutak tüzének eloltására a 
kitörésgátló betéteinek bezárása révén

M ár az ALGYÖ—168 kú t 13 évvel ezelőtti 
eseményei közben is felm erült az a gondolat, 
hogy a kú t környezetének a tűzoltás után to
vább fennm aradó kitörésből származó olaj szét
szóródás m iatti nagyfokú elszennyeződésének 
elkerülésére, valam int a távolra elhúzódó szén
hidrogéngázok okozta robbanási veszély elke
rülésére legcélszerűbb volna a ku tat — az első 
sikeres tűzoltás u tán  és a kútfej szerelvény meg
szemlélését követően — ism ét begyújtani, m ert 
ilyenkor keletkezik mind a környezet számára, 
mind pedig a mentőszervezet számára a legki
sebb veszély.

Bár a hazai kitöréselhárítás gyakorlatában 
eddig még nem  került sor egyszer m ár eloltott 
k itört kú t újbóli szándékolt visszagyújtására, a 
ZSANA É—2 m entési m unkái során az ágyu- 
lövéssel és robbantással végzett lyukfej szer el- 
vény-eltávolítási kísérlet közben gyulladt be a 
kú t másodszor egy robbantási kísérlet közben.
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Mivel az olajkúttűzolási eljárások — egy fő
láng esetében — műszaki komplikációk nélkül 
vezetnek ma már sikerre, a kitöréselhárítási 
szakemberek közül egyre többen ju tottak el ah
hoz a gondolathoz, hogy a műszaki indokokból —■ 
a kút szájára szerelendő elzárószerkezet részlete
inek megtervezéséhez szükséges információk 
pontos megszervezése érdekében — szükségessé 
váló első kúttűzeloltást követően  a lehető legrö
videbb idő múlva célszerű a kútból kiáramló 
szénhidrogént újból begyújtani, s a kút égő álla
potát mindaddig fenntartani, amíg a célszerű el
zárószerkezet felszerelésre való előkészületei be 
nem fejeződtek.

Ezt követően kerülhet sor a kút tüzének má
sodszor való eloltására, s ezután kitöréses kö
rülm ények között az új kútelzáró szerelvénynek 
a kút szájára való felszerelésére.

Ennek a gondolatmenetnek a továbbfejlesz
téséből adódott az az újabb elképzelés, hogy a 
kitört kút szájára a másodszori tűzoltást köve
tően olyan kitörésgátló-elzárószerelvényt tegye
nek,
a) amely a kitörésgátló zárószerelvényei felett 

egy magasranyúló kém ényszerű csőnyúl
vánnyal rendelkezzék, hogy azon keresztül 
már a lyukfej szerelés közben is kiáramló 
olajat, gázt a szél messzebbre vigye a kút
fejszerelésen dolgozóktól,

b) amelynek legyen olyan árnyékot képző fém 
lemezekből készített sátorteteje, amelynek 
védelmében egyrészt a fölülről lefele hulló 
folyadékkal szemben biztonságosabb a m un
kavégzés, és amely végezetül a magas kür
tőn kiáramló folyadéknak vagy gáznak a 
továbbiakban mégegyszer megvalósított 
m eggyújtása alkalmával fény árnyékot vet 
az alatta dolgozókra.

Így született meg abban a m unkában, amely
ben a m agyar kitöréselhárítási mentőszervezet 
szakemberei tanácsadóként résztvehettek — a 
DASZEWO-i kúttűz oltásánál — az a döntés, 
hogy a környezet minimális szennyezése érde
kében  a kitörésgátlók perem csavarjainak meg
húzása után a kútból a magas csőszerű kürtőn  
felfeleáramló olaj-gázkeveréket újból meg kell 
gyújtani, s a kitörésgátlótól elinduló lefúvató
vezetékek, működtető vezetékek szerelését és 
biztosítását újból égő kú t mellett, de a kitörés
gátló külseje fele tt elhelyezett árnyékadó fém 
tető védelme alatt kell elvégezni, majd a kút 
term elvényének a tartályállom ás és gázfogadó
állomásra való bekötése után a kút elfojtása 
nélkül a kú t tüzét a kitörésgátló telezáró beté
tének távirányítású becsukásával kell megszün
tetni.

Ennek a Lengyelországban végzett olajkút- 
tűzoltási m unkának a tanulságait a m agyar ki
töréselhárítási szervezet is magáévá tette, s a 
jövőben — esetleg hasonló körülmények fenn
forgása esetében — alkalmazni kívánja.

A tapasztalat szerint megfelelő hősugárzás 
elleni védelmet biztosító ruhákban egy fenti —

tűzcsóva alatt végzett — lyukfej szerelési m un
ka kevesebb kockázattal és minimális környe
zetszennyezéssel végezhető el, m int bármely 
eddig hasonló körülmények között alkalmazott 
eljárás.

9. Mérgező- és fojtó gázok veszélyes koncent
rációjának megszüntetése a munkahelyen

A kitöréselhárítási mentőszervezet a műszaki 
fejlesztési m unkájában működésbe állított
a) egy olyan nagyteljesítm ényű levegőturbo- 

fúvót, és a hozzá csatlakozó kigöngyölhető 
ponyvavászonból készített nagyátm érőjű 
légnyomóvezetéket, amelynek segítségével 
távolról friss levegőt lehet ju tta tn i olyan 
pontokra (gázkitörésben lévő kútfej szerel
vényekhez, meghibásodott szerelvényű cső
befutóállomásokhoz, gázelosztótelepekre stb.) 
ahol a meghibásodás következtében a lég
térbe mérgező vagy fojtó gáz káros koncent
rációban áram lik ki;

b) olyan elektrom otorral vagy kézi hajtással is 
m űködtethető kisteljesítm ényű frisslevegős 
ventillátorokat, amelyeknek távolra vezetett 
nyomótömlőjén át C 02-vel elárasztott lég
térben a belső égésű motorok szívótorkába 
a motor járásához szükséges levegőt ju tta t
juk, s a megfelelő gázmentő készülékkel el
látott szivattyúkezelők irányításával pl. CCb 
gázkitöréses kutak aknájának folyadékmen
tesítését, vagy más szivattyúzási feladatot 
(kútelfojtást stb.) el lehet végezni e belső 
égésű m otorral ellátott munkagéppel.

Befejezés

A  kitöréselhárítás feladatainak ú jraátértéke- 
lése és a velük összefüggő műszaki fejlesztés ál
landó tevékenységet és leleményességet követel.

Gondolatébresztő ebben a vonatkozásban az 
elmúlt hazai vagy nevezetes külföldi kitörések 
eseményeinek elemzése, a kitörések felszámolá
sára használt eszközök, módszerek és szervezési 
intézkedések számbavétele.

Külföldi szakcikkek közleményei, neves ki
töréselhárítási vállalkozók módszerei egyes rész
letkérdésekben, a KGST kitöréselhárítási koor
dinációs centrum ának külföldön és hazánkban 
rendezett gyakorlatai és leginkább az együtt 
megoldott hazai kitörések elhárításának mun
kamenete inspirálják e téren a kitöréselhárítási 
műszaki fejlesztés m agyar szakembereit. Egy 
gondolat felvetődésétől az eszköz vagy módszer 
megvalósításáig számos józan kritikus adja ösz- 
sze itt a tudását, a mentőszervezet, a mentő
csapatok és -csoportok vezetői, valam int a men
tőbrigádok tagjai. Kollektív m unkájuk fejlesz
tési eredményeiről készült ez az összefoglaló 
ismertetés.
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