
/
víz 6,3 mg/Í vastartalommal és 12,8 h. k. f. össz- 
keménységgel rendelkezik, kalcium is mindösz- 
sze 56,2 mg/1 volt. Ezek az adottságok a többi 
karsztvíz eredetűnek mutatkozó egri vizek ké
miai adottságaival éles ellentétben állanak, úgy, 
hogy ezt a vizet feltétlenül más tartományból 
eredőnek kell tekinteni (mélységbeli vulkáni 
eredetű kőzetekből).

A Kossuth Lajos utcai fúrás igen sok érde
kességet hozott, melyet röviden a következők
ben foglalhatunk össze:

1. Bebizonyítható, egy több száz méter ma
gas sasbérc jelenléte Eger város területe ala£fc.
2. porfirit-kvarcporfirit-porfiroid kőzet kb. 50 
km-es távolságban Eger környékén nem ismert,
3. a porfirit kőzet hidrotermálisán bontott, ben
ne ércesedési nyomok mutatkoznak, 4. a sasbérc 
É-i oldalán megnyugtatóan nem tudjuk kimutat
ni a D-i oldalon nagy vastagságban jelenlevő oli-

gocén-kori rétegeket, 5. a hidrotermális elválto
zások alapján valószínűleg nem helytálló az a 
régi elmélet, mely szerint a karsztvíz mélyebbre 
szivárogván be a mélységben nyeri magas hő
mérsékletét. Inkább valószínű, hogy a posztvul
káni tevékenység folytán hidrotermális magas 
hőmérsékletű vízzel keveredik és innen ered 
nagy hőmérséklete.

Az egri fúrások számozása:

1. Kossuth Lajos utcai fúrás
2. Petőfi téri fúrás
3. Zsigmondy-féle fúrás
4. FTI Népkert-i fúrása
5. Vincellér iskolai fúrás a Kőlyuk tetőn
6. Pedagógiai Főiskola előtti fúrás
7. Makiári utcai fúrás
9. Ei — És olajkutató fúrások

Visonta D-i szállítóakna fagyasztó fúrásai
írta: Dura Károly

A mátraaljai fás barnakőszén előfordulás 
felhasználásával kapcsolatban a Külszíni Szén- 
bányászati Vállalat 60 m mélységű szállítóakna 
elkészítését rendelte meg a Bányászati Aknamé
lyítő Trösztnél.

Köztudomású, hogy ez a munka összefügg 
egy nagytelj esítményű hőerőmű készítésével, 
melynek fás barnakőszén szükségletét ezen ak
na által lecsapolt külszíni fejtés fogja biztosíta
ni.

A korábbam iemélyített F-3-as kutatófúrás 
igen változatos rétegsort tárt fel. 65 m-en belül 
57 különböző kőzetréteg fordult elő. A kőzetek 
zömmel vegyes, kis plaszticitású üledékek (ho
mokliszt, homokos iszap és sovány agyag), me
lyek átmenetet képeznek a tiszta szemcsés és kö
tött agyag között, de mindkét szélsőséges kőzet- 
fajta legkedvezőtlenebb tulajdonságait egyesí
tik magukban.

A tervezett akna helyén a rétegsor az 
alábbi volt:

0,00— 6,00 m-ig termő talaj
0,60— 8,00 m-ig agyagos
8.00— 9,00 m-ig agyagos andezittufa
9.00— 10,00 m-ig kavics

10.00— 12,00 m-ig agyag
12.00— 14,00 m-ig fás barnakőszén
14,0Ó—16,00 m-ig agyag
16,0Ó—18,00 m-ig agyagos homok
18.00— 19,00 m-ig homokos agyag
19.00— 19,20 m-ig fás barnakőszén
19.20— 21,70 m-ig agyagos homok
21,70—22,00 m-ig homok (vizes)
22.00— 24,00 m-ig fás barnakőszén
24.20— 26,20 m-ig agyag
26.20— 29,00 m-ig agyagos homok
29.00— 29,60 m-ig fás barnakőszén

29,60“ 30,10 m-ig agyag
30,10—30,50 m-ig homok (vizes)
30.50— 44,00 m-ig agyagos homok
44,00—50,50 m-ig fás barnakőszén
50.50— 60,00 m-ig homok (vizes)
Ilyen földtani körülmények között célsze

rűen az aknamélyítést fagyasztás védelme alatt 
kívánták végezni az aknamélyítők,, melyhez 
szükséges fagyasztó lyukak lemélyítésére az Or
szágos Földtani Főigazgatóság alá tartozó Észak
magyarországi Földtani Kutató-Fúró Vállalatot 
kérték fel. Előírták, hogy az 5,08 m átmérővel 
tervezett külső aknafalon kívül 1,40 m-re, azaz 
egy 3,50 sugarú körön 20 db fúrólyukat kell el
helyezni, melynek középpontjainak egymástól 
való távolsága 1,10 m. A követelmény az volt, 
hogy a függőlegestől való eltérés 34’-nél- na
gyobb ne legyen.

A fenti fúrásokon kívül az aknatengelyben 
megfelelő mélységben szűrővel ellátott fúrást és 
a járóosztályban még egy darab fúrás lemélyí
tését kell elvégezni. Mintegy 1400 m fúrás le
mélyítésére — beleértve a fagyasztó csövek be
építését és próbanyomását — 3 hónapot irá
nyoztunk elő, amit sikerült 1 hónappal lerövidí
teni.

A korábbi mélyfúrási gyakorlattól eltérően 
a gyors eljárásra való törekvés világszerte arra 
készteti a mélyfúró szakembereket, hogy a las
súbb előrehaladást biztosító ütvemüködő, de a 
függőlegességi követelményeket jól kielégítő el
járás helyett rotary, illetve magfúró berendezé
sekkel végezzék el ezeket a fúrásokat.

Ezt a munkát a kivitelező vállalat ZIF-300- 
as fúróberendezéssel végezte el. A felszabadulás 
előtt Lyukóbányán mélyült hazai viszonylatban 
az első fagyasztófúrás külföldi érdekeltségű cé-
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gek segítségével. A felszabadulás óta ez az első 
hazai kivitelezésű munka, melynél a cél az volt, 
hogy gyorsan, a megengedett ferdeségi határon 
belül mélyüljenek le a fúrások lehetőleg olymó
don, hogy a költséges külföldi műszeres (girosz- 
kópos) vizsglatot, mely devizaigényt jelent, mel
lőzni lehessen.

Az alkalmazott fúrószerszám és technoló
gia. A  függőlegesség biztosítása érdekében fo
lyamatos, teljesszelvényű „magasfúrást” vég
zett a vállalat, azaz hosszú két magcsőből össze
épített 6 m-es magcsövet alkalmaztak, a minél 
jobb vezetés érdekében. A fúrószerszám maga 
keményfém szilánkos felrakásé fogaskorona 
volt, melybe az 1. képen látható kereszt alakú és 
a vésőknél alkalmazott halfarkszerű vágóéi ki
képzés biztosította a mag elroncsolását. Ezen vá
góélet a prototípus-fényképtől eltérően a gyakor
lat során, nem a fogak magasságában, hanem 
azok mélységében helyezték el. Az optimális ve

zetés érdekében a magcső fölött, mely 145 mm 
átmérőjű volt, túlméretes súlyosbító rakatot al
kalmaztak, melynek egyharmadát használták
csak fel talpterhelésként.

A rudazat merevség és a jobb hidraulikai 
viszonyok érdekében 2.3 8”-os rudazatot alkal
maztak, így aránylag kis vízmennyiséggel a ki- 
üregelés veszélye nélkül tudták biztosítani a fu- 
radék kihordását.

A ZIF berendezés adta minimális fordulat
szám n = 102 volt.

Az öblítés: 1 db R-200-as szivattyúval tör
tént 200 1/perc teljesítménnyel.

Az iszap minőség: 1,2 fajsúlyú és 1,3 visz
kozitású mátraderecskei agyag és aktivált ben- 
tonit felhasználásával készített fúróiszappal vé
gezték a fúrást.

A fúrólyukak mélysége kb. 65 m volt, az 
aknatalp aláfagyasztás érdekében.
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A tervezett csövezés szerint 10 fm 159/149 
mm átmérőjű vezércsövet építettek be, melyet 
palástcementezéssel láttak el annak érdekében, 
hogy az öblítés az egyes fúrólyukak között — 
tekintettel azok közelségére — fel ne törjön. A 
fagyasztólyukak elhelyezését, azoknak távolsá
gait az 1. ábra tünteti fel, s ebből láthatjuk azt 
is, hogy a tervezett akna külső fala és a fagyasz
tólyukak középpontjai között a távolság mind
össze 1,46 m.

A csövezési tervet és a rétegsort a 2. ábra 
bemutatott tervezett szelvény tartalmazza. A fa
gyasztókörön két berendezés, egymástól 180°-ra 
elhelyezve végezte a fúrást, nagy gondot fordít
va a gépfej függőleges beállítására. A vezércső 
beépítésénél azt felfüggesztve és központosítva 
végezték el a palásteementezést.

A fúrások ellenőrzése. A területen ezidáig 
semmiféle adat nem állt rendélkezésre, hogy az 
eddig alkalmazott technológia mellett, milyen 
fereséggel mélyültek le a fúrások. Éppen ezért 
fotóinklinométerrel végeztünk mérést és a mérés 
alapján a ferdeség 1°30’ volt.

A fentebb vázolt technológiával biztosítani 
tudtuk a fagyköpeny létrehozását. A fúrások ki
értékelését a 3. sz, ábra tünteti fel. A fúrólyu
kak elferdülése oly csekély volt a legtöbb eset
ben, hogy s a ferdülés minden esetben egyenes 
volt, hogy a fagyasztócsőből a víz kikanalázásá- 
val központosított fényforrás leengedésével kül
pontos teodolittal meg tudtuk állapítani a fer
deség irányát és mértékét. így ki tudjuk küszö
bölni a költséges műszerek alkalmazását. A hazai 
műszereknél ugyanis a vashatás érvényesülése 
következtében az azimut megállapítása nem le
hetséges, így megnyugtató eredményt csak a 
giriszkóp szolgáltatott volna, melyet azonban 
Lengyelországból kellett volna beszerezni.

Két fúróberendezéssel IV2 hónap leforgása 
alatt, mintegy 1,400 m fúrást végeztünk. A fm/ 
nap teljesítmény ezen idő alatt 20 m volt, a tisz
ta fúrási idő 46%, míg a produktív idő — bele
értve az átszerelések idejét is — 92%-ot tett ki.

Kihasználatlan idő mentést illetően nem 
volt. A javítás 3%-ot, míg a várakozás 5%-ot 
tett ki. A berendezések igen jó önköltséggel dol
goztak.

A fenti technológiával a jelen munkából 
levont tapasztalatok alapján a jövőben hasonló 
komoly műszaki követelményeket támasztó fa

gyasztó fúrásokat, akna tengelybeli fúrásokat, 
vágatra lyukasztó fúrásokat, hasonló I—IV. fúr- 
hatóságú kőzetekben, várhatóan még jobb ered
ménnyel tudjuk megoldani.

3. kép

Magyarázat a képekhez és ábrákhoz:
1. kép. Visonta D-i szállítóakna, fagyasztó

lyukak elhelyezése.
2. ábra. A fagyköpeny létrehozását biztosító 

fúrások kiértékelése.
3. kép. Keményfém. szilánkos felrakású fo

gaskorona.
4. ábra. A fagyasztó fúrások tervezett réteg- 

sora.és csövezési terve.
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