
MECSNÖBER MIKLÓS
Nagyátmérőjű vízmentesítő fúrások 
a magyar bauxitbányászatban*

A szerző a nyirádi bauxitbányászat aktív vízvédel
me érdekében mélyített — 1964 óta mintegy 40 db — 
különböző mélységű nagy átmérőjű fúrásról ad tájékoz
tatást. Megvalósításuk közben legtöbb nehézséget a 
geológiai adottságok miatt gyakran előforduló jelen
tős öblítőfolyadék-veszteség, másrészt a fúrások egye
nességének biztosítása okozott. A továbbiakban ezen 
feladatokkal kapcsolatosan megvalósított fejlesztés 
eredményéről számol be.

A nagy átmérőjű fúrások technológiájának ki
alakítását a magyar bauxitbányászatban kedve
zőtlen geológiai és hidrogeológiai adottságok 
tették szükségessé. Az ország bauxittermelésé- 
ben számottevő szerepet betöltő nyirádi, jó mi
nőségű bauxitvagyon jelentős hányada a karszt
víz nyugalmi szintje alatt helyezkedik el.

A jó vízvezető fedő mészkő, illetve a fekvő 
dolomitban gyakran előforduló nagymérvű víz
betörések nemcsak az érc kitermelését akadá
lyozták, de a feltárási munkálatokat is. A nagy 
átmérőjű fúrások segítségével megvalósított ak
tív vízvédelmi rendszer a gyakorlatban bizonyí
totta, hogy kedvező feltételek teremthetők 
mind a bányászati telepítés, mind a bauxitter- 
melés számára is.

A nyirádi bauxitterület földtani-vízföldtani 
helyzete az alábbiakkal jellemezhető:

— 0— 70 m-ig fiatalkorú mészkő- és homokkő
padok között gyakran agyag, agyagos ka
vics és esetenként 10 m-es vastagságot is 
meghaladó kavics, konglomerát található.

— 70— 150 m-ig eocén mészkő és mészmárga, 
agyagbeágyazásos mészkőgörgeteg. Az öblí
tőfolyadék vesztesége a repedezett eocén
mészkőben, de különösképp a dolrnit eléré
sekor gyakori.

— 150 m-től kezdetben 200 m, de újabban 
gyakran 250— 300 m közötti végmélységig — 
triász dolomit, igen változatos szerkezeti ki
fejlődésül a kristályos szerkezetű, szálban- 
álló üde kőzettől a homokszerű dolomitpo
rig minden átmenet megtalálható.

Mindhárom szakaszra jellemző, hogy a kar
bonátos kifejlődésű mezozóos összlet az ismét
lődő tektonikus igénybevételek hatására igen 
összetöredezett, majd több szakaszban karszto
sodott, ezért összefüggő víztárolót képez.

A fúrt aknák tervezésekor alapvető feladat a 
fúrás helyének megválasztása. A bányaterüle-
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1. ábra. Jellegzetes rétegsorok és kútszerkezetek.

tek víztelenítése érdekében az a cél, hogy a 
kút vízhozama minél nagyobb, s élettartama is 
hosszú legyen. Ezen elvárások akkor közelíthe
tők meg legjobban, ha a fúrólyukat úgy tűzik 
ki, hogy a fúrás a jó vízadó vetőzónákat a ter
vezett víztelenítés legalsó szintje alatt harán- 
tolja.

Az igen meredek, közel függőleges lefutású 
vetők, összetöredezett, zavart zónák azonban 
gyakran kisebb mélységben is előfordulnak. 
Ilyenkor rendszerint igen jelentős öblítőfolya
dék-veszteség lép fel, s ezzel szinte egyidejű
leg rétegomlás is jelentkezik

Fedőben már a víztelenítési program máso
dik fúrásánál nehézség lépett fel. A 2,5 m 0 - jű  
görgős fúróval végzett előfúrás közben 15,5—
21,6 m-ig terjedő szakaszban öt ízben fordult 
elő olyan öblítőfolyadék-veszteség, hogy a fú
rólyukban csak pár méter folyadékoszlop ma
radt. A veszteség megszüntetése cementezéssel
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minden esetben eredményes volt ugyan, de a 
további előfúrásnál az előakna alatti laza, ho
mokos kavics omlása mindinkább zavart oko
zott.

33,7 m-es talpmélységnél ezután az akna fo
kozatosan feltöltődött az előakna 15,2 m-es sa
rujáig.

Az omlás később a felszínen is jelentkezett, 
veszélyeztetve a fúróberendezés alapjának ép
ségét, így közvetve a fúróberendezést is. A ke
letkezett kráter kitöltését többszöri cemente- 
zéssel, illetve kavicsadagolással végezték, majd 
kis szelvényű ferdefúrásokon keresztül a fella
zult környezet megszilárdítása érdekében ce
menttejes injektálást alkalmaztak. Az igen je 
lentős időkiesést okozó üzemzavar elhárítását 
követő kitisztítás után az előfúrás a tervezett 
mélységig már nehézség nélkül folytatódott.

E tapasztalat után általánossá vált az a gya
korlat, hogy a nagy átmérőjű fúrást minden 
esetben kutatófúrásnak kell megelőzni. E ku
tatófúrás kiértékelése alapján megtervezhető a 
biztonságos fúrólyukszerkezet, s tájékozódás 
nyerhető a várható vízhozamról is. A 3. sz. fú
rásban — a kutatófúrásban előrejelzett mély
ségben—  20,2 m-nél bekövetkezett, közel száraz 
lyuktalpat eredményező folyadékveszteség már 
nem okozott gondot, mivel béléscsövezéssel a kis 
nyomású réteget gyorsan kizárták.

Más következményekkel járt 22. sz. (sorrend
ben 14.) fúrásnál fellépő öblítési veszteség. 
Itt a 2,5 m 0 - jű  görgős fúró nagy vastagságú, 
igen szívós anyagot fúrt sok nehézséggel, majd 
mészmárgába érve 65 m-ben iszapveszteség je 
lentkezett. Az elzárás tömedékanyagokkal — 
agyag, fűrészpor, stb. — sem sikerült, s a ter
vezett lyukszerkezet megtartása érdekében 
megkísérelték a továbbfúrást az öblítőfolyadék 
állandó pótlása mellett. Az előirányzott mély
ség elérése után megkezdődött 0  2,1 m-es bé
léscsövezésnél fokozatosan növekvő szorulás 
volt észlelhető. A 68,0 m-nél — mintegy 20,0 
m-rel a talp felett — a bélsécsőrakat végleg el
akadt, és a béléscső alatt a fúrólyuk agyagos 
törmelékkel teljesen feltöltődött. Az alsó sza
kasz igen körülményes kitisztítása után —  mi
vel a béléscsőrakat továbbra sem mozdult — 
egyértelművé vált, hogy a béléscsövezés köz
ben bekövetkező omlás fogta meg a béléscsö
vet. A különböző mérések azt mutatták, hogy 
a béléscső mögötti gyűrűs tér 32,0 m-ig be
omlott. A fúrás továbbfolytatása és a fúrólyuk 
későbbi védelme érdekében, szükségessé vált 
kisebb méretű béléscsőoszlop beépítése és ce- 
mentezéssel történő biztosítása. Ezzel kénysze
rűségből a fúrt akna végátmérőjét mégis csök
kenteni kellett.

A fentiek figyelembevételével kézenfekvőnek 
tűnik az a ma mindinkább alkalmazott módszer, 
hogy a fúrásos technológia számára kedvezőt
len rétegeket hagyományos aknamélyítési mód
szerrel készített, beton idomkővel falazott elő
akna zárja ki.

A veszteséges szakasz béléscsövezése, de kü
lönösképp a béléscső mögötti tér kitöltése ce
menttejjel csak azután jelent rutinfeladatot, mi
után a repedéses zónát sikerült elzárni.
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Az esetek többségében ilyenkor igen eredmé
nyesnek bizonyultak a felváltva elhelyezett ho
mok-, kavics- és cementtej-dugók. Ez a műve
let természetesen szintén igen időigényes és 
meglehetősen bonyolult, különösképp, ha figye
lembe vesszük a rendelkezésre álló igen szűk 
gyűrűs teret. A 2,5 m 0 - jű  fúrólyuknál hasz
nálatos 2,1 m belső átmérőjű béléscső külső 
merevítő bordái miatt mindössze 15 cm áll ren
delkezésre az elhelyező csövek beépítésére, fel
tételezve az aligha megvalósuló koncentrikus 
elhelyezkedést és a fúrólyuk tökéletes egyten- 
gelyűségét.

Dolomitban viszont — a fúrt aknák céljából 
fakadóan —  a bekövetkezett öblítőfolyadék
veszteségnél a fedőben már jól bevált elzárási 
módszerek nem alkalmazhatók. A dolomitban 
jelentkező folyadéknyelés kísérő jelensége 
minden esetben a már említett omlás. Ez je l
legzetesen nagy darabok utánhullását jelenti a 
néhány kg-os, kívül korrodált, belül üde dolo
mit görgetegtől a 100 kg-ot is meghaladó töm
bökig. Ez utóbbiak felaprítása fúróval rendsze
rint nem volt megoldható, s ilyenkor igen jó 
szolgálatot tett a görgőmentéseknél sok eset
ben eredményesen alkalmazott markoló.

2. ábra. Markolóval kiem elt kőzettömb dolomit om
lásakor

A fúrás tervezett ütemű befejezése az elő
irányzott mélységben és szerkezetben általában 
nem okozott gondot, ha (dolomitban) a veszte
ségnél nagyobb vízpótlási lehetőség állt rendel
kezésre. Ilyenkor kisebb mértékű az omlás, a 
fúrólyukban a réteghez viszonyított túlnyomás 
a fúrólyuk falának megbomlása ellen hat. El
lenkező esetben nemcsak az omlás, de a fúró
lyukban lecsökkenő nívó hatására bekövetkező 
öblítési zavarok miatt is a normális fúrási fo
lyamat megszakad.

Az öblítési rendellenségekkel kapcsolatos is
mertető előtt előzetesen néhány gondolatot fel 
kell eleveníteni a mammutszivattyús balöblítés
ről. A mammutszivattyú alkalmazási lehetősé
gével, méretezésével számos tanulmány foglal
kozik, a közölt összefüggések alapján a külön
böző fúrócső-méretekhez meghatározható a 
szükséges kompresszorteljesítmény és a várha
tó folyadékáram mennyisége is.
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Mások kísérleti mérések alapján határozták 
meg a fenti öszefüggő paramétereket és tettek 
javaslatot gyakorlati megoldásokra.

A mammutszivattyú alkalmazásánál az opti
mális üzem megkeresése csak a maximális be
merülés esetén lehet feladat, minden esetben 
elsődleges az olyan folyadékáram előállítása, 
amely biztosítja a fúrási törmelék azonnali, új- 
raaprózódás nélküli eltávolítását. A méretezé
seknél rendszerint a fúráskor keletkező kőzet
darabok öblítőközegbeni süllyedési sebességé
ből szokás kiindulni, meghatározva ezzel a fú
rócsőben felfelé áramló folyadék minimális se- 
sebességét. Könnyen belátható, hogy e vonatko
zásban a kritikus szakasz a fúrószerszám mam- 
mutfej alatti része, ahol még az öblítőközeg 
egyfázisú, csak folyadék. A mammutfejtől fel
felé a beadagolt levegő hatására a keverék 
áramlási sebessége megnő, és a mindinkább ki
táguló levegőbuborék miatt felgyorsul, s ezzel 
együtt a felszívott kőzettörmelék kiszállítá
sa is. A gondolatmenetet érdemes továbbfoly
tatni, kiterjeszteni a fúrócső, ill. a szívócső 
alatti áramlási folyamatokra is.

segítheti elő az excentrikus elhelyezésű szívó- 
nyílás is, amely fordulatonként körüljárva szin
te letapogatja a talpat.

A nyírádi víztelenítésnél alkalmazott fúró
szerszámok és berendezések feltöltött fúrólyuk 
esetén igen hatásos talptisztítást eredményez
tek.

3. ábra'. Sürített levegős fordított öblítés (mamutszi
vattyú) elvi vázlata

4. s2. ábra. Nagy átmérőjű görgős fúró excentrikusán 
elhelyezett szívónyílással

A 300 mm-es belső 0 - jű  fúrócsőben 25 
m3/min. beszívott levegőáram már 10 m-es talp
mélységtől kielégítő öblítést eredményez, mely 
a bemerülés növekedésével rövidesen eléri a 
12—15 m3/min. folyadékáramot.

A fúrócső kritikus, mammutfej alatti szaka
szán az ilyen 3 m/s-ot elérő áramlási sebes
ség számítás szerint 15 cm-es dolomitdarabok 
kiszállítására is alkalmas.

A gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy az 
áramlás minden olyan kőzetdarabot magával ra
gad, amely elfér a fúrócsőben. Érdemes talán 
megemlíteni, hogy számos esetben a tengelyé
ről lecsúszott fúrógörgőt gyorsan ki lehetett 
menteni, kihasználva a mammutszivattyú be
indításakor jelentkező kezdeti igen intenzív 
áramlást.

Ezt a számítással aligha meghatározható bo
nyolult folyadékmozgást elsődlegesen befolyá
solja a felszívott folyadékáram nagysága, de 
aligha elhanyagolható a fúrótest és a görgők 
forgása következtében kialakuló örvénylő áram
lás. A felaprított kőzetdarabok gyors elsodrását

5. sz. ábra. Jellegzetes fúrási törm elék dolomitban

A fúrólyukban lévő folyadéknívó lesüllye
désére azonban a mammutszivattyús öblítési 
módszer igen érzékenyen reagál. Számos, fúrás
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közbeni megfigyelés rögzítette, — melyet külön 
e célból végzett kísérletsorozat is igazolt, — 
hogy a szállítómagasság növelése, illetve a fo
lyadékba merült csőhossz csökkenése miatt a 
mammutszivattyú folyadékszállítása igen ha
mar lüktetővé válik. A mammutszivattyú öblí- 
tési és szünetelő szakaszára együttesen számí
tott folyadékáram ugyan még jelentős volume
nű lehet, mégis az ilyen, szakaszos öblítés alig
ha biztosít kedvező feltételeket a fúró munká
jához.

Első ízben a víztelenítési program sorrend
ben tizedik fúrásánál fordult elő, hogy a 2 m 
átmérőjű szakasz fúrásakor, 131 m-es talpmély
ségnél 18 m3/min. felszíni vízútánpótlás ellenére 
is alig emelkedett a fúrólyukban lévő folyadék
nívó a területre akkor jellemző 62 m-es karszt
víznívó fölé. Ezzel kapcsolatban meg kell emlí
teni, hogy a kutatófúrás e mélységben 1,4 m-es 
szakaszon üreget jelzett. A kedvezőtlen bemerü
lés miatt szakaszossá váló öblítés, a fúrási tör
melék újraaprózódása azt eredményezte, hogy 
az előrehaladás igen lelassult. További hátrányt 
jelentett a gyakori omlás, melynek következté
ben a fúrólyuk szelvénye több helyen 2 m-es 
fúrási átmérő mellett megközelítette a 2,5 m-t.

A fentiek következményeként a fúrólyuk be
fejezésére a tervezettnél már jóval korábban, 
147 m mélységben sor került, mivel az egyik, 
fúrás közbeni omlást követően a szerszám alig 
volt megszabadítható. A sikeres béléscsövezést 
követően viszont a víznyerőhellyé kiképzett 
kút ma is 20 m3/min. körüli hozammal üzemel.

Megközelítően hasonló helyzet alakult ki a 
sorrendben huszadik fúrásnál, ahol 199 m-től 
lépett fel hirtelen jelentős folyadéknyelés, s az 
itt rendelkezésre álló 15 m3/min. vízpótlás elle
nére a fúrólyukban lévő folyadéknívó 74 m-ben 
állandósult.

A megfelelő talpöblítés, a keletkezett fúrási 
törmelék újraaprózódásának elkerülése, s ez
zel a fúrási sebesség növelése érdekében szá
mos műszaki megoldás merül fel. Ezek egy 
része a folyamatos öblítés helyreállítását tűzte 
ki célul, másrészük a fúró- és kőzettalp közötti 
igen kritikusnak bizonyuló áramlási viszonyok 
megjavítására törekszik.

6. sz, ábra. Speciális burkolatú fúrótest.

Különösen eredményesnek bizonyult a spe
ciális kialakítású fúró beépítése. Az elvégzett 
kísérletek tanulsága szerint a kialakított új 
módszer ma már az esetek jelentős hányadában 
kielégítő megoldást ad.

Végezetül — ez alkalommal csak röviden — 
néhány gondolat a nagy átmérőjű fúrások fer- 
deségének tapasztalatairól.

A nagy átmérőjű fúrások talán legjelentősebb 
követelménye az adott viszonyok között — a 
béléscsövek merevsége miatt — a fúrólyuk 
egyenességének, egytengelyűségének biztosítá
sa. Ezt méginkább hangsúlyozza a béléscső mö
götti gyűrűstérben végzendő műveletek fontos
sága (szűrőkavics elhelyezése, cementezés, stb.). 
A nagyátmérőjű fúrásoknál általában jellemző 
a fúrólyuk hirtelen, rövid szakaszon bekövet
kező irányváltozása — ezt a törekvést a vetőzó
nák méginkább elősegítik — melynek utólagos 
kiigazítási lehetősége igen bizonytalan.

Az iránytörés, elferdülés megelőzése érdeké
ben a vizsgált módszerek közül a saját tervezé
sű központosítókkal felszerelt „túlstabilizált” 
súlyosbítóoszlop alkalmazása vezetett ered
ményre. Ezen igen merev, újabban közel 30 
m hosszúságban központosított fúrószerszám
mal, s megfelelően megválasztott fúrási para
méterekkel a tervezett béléscső elhelyezése a kí
vánt mélységig ma már nem ütközik nehézsé
gekbe.

Az 1964-ben kezdődött kísérleti fúrási tevé
kenység befejezése után került sor a tulajdon
képpeni aktív vízszintsüllyesztési program meg
valósítására 1966-ban.

Furt méter: Km Vizemetes rrí/s

7. sz. ábra. Fúrt aknák növekvő szerepe a víz
em elésben

Az azóta lemélyített —  több mint 7000 m — 
zömében 2 m végátmérőjű fúrások, üzembe he
lyezésüket követően mind nagyobb részt vállal
tak a vízemelésben. Amíg 1967-ben ez az arány 
csupán 3,6% volt, ugyanakkor 1971-ben mint
egy 90%, ma pedig közel a teljes vízkivétel a 
fúrt aknákból származik. A jelentős műszaki 
nehézségek ellenére az alkalmazott aktív vízvé
delmi módszer eredményeként a terület bauxit- 
előfordulásainak tervezett része a karsztvíz ní
vója fölé került.
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