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BÁNYAMŰVELÉSI ÉS KUTATÁSTORTÉNETI ELŐZMÉNYEK

A recski ércbányászat 130 éves múlttal rendelkező története alatt 
nem tartozott a vízveszélyességéről nevezetes bányák sorába. Ez a ha
zai ércbányászati viszonyok és lehetőségek között így is volt általá
nos, vízvédelmi nehézségek a mély bányák /pl. urán/ nyitásával és a du
nántúli karsztvízveszélyes területeken folyó bauxit- és mangánércbá
nyászat kapcsán merültek fel.

A recski Lahóca hegy enargitos részének és a csatlakozó területek idő
szakosan művelt felszínközeli színesfémérceinek bányászata közben a fel
ső eocén rétegvulkáni andezitsorozatban tárolt atmoszferikus eredetű 
vizek felgyülemlésével és kiemelésével kellett csak számolni. Bár a La
hóca hegy centrummal jellemezhető enargitos érctermelés az utóbbi év
tizedekben az erózióbázis alatti bányatérségekben folyt /Tama és Bikk 
patakok/, 100 1/perc nagyságrendű vízemelési kapacitások elegendőnek 
bizonyultak az összegyűlő vizek kiemelésére. A Lahóca hegy É-i oldalá
nál 1972-ben mélyített és 1979-ig üzemelő lejtősakna is néhány 10-20 
1/perc hozamú vízfakadást okozott. A régi és 1979-ben bezárt felszínkö
zeli ércbányászat vízemelése következtében kialakult eredeti nyomásfel
szín mélypontja a Lahóca hegy közelében volt. Ezt a képet az ún. mély-
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szinti kutatások során megindult új bányászati tevékenység gyorsan meg
változtatta.

Az 1958 óta folyó színes fémére kutatások során 1978-ig 130 db többnyire 
1.200 m mélységű fúrás készült el, mintegy 15 km2 területen. 1970-1974 kö
zött lemélyült az első, majd 1975-1980 között a második 1.200 m mély és 
8 m átmérőjű akna, melyeket 900 és 1.100 m mélységben összekötve hazánk 
második legmélyebb bányáját hoztuk létre. Az 1977-ben induló bányabeli 
részletes fázisú kutatás eddig 80.000 m összvolumenű és átlagosan 200 m 
hosszú bányafúrást eredményezett a közben elkészült, csaknem 7.000 m bá
nyavágatban. Ez a nagymértékű feltárási, kutatási munka a jelenlegi las
súbb ütem ellenére is tetemes mennyiségű földtani információt és közvet
len vízföldtani eredményt szolgáltatott.

A kutatásokkal a rétegvulkáni —  többnyire kevés vizet tartó vagy vízzá
ró —  sorozat alatt átlagosan 800 m vastagságban üledékes rétegsort
ismertünk meg, amelybe szintén felsőeocén korú dioritporfirit nyomult.
A triász karbonátos, pelites, kvarcitos üledékek nagymennyiségű vizet tá
rolnak, főként hasadékok és rétegváltások mentén kialakult járatokban, 
míg az intrúzió vízzáró, csak a nála fiatalabb nyitott hasadékokban ész
lelhető —  olykor jelentős —  vízáramlás.

A MÉLYFURÁS0S KUTATÁS VÍZFÖLDTANI TAPASZTALATAI

A kutatófúrások mindegyikében ún. egyszerűsített hidrodinamikai vizsgála
tot végeztek, vagyis kanalazásos víztermelést, feltöltődésmérést és a 
nyugalmi vízszint meghatározást. A vizsgálatok befejezésével több esetben 
mélységi vízmintát vettek, amelyben meghatározták a víz vegyi összetéte
lét, gáztartalmát és gázösszetételét.

A 130 fúrás vizsgálatának kiértékeléséből és értelmezéséből sajátos víz
földtani kép bontakozott ki.

A preformált triász karbonátos alaphegységbe benyomult intrúzió átalakí
totta az egyébként gyengén, vagy egyáltalán nem karsztosodott alaphegysé- 
gi víztárolót: megváltoztatta vízszállítóképességét, vízminőségi és geo-
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termikus anomáliát hozott létre, s nem utolsó sorban megváltoztatta a víz
ben oldott gáz mennyiségét és összetételét.

A benyomuló magma részben kitöltötte a mészkő alaphegység töréseit, rész
ben újakat hozott létre. A töredezettséggel szorosan összefüggő vízszál- 
litóképesség így az intruzív testet körülvevő öves területi elrendeződést 
nyert: a legmagasabb értékek a kontaktus zónájában az ún. külső szkarn 
övezetében alakultak ki, a legalacsonyabbak pedig az intrúzió belsejében.

A kutatófúrásokban mért vízszállítóképességi értékek tapasztalati hiszto- 
gramját a 2. ábra mutatja. /A recski repedezett tároló vízszállító képes
ségének helyzetét a hazai karsztok között a 3. ábra mutatja/.

A transzmisszibilitás öves elrendeződését a A. ábra vázolja. Az összeha
sonlításból kitűnik, hogy a recski értékek többnyire 1-2 nagyságrenddel 
kisebbek a dunántúli karsztokénál.

A vízminőségi adottságok ugyancsak illeszkednek a szubvulkáni test geo
metriájához: a külső alaphegységi környezet vize Na/К/ HCO^-os, a belső 
területé Na/Ca/ Cl-os és Ca SÔ -os. A víz oldottanyag tartalma magas, 
többnyire 10 gr/1 fölött van. A víz kémhatása az andezitben enyhén savas, 
a peremében semleges jelleget mutat. /5. ábra/

A mélységi vízmintákban mért gáztartalom 1,0 - 16,0 m3/m3 értékek között 
változik: a peremeken ugrásszerűen megnövekszik. / 6. ábra /. A fúrás
kutatás során számos esetben tapasztaltak vizes gázkitörést, amelyet nem 
egy esetben csak kútelzárással lehetett megszüntetni. A vízben oldott gáz 
zömében C02 /> 95 % /, de a szubvulkáni testben 1-2 %-ot elérő metánt 
is észleltek. A C02 keletkezése az intruzív tevékenységből, a metáné szén
hidrogéntárolók közelségéből származtatható.

A mért víz- és talphőmérsékletek geotermikus anomáliát is mutatnak: a dio- 
ritporfiritben 25 m/°C fölötti, a külső környezetben 25 m/°C alatti gra
diens értékek adódnak.
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A BÁNYÁSZATI KUTATÁS VÍZFÖLDTANI TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI

Az ércesedés továbbkutatására két 1.200 m mély akna mélyült és 7.000 m vá
gatot hajtottak ki. Elsőként az ún. kutató-szállítóakna mélyült le az elő
fordulás K-i peremén jó vízföldtani adottságok között, s így mindössze 50 
1/perc vízfakadással ért talpra. A szállítóaknából indított ún. főgerinc- 
vágat az intrúziót harántolta a -700 és -900-as szinten. Vágathajtás so
rán —  amíg azok magmás kőzetekben haladtak —  főtecsepegéseken kívül szá
mottevő vízfakadások nem jelentkeztek. Az ÉNy-i peremet megközelítve azon
ban a vízfakadások megszaporodtak s végső soron 2 m3/perc körüli összvíz- 
hozamot eredményeztek.

A vágathajtásokkal párhuzamosan az ÉNy-i peremen —  produktív területen 
kívül —  elindult a légakna mélyítése. Már a tengelyfúrás is számottevő 
vízveszélyt jelzett, s végül az aknában mintegy 160 db vízfakadást ész
leltek / 7. ábra / és az alaphegységben A szakaszon kellett cementálást, 
illetve agyagzagyos kőzettömítést alkalmazni. A vízkizárások ellenére az 
akna 1,0 m3/percet megközelítő összvízhozammal ért talpra.

Az aknában fakadó víz számos technológiai nehézséget és üzemzavart oko
zott. A felszabaduló szén-dioxid intenzív aknatalpi szellőztetést tett 
szükségessé; a vízből kiváló aragonit és kalcit több cm /helyenként 0,5 
m/ vastagságban rakódott le az aknafalra és szerelvényekre, s több eset
ben vált szükségessé —  az életbiztonság miatt —  ezek eltávolítása.
A víz enyhén savas kémhatása és magas /40 - 45 °C/ hőmérséklete miatt 
igen intenzív korrózió indult meg.

A vágathajtások során —  az ÉNy-i feltáró vágatokban —  a víz jelenléte 
ugyancsak számos üzemzavar forrásává vált: a szén-dioxid- és metán be
áramlás miatt fokozott szellőztetés vált szükségessé, a vízkőkiválások 
gyakran eltömték a csorgákat, sőt nem egy helyen erős szelvényszűkülést 
okoztak, s számos üzemzavar származott a szivattyúk és nyomócsöveik „elkö- 
vesedéséből" is. A vízemelés biztonsága érdekében külön bányavízkezelő 
/ülepítő-kiválasztó/ rendszer üzembe állítása vált szükségessé.

Az aknamélyítések és vágathajtások végső soron 2,0 - 2,5 m3/perc összvíz-
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hozamot eredményeztek, s a csapolások hatására az eredeti, mintegy +160 
m.A.f.-i vízszint / 8. ábra / napjainkra a -100-as szint alá süllyedt, 
tehát helyenként 260 m-t meghaladó depresszió alakult ki. / 9. - 10. áb
ra /.

VÍZFÖLDTANI ÉS BÁNYAVÍZVÉDELMI PROGNÓZISOK A TÉNYEK TÜKRÉBEN

Már a fúrásos kutatás fázisában számos víz- és gázveszély prognózis ké
szült. Ezek megbízhatósága a bányabeli tapasztalatok gyarapodásával ter
mészetesen növekedett, de további pontosításuk még ma is szükséges.

A légakna vízveszély prognózisát például —  a mélyítés folyamán —  négy 
alkalommal kellett felülvizsgálni / 11. ábra /, s ugyancsak többszöri 
reambulációra szorult a bánya összvízemelésére vonatkozó előrejelzés is.
/ 12. ábra /.

Az előrejelzések bizonytalanságát —  a bányabeli tapsztalatok tükrében —  
számos kevéssé ismert, illetve fúráskutatásból nehezen megismerhető víz
földtani és kőzetmechanikai tényező okozza: vagy a vízszállító törések 
pontos térbeli helyzete, nyitottsága, illetve zártsága; a vágatok és ak
nák falának közelében kialakuló feszültségállapot résméret szűkítő hatása; 
a kalcitkiválás hasadék kitöltő szerepe; a vízből felszabaduló gáz víz
áramlást is befolyásoló szerepe. A bánya várható összvízhczamának és a 
vízszintsüllyedésnek az előrejelzési bizonytalansága az előfordulás köz
vetlen és távolabbi környezetének nem kielégítő vízföldtani ismeretéből 
fakad: így a víztároló rendszer külső kapcsolatainak, utánpótlódásának, a 
vízszállítóképesség regionális alakulásának bizonytalanságaiból.

E bizonytalanságok ellenére ma már rendelkezünk annyi tapasztalattal, 
hogy sikerült megszerkeszteni az ércelőfordulás vízhozam-vízszint karak
terisztikáját, / 13. ábra /, s ennek alapján várható, hogy 8-10 m3/perc 
összvízemelés esetén a bánya egésze mentesíthető a vízveszélytől.

VÁRHATÓ BÁNYAVlZVÉDELMI PROBLÉMÁK

Már az aknamélyítések és vágathajtások felvillantották azokat a veszély- •
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forrásokat, amelyekkel a recski ércbányának meg kell majd küzdenie. E víz
veszély elemek nem jelentenek a dunántúli szén- és bauxitbányászatot kisé
rő karsztvízveszélyhez hasonló élet- és vagyonkockázatot, de számos techno
lógiai és üzemzavar forrásává válhatnak. így: az intenzív vízkőkiválás 
vízszállítási és -emelési nehézségeket okoz; a nagy /1.200 m-es/ emelési 
magasság különleges szivattyúparkot igényel; a folyamatos gázszivárgások, 
valamint a nagy páratartalom és hómérséklet intenzív szellőztetést igé
nyel, a bányabeli gépek és szerelvények fokozott korrózióvédelemre szorul
nak; s nem utolsó sorban a felszínre kerülő víz—  magas sótartalma és hő
mérséklete miatt —  környezetszennyező veszélyforrást jelent.

E veszélyforrások túlnyomó többsége megszüntethető egy tervszerű víz- 
szintsüllyesztés esetén, aminek megvalósíthatóságára jó esélyt adnak a 
bányabeli érckutató fúrások eddigi vízlecsapolási tapasztalatai.
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A vizszállitokepesseg tapasztalati 
hisztogramja (ti - 726)

Ю* 10J  10* 1ŰJ 70* (kM ) [ m * 2/s e c ]

A szivárgási tényező tapasztalati 
hisztogramja (Mm 126)

к [ m /s e c ]

A kutató [urasokban m e r t vizszallitokepesség es szivárgási tényező hisztogramja

2 ábra
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Légakna Rétegsor V'ufakadási gyakoriság Oss/es títemetés

A LÉGAKNA m é l y ít é s é  
SORÁN TAPASZTALT МЕЛКА О ÁSOK

f  áb ra





-  Á tla g o s  sü llyed iч  

_  sebesség 1979 oto  

_  —  feltáráson belül: 35- 95 m/év 

_  -  feltáráson kívül tO -25m/ev
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AZ 1985 IC ELOREJELZETT VIZHOZAMOKES VlZSZINT- 
SÜLLYEDÉSEK ÉS A TÉNYEK 

12. ábra
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A t e r v s z e r ű  v i z s z i n t s ü l l y e d é s h e z  c s a p o l a n d ó  v í z h o z a m  

f 3 - á b r a
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Гидрогеологические вопросы разработки рудных место
рождений в Речк

Чаба БАКША - Габор СИЛАДИ - Тибор ЗЕЛЕНКА

Разработка старых рудных месторождений Лахоца в Речке 
не относилась к водоопансым шахтам. Так называемое глубин
ное исследование и шахтные разведки создали новую ситуацию. 
Работы проводились в неизвестных до сих пор условиях на 
глубине 900 и 1100 м. Задачей явилось гидрогеологическое 
познание ряда отложений периода триаса толщиной 700-800 м, 
находящихся ниже стратовулканных, большей частью водонепро
ницаемых систем андезита толщиной 300-500 м. Уже в ходе 
исследования глубинным бурением были определены основные 
параметры, которые служили водозащитным целям подготавли
вающейся шахты. Условия качества воды приспосабливаются 
к к размещающейся в центре территории геометрии диорит-пор- 
фиритной интрузии: вода окружающих основных гор содержит 
На /К/ НСО3 , а внутренней территории - Na /Са/ С1 и 
Ca SO^ . Содержание растворенных веществ в воде высоко, 
большей частью более 10 гр/л. Реакция воды слабо кислая, 
по краям нейтрального характера. Содержание газа, измеренное 
в глубинных образцах воды колеблется в пределах 1,0-16,0 
м3/м , а по краям резко повышается. Геотермический гради
ент - 25 м/С°.

В период строительства шахты до наших дней под влиянием 
подъема воды примерно на 2,5 м3/м образовалась депрессия, 
превышающая 260 м-ов. На основе кривой дебита воды - уровня 
воды, составленной на основе существующего опыта ожидаемо,Очто в случае общего подъема воды (8-10 м /мин.) вся шахта 
будет защищена от опасности воды.
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Hydrogeological problems of ore mining 
in Hecsk

Csaba Baksa - Gábor Szilágyi - Tibor Zelenka

The old ore mining Recsk-Lahóca did not belong to the 
mines dangerous for water. The so called deep level 
prospecting and the mining explorations created a new 
situation. The works had to be effected in a depth of 
9oo and looo m under conditions not familiar until now.
The task was to get acquainted from the hydrogeological 
point of view of a formation series from the Trias age 
having a thickness of 7oo-8oo m below the normal cone, 
mostly watertight andesite series of the thickness of 
3oo-5oo m. The main parameters which served the water- 
protection purposes of the mine under preparation were 
determined already in the course of prospecting with 
deep drilling. The water quality conditions are fitting 
to the geometry of the diorite-perpezite intrusion: the 
water of the outer basement environment contains ITa/K/IIC'C-,, 
of the inner area Ha/Ca/Cl and CaSO^. The contents of 
solved material of the water is high, it is mostly above 
lo g/1. The chemical effect of the water is slightly 
acidic, on the edges it is of a neutral character. The 
gas contents measured in the depth-water samples varies 
between l,o-16,o n/if and it increases suddenly on the 
edges. The geothermic gradient is 25 m/C°.
In the period of the mine construction until our days a 
depression exceeding 26o m came into being on effect of 
the water removal of about 2,5 if/min. Gn basis of the

discharge curve designed according to the experience 
gained until now it can be expected that in case of a 
total water discharge of 8-lo n’/min the whole mine can 
be made free from the danger of water.
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