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A Kõ-Szén Kft. külfejtési bányagödreinek 
vízmentesítése

JÁGER JÓZSEF okl. bányagépészmérnök (Kõ-Szén Kft. Pécs)

A Kõ-Szén Kft. két bányagödörben – Pécsbánya, Vasas – végez szénter-
melést. A bányagödrök víztároló rétegeket nem harántolnak. A víz-
mentesítéskor csapadékvízzel és még a pécsbányai gödörben a Széchenyi
aknai bányaterület vízvisszatöltõdésébõl származó szivárgó bányavízzel is
számolni kell. 

A vasasi bányagödörben a keletkezett csapadékvíz a széntermelést nem
akadályozza, így a bányagödörbõl vízkiemelés nem történik. 

A pécsbányai bányagödörben, amíg a mûvelés felsõbb szinteken folyt, az
összegyûlt csapadékvizek egy alacsonyabb szinten lévõ lefolyástalan víztározó tóba folytak. A
tóból az összegyûlt víz részben elpárolgott, részben az 1992-ben felhagyott Széchenyi akna
bányatérségeibe szivárgott.

1996-ban a bányamûvelés a víztározó szintje alá került, így a csapadékvizek össze-
gyûjtésére egy ún. mélyszinti zsompot alakítottak ki. A zsompból tutajra szerelt búvárszivat-
tyúk emelték át a vizet a víztározóba. 

1997-ben, a vízmennyiség növekedése miatt, szükségessé vált a víztározó vízszintjének
csökkentése. A tóból – a mélyszinti zsomp szivattyúbeépítésének   megfelelõen – Flygt
BS2201 típusú szivattyúkkal történt a bányavíz kiemelése a felsõbb szinten lévõ Meszes-
patakba. 

A mûvelési mélység növekedésével a felhagyott mélymûvelésû bányatérségekbõl a
bányagödörbe beszivárgó bányavíz mennyisége megnövekedett. Ennek hatására a kiemelt
bányavíz az 1998. évi 280.520 m3-rõl 2000-re 502.118 m3-re emelkedett.

A bányamûvelésbe bevont terület bõvítése miatt a víztározó tó megszüntetése és új víz-
mentesítõ rendszer kialakítása vált szükségessé.

Az új rendszerben a mélyszinti zsomp (1. kép) és abból a szivattyúzás változatlanul meg-
maradt. A víztározó mellett sorba kapcsolva 2 db 63 m3-es acéltartály, egy szivattyúkamra 2

1. kép:  A pécsbányai bányagödör mélyszinti zsompja

db Chesterton 3x4-13 FRAME „A”
típusú centrifugál szivattyúval és egy
hõszigetelt klimatizált konténer a
szivattyúk hajtásához frekvenci-
aváltókkal, elosztó- és vezér-
lõberendezésekkel létesült (2. kép).

A mélyszinti zsompból a kiemelt
víz az acéltartályokba kerül, ahon-
nan a szivattyúkamrákba telepített
centrifugál-szivattyúk a kiválasztott
üzemmódban emelik a vizet a pa-
takba illetve a medencébe. 

A szivattyúk kézi- és automata
üzemmódban mûködhetnek. 

Kézi üzem: a kézi bekapcsolást
követõen a szivattyúk a vízszinttõl
függetlenül egy fordulatszámon
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mal forog. Amennyiben a szintmérõ jele alapján egy szivattyú is elég a vízszinttartáshoz, a
tartalékszivattyú leáll. 

Minimumvízszint elérése esetén a jelzõ ebben az üzemmódban is a PLC-tõl függetlenül
leállítja a szivattyúzást. A szivattyúk mûködési zavara esetén telefonkábelen jut el a hiba-
jelzés a diszpécserhez.

A szállított vízmennyiséget NA 200 Magmaster Compact indukciós áramlásmérõ méri. 
A fentiek szerint 2000-2001 években létesített beruházás költsége mintegy 20 MFt volt.

A rendszer üzembe helyezése 2001. június 20-án történt. Ezt követõen a víztározó tó
megszüntetésre került.

A vízmentesítõ rendszer mûködésében az elsõ zavar az üzembe helyezést követõen pár
hónapon belül jelentkezett. A szivattyú tengelytömítõ csúszógyûrûjénél, elõször vízszivárgás,
vízcsepegés, majd permetszerû vízfolyás volt. 

A vízfolyást okozó tömítetlenséget a kiemelt vízben lévõ jelentõs mennyiségû szén- és
kõzetszemcsék koptató hatása idézte elõ. A koptató hatás csökkentésére a szívó oldal és a
tömítõ kamra közt visszakötést végeztünk. Ez a módosítás nem hozott megfelelõ eredményt.
Végül a tömszelenceházba épített „Spirál Track” gyûrû beépítésével a szilárd részecskék
eltávolítása a tömszelence kamrából megoldódott. Ezt követõen a csúszógyûrûkopás és így
a tengelytömítési problémák megszûntek. 

A vízkiemelési rendszer idõközben tovább módosult. A bányavíz nem közvetlenül a
patakba, hanem egy mûanyaggal bélelt kb. 120 m3-es medencébe kerül, majd túlfolyón jut a
patakba. A rendszerbe iktatott medence vizébõl búvárszivattyúkkal töltjük a locsoló autókat,
amelyekkel a szállítási utak portalanítását végezzük.

JÁGER JÓZSEF (1943) okl. bányagépészmérnök oklevelének 1966-ban történt megszerzése
óta a mecseki szénbányászatban dolgozik különbözõ beosztásokban. Vasas-bányán gépészeti
tervezõ, ill. fõmûvezetõ, majd 1976-tól a Mecseki Szénbányák gépészeti osztályán az aknaszál-
lításért felelõs mérnök volt. 1993-tól a Pécsi Erõmû Rt. Mûszaki igazgatóságán dolgozott
mûszaki szakértõként, 1999-tõl a KÕ-SZÉN Kft.-nél mûszaki fejlesztéssel foglalkozik.

2. kép: A víztározó melletti létesítmények

mûködnek. A tartályba beépített
minimumszint-jelzõ szükség esetén
a szivattyúkat leállítja. 

Automata üzem: A tartályba
beépített Echo TREK SDA-380-1
típusú ultrahangos folyadékszint-
mérõ jele alapján a PLC bekapcsol-
ja a frekvenciaváltót, ami a vízszint
tartásának megfelelõ fordulatszám-
mal forgatja a szivattyút. Ha egy szi-
vattyú kapacitása kevés a vízszint-
tartáshoz és a másik frekvenciaváltó
is automatikus üzemmódban van,
bekapcsolja a tartalék szivattyút.
Ezután a két szivattyú a szint-
tartáshoz szükséges fordulatszám-




