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Bányatérségek tönkremenetelének jellemzõi a
Márkushegyi Bányaüzemben

A hosszú élettartamra tervezett vágatok kihajtására
elsõsorban az eocén fedõmárgákban (operculinás,
ostreás márga) kerül sor. Esetenként, fõként tektonikai
okokból elõfordul a mélyfeküt képezõ kréta turrilite-
szes márgában is vágathajtás.

A fejtéselõkészítõ vágatokat a széntelepben, illetve
közvetlen kísérõkõzeteiben létesítünk, de esetenként
elõfordul az eocén fekü agyagban történõ vágathajtás is.
A Kõhalom mezõ telepközeli rétegsorát és a kõzetek
egytengelyû nyomószilárdságát az 1. ábramutatja.

A kialakuló vágatállapotok a különbözõ kõzetekben
röviden az alábbiak szerint jellemezhetõk:

Operculinás márgában: Általában a homogén, jó
megtartású kõzetben kihajtott vágatok többsége hosszú
távon jól megáll. A Kõhalom mezõben azonban a
márga agyagosabb, benne rosszabb megtartású padok
találhatók. A márga idõbeni viselkedésére jellemzõ,
hogy a kisebb szilárdságú kõzet eléri a képlékenységi
küszöböt, és maradó alakváltozást szenved. Nyitott
kapuíves biztosításnál ez elõször talpduzzadásként,
majd a biztosító szerkezetek tönkremenetelében jelent-
kezik.

Osztreás márgában:A vastagpadosan rétegzett, nagy
szilárdságú kõzet optimális a hosszú élettartamú vága-
tok kihajtására. Gyakorlatilag nagyon kicsi a tönkre-
menetel valószínûsége.

Széntelepben: A kis szilárdságú kísérõkõzetek miatt
ezekben a vágatokban fokozottabb tönkremenetellel
kell számolni.

Feküben:A kis szilárdságú feküoldali, nedvesség ha-
tására képlékeny, plasztikus állapotba kerülõ kõzetben
a legintenzívebb a vágatok tönkremenetele.

A Márkushegyi Bányaüzemben meghonosodott
technológiánk, a nyitott kapuíves, acél TH biztosítású
vágathajtást részesíti elõnyben. A biztosítatlan talp és
többségében a kisebb szilárdságú feküoldali kõzetek
miatt talpduzzadás jelentkezik. Többszöri (2-3 alkalom)
talpszedés után a betüremkedõ kõzet a biztosító-

szerkezet lábait is magával �viszi�, azok begörbülnek a
szelvénybe. Ezáltal gyengül a biztosítás, a vágat melletti
kõzetek egyre nagyobb része kerül képlékeny állapotba.
A csökkenõ biztosítási ellenállást növekvõ terhelés
követi. A vágat és biztosítószerkezete tönkremegy.

A vágatok környezetének injektálással történõ megerõsítése
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A Vértesi Erõmû Rt. Márkushegyi Bányaüzeme évi 1400-1800 kt (14,6-
18,5 PJ) széntermeléssel és az ehhez szükséges 50-55 km nyitott vágat-
hossszal jellemezhetõ. A bányatérségek megfelelõ állapotban tartása a bá-
nyaüzem elsõrendû biztonsági és gazdasági érdeke, ami a bûvös Ft/GJ,
végsõ soron a fogyasztónál megjelenõ Ft/kWh árakban is tükrözõdik.

Az itt bemutatandó technológia elterjedt és bevált olyan környezetben
(alagút és metróépítés, ill. rekonstrukció), melyek részben összemérhetõek a
mélybányászat jellemzõivel, és amelynek célja, hogy a kinyitott és/vagy de-
formálódott bányatérség körül olyan megerõsített övet, ill. boltozatot hozzon
létre, amely a továbbiakban úgy vesz részt a primer kõzetnyomás felvételé-
ben, hogy nem terheli tovább az eredetileg beépített biztosítószerkezeteket.

1. ábra: Széntelepközeli elvi rétegsor és a kõzetek
egytengelyû nyomószilárdsága (MPa)



Más esetekben a tektonikailag zavart zónában a biz-
tosítószerkezet tönkremenetele az áthárított nyomás
hatására következik be.

A tönkrement vágatot � a céltól függõen � kapuívvel
vagy körszelvénnyel biztosítják át. A vágatkörnyezet ál-
talában képlékeny állapotban van, ezért a kapuíves biz-
tosítás zártan történik, esetenként pótbiztosítást is
alkalmazunk (poligon, pillér, tartó). A körszelvényes
biztosításról nagyon jó tapasztalatokat szereztünk.
Gyakorlatilag az extrém eseteket kivéve, minden eset-
ben hosszú élettartamú vágatokat eredményez.

Bányatérségek tönkremenetelének idõbeli
lassítására tett korábbi kísérletek

A vágat kõzetviszonyainak függvényében többféle
megoldással kísérleteztünk. Legtöbb esetben a cél a biz-
tosítás megerõsítése úgy, hogy a pótbiztosítás a fõbiz-
tosítással közel egyszerre veszítse el engedékenységét.
Így a két biztosítás egyidõben fejti ki a legnagyobb biz-
tosítási ellenállást. A beépítés ideje szerint (vágathajtás
során, illetve után) a következõ eljárások használa-
tosak:
Vágathajtás során használt eljárások:
� Kõzethorgonyos megerõsítés: Alkalmazzuk a pont-
rögzítésû ragasztott és a folyamatos rögzítésû
(SWELLEX) kõzetcsavarokat. Az elõbbi a kemény,
osztreás márgában, az utóbbi a puhább, repede-
zettebb kõzetben (operculinás márga) hozott jó ered-
ményeket.

� Körszelvénnyel történõ vágathajtás: A bányaüzemben
használatos gépi jövesztésû vágathajtási technológia
teljesítményét jelentõsen csökkenti a körszelvényes
vágathajtás. A kisebb szilárdságú kõzetekben (σny <
20 MPa) viszont nagyon jó tapasztalatokat hozott. A
vágatok tönkremenetele jelentõsen csökkent.

� Poligon beépítése: A vágathajtáskor a jövesztõgép
mögött építik be a fagerendákból álló poligont. Ennél
a megoldásnál érzékelhetõ a legjobban, hogy az acél
biztosítószerkezet és a pótbiztosítás egyszerre veszi fel
a terhelést. Kis szilárdságú fekükõzetben a talpduz-
zadás és talpszedés miatt a megnövelt biztosítási
ellenállás rohamosan csökken. Nagy szilárdságú fekü
esetén jó eredményeket hozott.

� Az acél biztosítószerkezet sûrítése: A jelentõs több-
letköltség nem hozza meg az arányos eredményt.

Vágathajtás után használt eljárások:
� Az injektálással történõ kõzetszilárdítás általában jó
eredményt hoz. Amegfelelõ technológia betartásával,
gondos munkavégzéssel repedezett kõzetekben létre-
hozható a kõzetköpeny megerõsítése. A bemutatni
kívánt kõzetszilárdítási eljárás kísérleti fázisban van.
Az eddigi tapasztalataink jók. Az injektált szakaszon
végzett biztosítás után a vágat állékonyabb, a mun-
kavégzés biztonságosabb. A vágathajtás után repe-
dezett kõzetben végrehajtott injektálás rövid és
hosszú távon is állékonyabbá teszi a vágatot. Gépte-
rekben, keresztezõdésekben, bunkerépítésnél jó ered-
ményeket hozott.

� Ellenív beépítésével is késleltethetjük a vágat
tönkremenetelét, de költséges, mûszakigényes eljárás.
Ilyenkor az ellenívet hézagosan béleljük.

� Pótbiztosítás beépítése: A pótbiztosítások (pillér,
tartó, egyenes TH) beépítése is késlelteti a vágat
tönkremenetelét, de szintén mûszakigényes, ese-
tenként helyigényes. Drága, nem minden esetben
alkalmazható.

� �Íves talpszedés�: A kis szilárdságú fekükõzeten haj-
tott vágatoknál jellemzõ a talpduzzadás, amely során
a vágat tönkremenetele felgyorsul. Emiatt változtat-
tunk a talpszedési technológián. A talpszedést az ún.
harcsaszáj szelvénynek megfelelõen végezzük, vagyis
a biztosítószerkezet lábai ~ 0,5-0,6 m mélyen a be-
duzzadt talpban maradnak. Tapasztalataink ked-
vezõek.
A vágathajtás után jelentkezõ deformációk a fentiek

gyors alkalmazásával megállíthatók, idõben elnyújt-
hatók.

Az injektálásos kõzetszilárdítás kõzetmechanikai
értelmezése

A kõzetszilárdítási eljárások célja a kõzet termé-
szetes tulajdonságainak, elsõsorban szilárdságának és
vízáteresztõ képességének megváltoztatása ideiglenes
vagy végleges jelleggel, a kõzetek primer vagy szekun-
der feszültségi állapotában.

A talajmechanikában régóta alkalmazzák a talajszi-
lárdítási eljárásokat, így a magas- és mélyépítés összes
ágazatában, beleértve a vízépítést, alagút-, híd-, út- és
vasútépítést. A klasszikus eljárások közül többet már
régóta alkalmaznak a bányászatban is. A tulajdonkép-
peni kõzetszilárdítás jellegzetessége, hogy a kõzet tulaj-
donságainak kívántmegváltoztatását idegen anyagnak a
bejuttatásával, injektálásával éri el. Kivételt képeznek
ez alól a termikus eljárások (fagyasztás, illetve tala-
joknál még az égetés). Az injektálás feltalálása tette
lehetõvé a XIX. század elején, hogy a talajszilárdítás az
építési eljárásokhoz tartozzon, és késõbb e módszert a
bányászat is hasznosítsa.

A kõzetszilárdítási eljárások osztályozása többféle
módon történhet, így a besajtolt anyag fajtája, injektálás
módszere vagy technológiája szerint.

A szilárdságot növelõ injektáló anyagok közül a
legáltalánosabban használt a cement (önmagában vagy
adalékanyag hozzáadásával). A cementalapú injektálás
azonban csak bizonyos szemcseméret és repedésméret
tartományban használható fel korlátlanul. Adalék-
anyaggal jól használható nagyobb üregek vagy a hátûr
kitöltésére.

A geotechnikában ma már széles körben alkalmaz-
zák a több komponensû szilárdító anyagokat. Ezek
alkalmasak finom homokok, homokliszt és mikrorepe-
dések injektálására is.

A márkushegyi injektálási kísérletekkel célunk az
volt, hogy az üregnyitást követõen a vágat környe-
zetében lévõ fellazult zónát erõsítsük meg úgy, hogy az
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üreg környezetében lévõ mikrorepedéseket megszün-
tetjük, és ezzel az alábbi változásokat tudjuk elérni:
� a vágattengelyre merõleges, sugárirányú deformációk
fejlõdését akadályozzuk, ezzel az üregnyitás hatására
bekövetkezõ változásokat korlátozzuk. (Az üreg
környéki feszültségállapot így közelebb áll az eredeti-
hez, tehát kedvezõbb.)

� teherhordó kõzetgyûrût vagy boltívet képezzünk ki az
üreg környezetében,

� a lazult kõzettartományt a mellette lévõ, kedvezõbb
állapotú kõzettartományhoz kötjük, rögzítjük,

� a rétegzett, repedezett kõzettartományt összefogjuk,
szilárdítjuk, újra teherviselõvé tesszük.
A leírt hatások nem mind és egyszerre érvényesül-

nek, de néhány hatás mindig jelen van. Szakirodalmi
adatok szerint injektálást követõen helyre áll az eredeti
kõzetszilárdság értékének 70%-a.

Az injektálással elérhetõ, hogy a rugalmas kõzet-
környezetben nyitott üreg kõzetköpenye az üregnyitást
követõen is rugalmas maradjon. Az üregnyitást kö-
vetõen az injektálást minél hamarabb el kell végezni,
hogy már a kis elmozdulásokat is akadályozza, a kis
elmozdulások után létrejövõ repedéseket meg-
szüntesse.

A gyorsan szilárduló injektáló anyagnak köszön-
hetõen a létrejövõ kõzetgyûrû, vagy boltív szinte azon-
nal újra teherviselõ. Úgy viselkedik, mint egy gyorsan
beépített kvázi-aktív biztosítószerkezet, és hogy ennek
is megértsük a jelentõségét, ezért egy rövid elméleti
példán mutatjuk be egy egyszerû üregbiztosítás esetére.

Az aktív, azonnal teherviselõ biztosítás jótékony
hatását körszelvényû akna esetében (m ≥ 3 Poisson
számnál) a 2. ábrán szemléltetjük. A primer feszültség
nem elégíti ki a képlékenységi feltételt, ezért üregnyitás
elõtt rugalmas a kõzetállapot. Üregnyitás után, felületi
megtámasztás nélkül (σR = 0) a felülethez tartozó fe-
szültségállapotot jellemzõ mértékadó Mohr-kör bele-
metsz a kõzet elmozdulás nélküli állapotához tartozó I
képlékenységi határgörbéjébe, ezért biztosítani kell az
üreget. Ha a biztosítószerkezet azonnal beépítésre

kerül és aktív, azonnal teherviselõ szerkezet, akkorσR rug
felületi megtámasztással el lehet érni, hogy amértékadó
Mohr-kör (I) alatta maradjon az I képlékenységi határ-

görbének, azaz rugalmas maradjon a kõzetállapot. Ha a
biztosítószerkezet nagy kõzetelmozdulásokat enged
meg (mert késõn építették be és passzív szerkezet),
akkor a kõzet repedései nyílnak, szilárdsága romlik, így
ugyanannak a kõzetkörnyezetnek egy másik, II kép-
lékenységi határgörbéje érvényesül, ez határozza meg a
képlékeny állapot nagyobb σRképl biztosításreakció-
igényét [0 < σR rug < σRképl < zρg/(m-l)]. Aktív, azonnal
teherviselõ biztosításnál tudjuk kihasználni a legjobban
a kõzet teherviselõ képességét.

A hazai bányászatban már a nyolcvanas évek elején
történtek ipari méretû vegyszeres injektálási kísérletek.
Ezeknél az alkalmazásoknál a fõ cél legtöbbször a víz-
kizárás volt. Ilyen vízkizárás és kõzetszilárdítás történt a
komlói Kossuth IV. akna mélyítésekor, a Nagyegyházi
Bányaüzemben egy kõzetrepedés megszüntetésénél, a
Márkushegyi Bányaüzem pusztavámi aknájának
mélyítésekor, a Recski rézércbánya vágathajtási munka-
helyein (vízkizárás), észak-borsodi mélyfúrásokban
(gáz- és vízkizárás). Ezeket az injektálásokat Celtamine
és/vagy MAT-AKRIL típusú injektálószerrel végezték.

A kilencvenes években sikeres kõzetszilárdítási (és
vízkizárási) kísérletek történtek a Mány I/a. Bánya-
üzemben, a Márkushegyi Bányaüzemben. Ezen alkal-
mazásoknál már döntõen a kõzetszilárdítás volt a cél,
olyan helyeken, ahol a bánya meghatározó fõfeltáró
térségeinek egyes szakaszain a klasszikus bányászati
módszerekkel már nem volt megvalósítható a vágatok
szükséges szabad szelvénymérete. De történtek kísér-
letek vízkizárásra sérült csapoló lyukaknál, törésben
lévõ fejtési munkahely megerõsítésére is. Ezeket a
kísérleteket Wilkit-típusú injektálószerrel végezték el.

A kõzetszilárdítás technikája, az alkalmazott
injektálóanyagok jellemzõi

Az oroszlányi medencében jellemzõ tönkremeneteli
mód a fentiek szerint nem köthetõ össze közvetlenül víz
jelenlétével, bár kétségtelen, hogy a természetes víztar-
tamú (~ 6,4%) kõzetek egyirányú nyomószilárdsága
akár a többszöröse is lehet a nagyobb (~10%) víztar-
talmúkénak. Emiatt a kõzetszilárdító anyagok kívánt
szilárdsági jellemzõi mellett azok vízzáró képessége is
értékelendõ.

Megfigyeléseink szerint jellemzõen az átázott talp,
esetenként a megjelenõ rétegvíz miatt kialakuló plasz-
tikus kõzetkörnyezet okozza a vágatok talpduzzadásos
deformációját, de a csigás fedõmárga 10-20MPa közöt-
ti egyirányú nyomószilárdsága sem mindig elegendõ a
primer fõfeszültségbõl származó terhelések felvételére.

Sík, vagy térbeli vágatkeresztezõdéseknél a kinyitott
fõtefelület a becsatlakozó vágatszakaszokkal együtt
akár 100 m2 is lehet, így az ép kõzetekre támaszkodó
terhelés akkora konvergenciát idéz elõ, amely bea-
vatkozás nélkül az értékes és drágán kialakított objek-
tum tönkremeneteléhez vezethet.

Több gyártó terméke közül a bányatérségek
megerõsítésére az alábbiakkal jellemezhetõ kétkompo-
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2. ábra: Körszelvényû akna elvi teherviselõ biztosítása



nensû injektálóanyagot választottuk, természetesen a
gazdasági lehetõségek figyelembevételével:
� Egyirányú nyomószilárdság: 18 N/mm2

� Húzó-, hajlító szilárdság: 12,4 N/mm2

� Volumetrikus keverési arány: 1:1
� Alacsony kötési zsugorodás
� A repedésekbe történõ behatoláshoz alacsony
viszkozitás

� Kikeményedés után elasztikus szilárdság (deformáció
képesség)

� Jó tapadás bányabeli körülmények között (por, víz)
� Fiziológiai és környezetvédelmi megfelelõség
� Az injektálóanyag és a csatlakozó eszközök kezel-
hetõsége bányabeli körülmények között.

� Beállítható kötési idõ
Az injektáló berendezés és kapcsolódó elemeinek

vázlata a 3. ábrán látható.
A berendezés fõ egysége a kettõs szivattyú. Külszíni

kísérleteinknél elõször a rendelkezésünkre álló, vi-
szonylag gyors járású, rövid löketû szivattyúval próbál-
koztunk. Hamar kiderült, hogy az injektáló anyag sûrû-
sége miatt célszerûbb a hosszú löketû, alacsony löket-
számú, jól szabályozható sûrített levegõs meghajtás
alkalmazása.

Kérdéses volt továbbá a megfelelõ kötési idõ
nagysága. Külszíni injektálásoknál ez általában 0,5-1,0
perc körüli érték, a mi körülményeink azonban
esetenként lényegesen rosszabbak (látási viszonyok,
álláson végzett munka stb.), emiatt jelenleg 3-4 perces
kötési idõvel dolgozunk. Az �A�, �B� szivattyúkból ki-
lépõ anyagokmax. nyomása 20MPa,mely értékmegha-
ladja az általunk választott 42 mm-es fúrólyukba épít-
hetõ pakkerek tartási nyomását, azonban illeszkedik a
kisebb pakker átmérõvel elérhetõ injektálási nyo-
máshoz. Az injektálási nyomás értéke átlagosan 2 MPa,
mely érték a kõzet repedezettségétõl, szemszerke-
zetétõl függõen 0,5 és 3 MPa között változik.

A szivattyúkból a két komponens egy irányító sze-
lepkombináción � melynek célja megakadályozni, hogy
a szivattyúk egymásra dolgozzanak, valamint fogadja a
rendszer átmosását szolgáló szivattyú nyomóvezetékét
� és a statikus keverõn keresztül jut az injektáló pak-
kerba.

Márkushegyi körülmények között az elváló, re-
pedezett, lepergõ rész kb. 1,0 m, ezért a kõzetköpeny
megerõsítésének csak az ennél távolabbi térségben van

értelme. Az injektáló pakker záró része tehát a
vágatköpenytõl 1 m-es távolságban van, így csak nagyon
töredezett kõzetzónában fordul elõ (de elõfordul) az
injektálóanyag rövidre záródása. Emiatt esetenként elõ-
fordul 1,5 méternél távolabbi térségbõl indított injek-
tálás is.

A kõzetköpeny állapotáról, repedezettségérõl, és így
a várható injektálóanyag felhasználásról már a lyukak
fúrásánál képet kaphatunk. Gyakran elõfordult a bá-
nyabeli kísérleteknél, hogy az injektáló lyuk olyan hely-
re került, ahol a lyuk palástja nem harántolt repedést,
így a fúrási munka értéktelenné, a lyukba történõ injek-
tálás pedig veszteséggé vált.

Ennek elkerülésére a normál injektáló szondát úgy
alakítottuk át, hogy a lyuk levegõs elõfeszítése után a
nyomásesés sebességébõl lehessen következtetni annak
nyelõképességére.

Minden tervezett injektáláshoz injektálási terv
készül, mely a rendelkezésre álló korábbi információk
(fúrási adatok, vágathajtási szelvények, a bányatérség
deformációja, vízfakadások stb.) figyelembevételével
meghatározza az injektáló furatok kiosztását és az in-
jektálás sorrendjét, valamint a munkahelyre szállítandó
� és várhatóan szükséges � injektálóanyag mennyiségét.

Általában a fúrási háló 1,2 x 1,2 m-es, a
lyukak mélysége pedig 3 m, melybõl egy m
42 mm átmérõjû és egyenes kell legyen
(ahová a pakker zárórésze kerül), a többi
pedig a technikailag megengedhetõ
legkisebb méretû.

Az injektálás általában minden
második lyuk nyomásával addig tart, amíg
a közrefogott lyukban az injektálóanyag
meg nem jelenik. Elõfordul, hogy az injek-
táló szivatytyú nyomása hirtelen leesik 0,2-
0,3 MPa-ra. A gyakorlott személyzet tudja,
hogy néhány perc múlva tovább lehet ezt a

lyukat injektálni anélkül, hogy az ellenõrzõ lyukban
emelkedne az injektálóanyag szintje. Az ilyen módon
kezelt térség körül tehát kialakul egy, az injektáló
anyaggal megszilárdított kõzettömb, mely a továbbiak-
ban részt vesz a nyitott bányatérségre háruló kõzetnyo-
más felvételében.

Az injektálás befejezésekor az öblítõ szivattyúval
(lásd az ábrát) ún. tisztító folyadékot kell a rendszeren
átnyomni, ily módon távolítva el az esetlegesen benn-
maradó anyagdarabokat. A gondosan végzett átmosás,
átöblítés szükséges a következõ injektálási munka aka-
dálytalan megkezdéséhez.

Néhány jellemzõ alkalmazás bemutatása

A 4. ábrán látható az elsõ kísérlet helyszíne. A
bányamezõ tervezett rakodóját (60. sz. vágat) kellett
átbiztosítani. A vágat adott szakasza kis távolságban a
67. sz. vágat alatt helyezkedik el. Az injektálást a 67. sz.
vágatból végeztük függõleges lyukak segítségével, ame-
lyekbe az injektálás végén horgonyvasakat helyeztünk.
Így a lyukban �maradó� anyag segítségével egyben
ragasztott kõzethorgonyok is beépültek.
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3. ábra: Az injektáló berendezés és kapcsolódó elemeinek vázlata
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Az 5. ábrán már az általánosan használt injektálási
terv látható. Természetesen minden esetben szükséges
egyedi injektálási terv, figyelembe véve a kõzetkörül-
ményeket, vágatméreteket, egyedi technológiai igé-
nyeket. Ezek alapján készül a lyuktelepítési terv és ha

szükséges, közelítõ méréseket is végzünk �sûrített
levegõs� próbákkal. Egyes esetekben a vágat
talpán is tervezünk kõzetszilárdítást az elrendezési
rajzon látható módon. Leggyakoribb alkalmazási
hely a nagy szelvényû vágatok keresztezõdésének
környezete, ahol elõre elvégezhetõ a megerõsítés.

Az eddig elvégzett kõzetszilárdításokból még
nem tudunk messzemenõ következtetéseket le-
vonni. Az elsõ kísérlet óta csak 6 hónap telt el. A
megerõsített vágatszakaszokon (és közvetlen kö-
zelben lévõ referencia vágatokban) rendszeresen
mérünk konvergencia méréseket, de még csak kis
számú eredmény áll rendelkezésre. Az eddigi mé-
rések biztatóak. Tervezzük, hogy cca. egy év múlva
már beszámolhatunk a BKL olvasóinak az elért
eredményekrõl.
Az eddigi tapasztalatok alapján az erõsen repe-

dezett kõzetövek szilárdítását a szilárdulási idõ
csökkentésével és a pakker hosszának növelésével
kívánjuk végezni. Az ilyen helyeken a fõtében rövid
idõn belül megjelent a vágatkörnyezetében az injek-
tálóanyag és így sok rövid injektálással, többletfú-
rással, némi anyagveszteséggel lehetett ezeket az in-
jektálásokat elvégezni. Változtatni kívánunk a pak-
ker kialakításán is, hogy az könnyebben elhelyez-
hetõ legyen a sokszor �nem egyenes� lyukban is.
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