
A feküoldali víztározók hidrogeológiai viszonyai

A triász fõkarsztvíztároló képzõdmény, a triász
dachsteini mészkõ, a Dunántúli Középhegység fõkarszt-
víz-rendszerének szerves része.Utánpótlódását a felszíni
kibúvásain keresztül beszivárgó csapadékból nyeri. A
fõkarsztvíztároló nyomását a medencében mélyült
észlelõ kutak adataiból ismerjük. A feküoldali védettség
számításánál 105 m Bf. fõkarsztvíz szinttel számolunk, a
dachsteini mészkõ becsült vízszállító képessége 1×10-3

m2/sec.
A kréta rétegkarsztvíztárolót a requieniás mészkõ

20-30m vastag összlete adja. A requieniás mészkõ a na-
gyobb vetõk mentén tektonikailag zárt, hidraulikailag
önálló blokkokat alkot. A bennük levõ rétegkarsztvíz
így utánpótlódás nélküli, ill. csak kismértékû utánpótló-
dással rendelkezik. A nyugalmi nyomására változó érté-
kek jelennek meg a különbözõ fúrási pontokon, ame-
lyek a különbözõ tektonikai táblák önálló hidrogeoló-
giai rendszerébõl adódnak. A mért nyugalmi vízszintek
alapján a rétegkarszt nem kommunikál a tõle átlagosan

200 m-rel mélyebben fekvõ fõkarsztvíztárolóval. Víz-
szállító képessége a fõkarsztvíztárolóénál kisebb, a ku-
tatási adatok alapján 2-5×10-5 m2/sec-re becsülhetõ.

A vékony, egymástól elkülönült, eocén feküben levõ
homok, aleuritos homoklencsék hidrogeológiailag je-
lentéktelenek. Megemlítésük a széntelepekhez való kö-
zelségükmiatt történik.A fekü homokok permeabilitási
tényezõi nagyon alacsonyak, 10-5-10-7 m2/sec tartomány-
ba esnek (1. ábra).

A területen a vastag védõrétegek következtében a
fõkarsztvíztárolóval szembeni védettség jó, az egész te-
rületen 3 m/bar fölött van.

A kréta rétegkarszttal szembeni védettség, a védõré-
teg ÉNY-i irányba történõ csökkenése következtében a
terület nagy részén 3 m/bar alá csökken.

Elõzmények

A 642/F fejtés elõkészítését követõen kezdõdött a
642/7 sz. kutatóvágat kihajtása a szomszédos 641/F ter-
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Rétegkarsztból kapott vízbeáramlás elzárási munkái
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A Márkushegyi Bányaüzemben karsztvíz-betörés eddig még nem történt. A Kõhalmi-bá-
nyamezõ termelésbe vonását követõen a mûveletekkel a határvetõ közelébe kerültünk. A
2005 júliusában jelentkezõ vízbeáramlást egy kutatóvágat és a kb. 50 m-es felvetõ közötti vé-
dõréteg átszakadása okozta. A cikkben egy bányabeli vízelzárási lehetõséget mutatunk be,
melynek során a kréta mészkõbõl származó karsztvíz utánpótlódásának elfojtását az MC
Injekt 2700 UW típusú injektáló anyaggal terveztük megoldani.

1. ábra:Azoroszlányimedence jellemzõ földtanimetszete
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vezett fejtés földtani viszonyainak pontosítására, elsõ-
sorban a fejtési területet lezáró H~50 m-es vetõ helyé-
nek meghatározására. A vágathajtás folyamatos elõfú-
rás védelme mellett haladt, de két elõfúrás között 3 m-
re megközelítettük a vetõt, amely a vártnál közelebb je-
lentkezett (2. ábra).

Az események sora:
� Vágathajtás vízvédelmi elõfúrás védelme mellett.
Vágathajtás befejezése 2005. 07. 04.

� Kutatás megkezdése 2005. 07. 05.
� Vájvégen víz megjelenése 2005. 07. 08. 22 h-kor. 100-
150 l/min, hordalék nincs, metán nincs.

� Vízvizsgálat három idõpontban: 2005. 07. 09., 2005.
07. 12., 2005. 07. 18. A minõség alapján feltételezhe-
tõ a kréta rétegkarszt eredet.

� Vízhozam ~ 500 l/min 2005. 07. 14.
� Vízhozam ~ 800-1000 l/min 2005. 07. 27.
� A vízhozam 1000-1200 l/min-ben állandósul.

Az elvégzett kutatások megerõsítették a vízminõség
vizsgálati eredmények alapján feltételezett kréta réteg-
karsztvíz eredetet. Így a régi (Iker-aknai) tapasztalatok

alapján évekig tartó vízbeáramlásra kell felkészülni,
amely hozama az évek során folyamatosan csökken ~
500 l/min-re (3. ábra).

A vágat a vetõtõl Ny-ra levõ hidraulikai blokk vízét
csapolja (4. ábra sraffozott terület), amelyben a tárolt
víz valószínûsíthetõ mennyisége 8-9 millió m3. 1 m3/min
hozammal kalkulálva a víztároló rétegkarszt leürülése
10-20 évet is igénybe vehet, ami egyezik a régi bánya-
üzemekben tapasztaltakkal. Ezért döntés született a
víznek amellette mûvelt 642/F fejtés befejezését követõ
elzárására.

Vízkezelési-vízelzárási elõkészületi munkák

Elsõ lépcsõbenmegtörtént a vágatban a biztonságos
(megfelelõ tartalékkal rendelkezõ) vízelvezetési rend-
szer kiépítése a mezõbeli fõvízmentesítõ telepig. Ezt
követõen a vízbeáramlás helyétõl (vájvég) 20 m-re ha-
zafelé egy 6 m vastagságú átjárható vízgátat építettünk
a késõbbi vízelzáráshoz.

A 642/F fejtés biztonságos mûvelése, ill. lemûvelhe-
tõsége érdekében e kutatóvágatnakmásik kijáratot kel-
lett teremteni, így kihajtásra került a 641/1 sz. vágat, ami
egyben a 641/F fejtés-elõkészítõ vágata. A vágat kihaj-
tását követõen a vízelvezetõ-rendszer átépítésre került,
a szintviszonyok lehetõvé tették a víz gravitációs elve-
zetését.

2006 májusában felvettük a kapcsolatot a szivárgó
vizek elzárására használt, Heitan injektáló anyagot for-
galmazó MC Bauchermie szakembereivel. Az egyezte-
tések során kialakult az elzárás lehetséges megoldása: a
vetõlapra két beragasztott vezércsövön keresztül injek-
táló fúrólyukat mélyítünk a vágat-talpon, a vízfakadási
helyet szabályozható átereszû gáttal zárjuk le. Az injek-
táló anyagot benyomva a vízfolyásba, az habosodva el-
zárja a víz útját.

Már az injektáló lyukak mélyítése során találkoz-
tunk a széntelep feküjét adó kis szilárdságú agyag prob-
lémájával. A lyukakat több béléscsövön keresztül, a kõ-
zetkörnyezet többszörös injektálásával tudtuk kivitelez-
ni. Folyamatosan repedezett a talp a fekü agyag állandó

2. ábra:Avetõhelyének eltérése a várttól

3. ábra:Szelvény a642/7. sz. vágatonkeresztül

4. ábra:Avíztárolóblokk
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mozgásából kifolyólag, és az injektálások is csak átme-
netileg zárták el a kõzet repedéseit. Az egyik lyukat a
víztározómészkõigmélyítettük le, a másikmegállt a ve-
tõlap közelében (5. ábra).

Az elõkészületek után 2006 augusztusban került sor
a kísérletre. Elsõ lépésben a vetõlap közeléig mélyült
lyukon keresztül a fekükõzet szilárdítását, repedéseinek
elzárását céloztuk meg. Ez többszöri injektálással 80%-
os eredményt hozott. Második lépésben a víztározóba
bejuttatott injektáló anyaggal terveztük a víz elzárását.
Ez a lépés sikertelen volt, csak a fúrás környezetébe
tudtunk kis mennyiségû anyagot bejuttatni, amivel csak
a fúrást sikerült elzárni.

Tapasztalatok, további tervek

A vízelzárás sikertelenségének fõ oka az volt, hogy a
két injektáló lyuk közül egyik sem kommunikált a köz-
vetlen vízfolyással, ezért az injektáló anyagot nem sike-

rült bejuttatni a vízáramba. Az
1-es lyuk kis szilárdságú, ezért
repedésekre hajlamos eocén
feküben lett kialakítva, csak
szivárgó vizekkel találkozott.
A 2-es lyuk az eocén fekün ke-
resztül elérte a vetõ mögötti
kréta víztárolót, de az itt meg-
jelenõ víz valószínûleg csak
hosszú szivárgási úton talál-
kozhat az elzárni kívánt vízfo-
lyással. Ezért történhetett,
hogy injektáláskor a szivattyú
nyomása pillanatok alatt 40
bar-ra szökött fel és egy rövid
ideig tartó nyomástartás után
be kellett fejezzük amûveletet.
A lyuk megtelt, a kréta karszt-
ban nem lehetett tovább
nyomni a vízelzáró anyagot.

A tapasztalatok alapján
újra átgondolásra kerültek a lehetséges és célravezetõ
megoldások. Ez alapján kibontjuk a homlokot, s a
csõtisztításban használt, átalakított �csõgörény� segít-
ségével a vízáramlási úton próbálunk meg injektáló
csöveket lejuttatni a víztározó környezetébe. Ezzel
párhuzamosan egy vízzáró gát épül a vájvég közelében,
és az ezen átvezetett injektáló csöveken keresztül
kíséreljük meg ismételten a víz elzárását.

A kutatóvágattal történõ vízfakasztás 2005. július 8-
án történt. Az eltelt idõ alatt a Qv = 1000-1200 l/min
hozamúkréta karsztvízbõl kb. 800.000m3-t emeltünk ki.
Az elsõ vízelzárási kísérlet nem volt sikeres, az újabb kí-
sérlet terveit az MC Bauckermie szakembereivel közö-
sen elkészítettük, és a helyszíni elõkészületeket meg-
kezdtük.

Az újabb vízkizárási kísérlet eredményeirõl, illetve a
végleges megoldásról egy újabb cikkben kívánunk be-
számolni.

5. ábra:Avízkizárási kísérlet létesítményei

VICSAI JÁNOS gépészmérnöki diplomáját 1982-ben, bányamérnöki diplomáját 1987-ben szerezte a Nehézipari Mû-
szaki Egyetemen. Közben 1982-tõl az Oroszlányi Szénbányák szerkesztési csoportvezetõje volt. 1987-tõl dolgozik Már-
kushegyen üzemviteli mérnökként, bányamesterként, majd 1989-tõl körletvezetõ fõmérnökként. 1999-tõl az üzem akna-
vezetõ fõmérnöke.

ÖVEGES ISTVÁN 1983-ban szerzett geológus mérnöki diplomát a miskolci NME Bányamérnöki Karán. Az Oroszlányi
Szénbányák Márkushegyi Bányaüzemében kezdte pályafutását geológusként, majd 1984-tõl csoportvezetõként irányí-
totta a bányaföldtani munkát. 1991-ben a márkushegyi feladatok mellett vállalati fõgeológusi megbízatást kapott. 1998-
tól tervezési fõmérnök helyettesi kinevezéssel dolgozik a Márkushegyi Bányaüzem tervezési részlegén, a geológiai cso-
port közvetlen irányítása mellett.

2007-re elkészülhet hazánk elsõ geotermikus erõmûve

AMOLRt. 2007-ben tervezi, hogy átadja az elsõ, 2-5MW
teljesítményû hazai geotermikus erõmûvet. A Zala megyében
található Iklódbördöcén a megvalósuló beruházás, ami a 120
Celsius fokos vízbõl termel energiát, elsõ megvalósult lépése
lehet annak a hat geotermikus erõmûnek, amit fel lehetne
építeni 2010-ig.

Ma és Holnap (A fejlesztések lapja) 2005. V. évfolyam 9-10.
szám (p.: 52) Dr. Horn János

Átadták Gödöllõn Magyarország legnagyobb
naperõmûvét

2005. november 8-án Gödöllõn átadták az ország leg-
nagyobb naperõmûvét. Az EU támogatásával készült 150 m2

felületû, 10 kW teljesítményû erõmû az egyetemi kollégium
áramköltségét csökkenti. A jelenlegi áramdíjak mellett egy
ilyen berendezés 15 év alatt térül meg.
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