
Az V. ötéves terv földtani kutatási 
feladatai,
a mecseki szénmedence területén

DR.  P Ó L A I  G Y Ö R G Y

A többi vállalathoz hasonlóan — iparágon 
belül — a Mecseki Szénbányák is elkészítette, 
s jóváhagyásra beterjesztette V. ötéves tervét.

A közvetlen cél: a term elési tervek m ara
déktalan teljesítése, am elynek megvalósítása 
több részfeladat végrehajtását is megköveteli.

Ezen részfeladatok egyike a földtani kutatás, 
ill. az elemző és értékelő földtani m unkával 
kapcsolatban tám asztott igények ill. követel
m ények kielégítése.

A fenti célok megvalósítása érdekében, ame
lyek az ötéves terv időszaka folyam án ránk  há
rulnak, kettős feladatot kell ellátnunk.

Ezek:

I. A külszíni kutatással kapcsolatos feladatok, 
meglévő bányák bővítése, ill. új bányák nyi
tásának lehetővé tétele érdekében.

II. A bányabeli kutatás, a term elési tervek  te l
jesítése és a szintkapcsolások (területkapcso
lások) lehetőségeinek megterem tése érdeké
ben.

I. KÜLSZÍNI KUTATÁS:

A) Mélyműveléshez szükséges kutatás

A Mecseki Szénbányák működő bányaüzem ei 
területén elsősorban a pécs—komlói kőszénvo
nulatban m integy 200 M t ipari szénvagyon 
áll rendelkezésre. Ez önmagában véve nagy 
mennyiség. Az egyes term elő egységek közötti 
megoszlási arány azonban korántsem  kedvező. 
Szükségessé válik tehá t olyan terü letek  meg
kutatása, am ely — eredm ény esetén — távlat
ban is biztosítja a hazai kokszszén term elési igé
nyek kielégítését. Ennek felismerése jegyében 
m ár az ötödik ötéves terv  időszakában külszíni 
fúrásos kutatásokat kell végeznünk. Így készí
te ttük  el és terjesztettük be tárgyi időszakra 
vonatkozó kutatási program unkat, az alábbi 
területi megoszlásban:

1. Hosszúhetény—Vasas:

Az ötödik ötéves terv időszakában 4 db fú
rás lem élyítését tervezzük, annak érdekében, 
hogy a 20 M t ipari vagyonnal rendelkező Va
sas Bányaüzem m élyszinti folytatásában lévő 
hosszúhetényi bányaterület felső két szintjé
nek területét, 30 M t vagyont kitevő mennyiség
ben Vasashoz csatoljuk. Ezáltal hosszú távon 
lehetőség nyílik egy nagyüzemi terü let kialakí
tására.

2. Komló—Nyugat:

A 15 M t-s műveleti vagyonnal rendelkező 
Kossuth Bányaüzem közvetlen szomszédságá
ban lévő „Komló—N yugat” szabad területéből 
ugyancsak „területkapcsolás” címén, Kossuth 
Bánya területétől közvetlen É-ra eső részen, 2 
db kutatófúrás lem élyítését tervezzük. Ezen 
fúrások produktív volta esetében Kossuth Bá
nya élettartam át sikerül megnövelni.

3. Máza—Dél:

A bevezetőben em lített kedvezőtlen eloszlású 
szénvagyonhelyzet m ia tt szükségessé válik új 
önálló szabad terü let kutatása is. A baranyai 
ipari centrum  (Pécs—Komló környéke) m unka
erő biztosítása szempontjából sem nyújt olyan 
lehetőséget, m int a K-i Mecsek Északi részében 
lévő „Máza Dél—V áralja Dél” területkom p
lexum  környéke. — A cél megvalósítása érde
kében a tervidőszak folyamán

Máza Dél szabad terü letre : 14 db,
Váralja D. területére: 2 db,
Máza D. rem énybeli terü letre : 8 db,
Váralja D. rem énybeli területére: 12 db

kutatófúrás m élyítését ütem eztük be. A prog
ram  célja közismert; azaz a m integy 17 km2- 
nyi területen  elhelyezkedő 200 M t  vagyonmeny- 
nyiséget meghaladó szénterületre vonatkozóan 
földtani adatokat nyerjünk.

Az V. ötéves terv  időszakában tehát elsősor
ban a m integy 100 M t vagyonnal rendelkező 
Máza Déli szabad terü let kutatását folytatjuk. 
Földtani felépítése várhatóan nem különbözik 
a Pécs—komlói kőszénvonulattól. Eruptívumok 
jelenléte, a bonyolult hegységszerkezeti és te
lepülési viszonyok, ill. a vetők menti felszab
daltsága a bányászat számára itt is komoly hát
ráltató  tényezőt jelent.

A külszíni fúrásokkal kapcsolatban általában 
megjegyezzük, hogy a földtani adatokon és is
m ereteken túlm enően egyéb bányászatilag 
fontos alapadatok megszerzésére is törekszünk.

Ilyenek:

kőzethőmérséklet,
víz,
szén öngyulladásának megismerését célzó, 
széntelepek gázleadó képességének meg
állapítását képező,
a szénpor robbanásának vizsgálatából 
származó, ill. a bányaépítés számára nél
külözhetetlen kőzetmechanikai vizsgála
tokra irányuló adatok megszerzése.
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A fúrások átlagos mélysége 1000 m. A fúrási 
program  megvalósulásával kapcsolatban meg
jegyezzük, hogy m ár most a kezdés időszaká
ban eltolódás van. Az eredetileg betervezett 4 
db fúrás helyett ebben az évben csak 2 db mé
lyül le. Várható, hogy kutatási kapacitás h íjá
ban ez a lem aradás fokozódik.

B) Külfejtéses kutatás

Alárendelt, — de nem lényegtelen — jelen
tőséggel szerepel, összesen 85 db, max. 150 
m-s fúrólyuk lem élyítését tervezzük. 10 E fm 
hosszban.. A program  keretében a Széchenyi 
aknai területen 75 db, Vasas Dél terü letén  10 
db fúrólyuk kerül lem élyítésre. A kutatások 
célja az Erőmű, m int célfogyasztó részére vi
szonylag alacsony kaloriatartalm ú term ék biz
tosítása. M egvalósítása érdekében — azaz a cél
piac jellegénél fogva — kénytelenek vagyunk 
az 1,0 M t  alatti készleteket is bevonni a te r
melésbe, m ert a mélyművelésből származó kö
zépterm ék mennyisége az Erőmű igényeit nem 
elégíti ki. — Pécsbányaüzem  és Vasas távlatban 
tervezett fejlesztése m ár nem követeli meg egy 
külfejtési üzem létét, m ert középtermékekből 
az Erőmű kielégíthető.

II. BÁNYABELI KUTATÁS

A Mecseki Szénbányák területén  folyó bá
nyabeli (fúrásos) kutatás több m int két évtize
des m últra tek in t vissza. A nagyvolum enű ku
tatás azonban csak 1960-ban kezdődött. 10 év
vel később a fúrások összes m ennyisége m ár 
m eghaladta a 100 e fm -t. 1975-ben fúrásnem en
ként:

K utatófúrásból 68 000 fm
Biztonsági előfúrásból 13 000 fm
Gázlecsapoló fúrásból 6 000 fm
Gázfeszültség csökkentő
fúrásból 31000 fm
Műszaki fúrásból 6 000 fm

Összesen: 124 000 fm

teljesítettünk.

A fúrások aránya az utóbbi években eltoló
dik, a kutatófúrások rovására. A 706-os OBF- 
rendelet ezt a tendenciát erősíti.

Am int látható, az V. ötéves terv  folyam án 
ránk  háruló feladatok a bányabeli kutatás terén  
is nagyarányúak. A külszíni kutatással kapcso
latos gondok eltörpülnek bányabeli gondjaink
hoz, feladatainkhoz képest.

Ezzel kapcsolatos feladatainkat az alábbiak
ban vázoljuk:

1. Fúrásos kutatás

Tárgyidőszakban fúrásaink m ennyisége éves 
szinten átlagosan 130 e fm. Ennek m integy 50 
% -a kutatófúrás, a másik 50% -a a m ár emlí
te tt fúrásnem ek között oszlik meg. Valamennyi

fúrás folyamán nyert furadékm inta rétegsor
m eghatározásra kötelezett. 50 cm -kénti átlagos 
m intavétel esetében is ez vállalati szinten 260 
ezer db rétegm eghatározást és leírást jelent.

Bányabeli fúrógép-állom ányunk összes m eny- 
nyisége 83 db. Ebből 0-ra leírt 31,0%, erkölcsi
leg elavult 6%. A fúrógépállom ány összetételé
ből következik, hogy folyam atosan csak m int
egy 40 db-t tudunk üzemeltetni. 10—12 db ja
vításban van. A fúrógép-állom ány a nyugatné
m et TURMAG családhoz tartozó fúrógépekből 
tevődik össze. K utatófúrásainkat a földtani ki
fejlődésnek m egfelelően — helyesebben a lehe
tőség szerint — telepítjük. Egy-egy fúrási hely
ről — kívánság szerint — több fúrás telepítése 
is lehetővé válik.

A fúrásos kutatás nagy fogyatékossága, hogy 
megfelelő fúróberendezés hiányában nem tu 
dunk a működő szintekről 100—200 fm-s füg
gőleges kutatófúrásokat telepíteni. Ezáltal a 
kapcsolandó új szintek vonatkozásában, földta
ni alapism ereteket (település, tektonika, szénva- 
gyon stb.) csak extrapolálás ú tján  tudunk szol
gáltatni. Az em lített 200 millió t  ipari vagyon 
túlnyom ó többsége is a m űvelt szintek a la tt he
lyezkedik el, s Gj kategóriájú. Mindehhez hoz
zátartozik, hogy az új szintek kiképzése, a m ű
veletek tervezése — bővebb ism eretek hiányá
ban —sohasem tud a követelm ényeknek ki
elégítően megfelelni. Több esetben ér bennün
ket olyan kellem etlen meglepetés, amely a 
szintek alá m ély ített kutatófúrásokkal elkerül
hető lenne.

2. Geofizikai m érések:

1973. év óta sikeres kikísérletezés u tán  beve
zettük és rendszeresítettük a bányabeli fúró
lyukak rádióaktív (geofizikai) szelvényezését. 
1974. évben 11 E fm. 1975-ben 9 E fm lyukhosz- 
szat szelvényeztünk, amely a kutatófúrások 
m integy 13%-a. Am ennyiben a kismélységű 
talpfúrásokat figyelmen kívül hagyjuk, lénye
gesen kedvezőbb képet kapunk. (40%) Feladat
ként tűztük ki, hogy az igen hasznosnak bizo
nyuló ezen m érések számát emelni fogjuk. A 
m ár k iépített üzemi geofizikai hálózatunk erő
sítése napirenden van.

3. Vágathajtás:

A tárgyidőszakban éves szinten átlagosan 
m integy 45 km vágat kihajtására kerül sor ösz- 
szesen. Földtani feltérképezésük a geológiai 
szolgálat feladata.

Igények:

A Mecseki Szénbányák földtani szolgálatának 
feladata az utóbbi években megsokszorozódott. 
E feladatok teljesítése csak a személyi, tárgyi 
és anyagi feltételek fejlesztésével lehetséges. 
Földtani szolgálatunk feladata jelenleg hárm as 
irá n y ú :
a) felvételező, rétegmeghatározó,
b) elemző,
c) értékelő, összesítő földtani m unka.
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Az igények kielégítéséhez elsődleges szem
pont a személyi feltételek biztosítása. A Me
cseki Szénbányáknál 18 fő okleveles geológus
mérnök, geológus ill. geofizikus m érnök dolgo
zik. Földtani vonatkozású m unkakörben továb
bi 15 fő geológus-technikus, ill. 10—15 éves 
hasonló jellegű gyakorlattal rendelkező bánya
technikus egészíti ki az állományt. Nehézséget 
jelent az utánpótlás hiánya.

A vágathajtások napi ütem e jelentős, a biz
tosítások nem teszik lehetővé az utólagos szel
vényezést. Nagy számban van olyan m unka
hely, ahol délelőtt és délután is el kell végezni 
a földtani szelvényezést. Ehhez az ism ertetett 
létszám nem elegendő. A m unkák m aradékta
lan elvégzéséhez 8— 10 szakemberrel kellene 
növelni a vállalati-üzem i létszámot. Ráadásul 
az OBF-utasításokban foglaltak alapján, a föld
tani szolgálatok a gázkitöréses m unkahelyeken, 
az ÁBBSZ XII. fejezetében előírtakon kívül to
vábbi szigorítások alapján az alábbiakra köte
lezettek :

Gázkitörésveszélyes és gázkitörésgyanús elő
váj ási m unkahely m egindítása előtt a vágat el
ső 100 m-es szakaszára földtani szelvényt kell 
készíteni, a geológiai, bányam űvelési ism eretek 
alapján várható vetőket, földtani zavartságot, 
az ism ert vagy várható telepvastagságot, a köz
vetlen fekü- és fedüréteget legalább 5—5 m é
ter vastagságban, a tervezett vágatot (vágatszel
vényt) és a vágat fölött a vágathajtás idősza
kára tervezett, m ár folyam atban lévő, vagy be
fejezett bányaművelési tevékenységet a földtani 
szelvényen fel kell tüntetni.

A tényleges helyzetnek megfelelő földtani 
szelvényt — az észlelt adatok alapján — az elő
zetes földtani szelvény alatt, azzal azonos mé
retarányban — folyam atosan vezetni kell.

Ha vágat 100 m -nél hosszabb, a következő 
100 m -re az előzetes földtani szelvényt és a 
technológiai előírásokat az első szakasz 80. mé
terének elérése u tán  el kell készíteni és az 
esetleg módosult technológiai előírásokat a 
m unkahely 85. m éterétől alkalmazni kell a 
technológiai előírásokra fentebb (3/c pontban) 
m eghatározott értelem szerű érvényesítésével. 
(Ugyanez 100 m -ként ismétlődő feladata.) Ha a 
vágat (vágatszakasz) 100 m -nél rövidebb, a 
földtani szelvényt a tervezett vágathosszat 20 
m -rel meghaladó szakaszra kell elkészíteni.

A bányaüzem i földtani szolgálat köteles tech
nológiai előírásban rögzített feladatait ellátni, 
az észlelt adatokról ny ilvántartást vezetni és 
azokat folyam atosan elemezni, értékelni. A fo
lyamatos értékelés (elemzés) alapján az üzem 
felelős műszaki vezetőjét rendszeresen tájékoz
tatn i kell, aki a szükséges intézkedéseket — 
technológiai előírások szigorítása, védekezési 
eljárások alkalmazása, vonatkozó előírások stb. 
— időben köteles megtenni.

A rendelet máról holnapra érvénybe lépett,

hatóságilag kötelezettek vagyunk annak betar
tására, változatlan létszám m ellett, amely óri
ási pluszm egterhelést, s kiem elt felelősséget je
lent. Ez az elsőrendű munka, amelynek nem 
teljesítését közvetlen elm arasztalás követi.

Igényesnek kell lenni önmagunkkal szem
ben, hogy a szükségletnek megfelelően szak
ember utánpótlásunkat biztosítsuk, ill. ennek 
lehetőségét m egterem tsük. E cél megvalósítá
sához visz bennünket közelebb a Miskolci Mű
szaki Egyetemen az elm últ napokban szerzett 
tapasztalatunk, ahol 15 félév után végre a mo
dern műszaki, ill. m érnökföldtani tantárgyak 
m ellett, a régi, klasszikus értelem ben vett fő 
szaktantárgyak oktatása is 1975. szeptember 1- 
től — összetételében vélem ényünk szerint igen 
helyesen — megkezdődött. /

A klasszikus földtani tárgyakat, m int a gya
korlati életben igen használható eszközöket 
(elemzőföldtan, hegységszerkezet, általános föld
tan, stratigráfia stb.) az egyetem padjaiban kell 
m egszerettetniök a jövő szakembereivel. Ez az 
igények megvalósíthatóságának egyik bázisa. 
Egy-egy medence részletes ism eretére való tö
rekvés, telepazonosítás stb. különösen a sokte
lepes mecseki medencében nélkülözhetetlen. 
Anyagi haszna forintban fel sem mérhető.

Ne feledkezzünk el a legnehezebb és legve
szélyesebb m unkát végző fizikai munkásokról 
sem. El kell érnünk azt, hogy a fúrógépeket ki
szolgáló emberek, megfelelően szakképzettek 
legyenek, és bérben megközelítsék a vájárok és 
csillések keresetét. Ennek módja a m ár 15 évvel 
ezelőtt alkalmazott teljesítm énybérezésre való 
visszatérés. Enélkül sem minőségben, sem 
m ennyiségben nem várhatunk egy időbéres 
m unkástól annyit, m in t am ennyit teljesíteni 
képes lenne.

Az anyagi és tárgyi feltételek egymásra ha
tása folytán a term elés és fejlesztés igényeit 
kutatás vonatkozásában csak megfelelő fúrógé
pek biztosításával tud juk  megvalósítani. Gépi 
rendeléseink m inden évben eljutnak az illeté
kesekhez. Megalapozottságuk a reális igényeket 
tükrözik, kielégítésük kívánni valót hagy maga 
után. A kutatás a term elési igények végrehaj
tásának fontos eszköze és a felm erülő költség 
minimális, a kiterm elt szénre vetítve 4—5 
Ft/t.

Az előfeltételek teljesítése esetén, ha a fúró
gép és szakem berigényünk kielégítése m egtör
tént, akkor a bányaművelőknek annyi biztos 
adatot tudunk szolgáltatni, hogy ezáltal számí
tásaink szerint jelentős m ennyiségű vágathaj
tás m egtakarítása m ellett a termelő m unka fo
lyamatossága is — zökkenőmentesebben bizto
sítható.

Am int látható, a problém ák nagyok és nehe
zen megoldhatók. Előadásomban csak igen váz
latosan adhattam  számot az előttünk álló fel
adatokról.
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