
A magyarországi lignitkutatás helyzete M A D A I L Á S Z L Ó

M agyarország külfejtésre alkalmas lignitva- 
gyonáról világos képet kaptunk az 1975. I. 1-i 
helyzet szerinti szén vagy on-újram inősítés ered- 
m ényeként.A  m egkutatottság és a következő 
évekre tervezett kutatás várható eredm ényei 
alapján a lignitvagyon-helyzetet vázlatosan a 
következőképpen jellem ezhetjük.

A Thorez Külfejtés, m int célbánya, 1969 óta 
term el lignitet a Gagarin Hőerőmű részére. Az 
erőm ű üzem eltetését 2000-ig tervezik, így a 
bánya term elési tevékenysége is eddig tart. Az 
erőmű szénellátása — a beruházási program ban 
előírtaknak megfelelően — biztosítva van. Ne
hézséget jelen t m ajd a Ny igét patak  völgyében 
lévő kevésbé produktív terü let m űvelése — 
m ely közel 3—4 évig ta r t  — mivel e területen  
a takarási arány eléri a 10 m3/t körüli értéket.

E problém a megoldása érdekében vizsgáltuk 
a külfejtés Karácsond irányába való elfordítá- 
sának lehetőségét, m ely variáció egyenletes 
term elést biztosíthatna, azonban ennek döntő 
hátránya, hogy H alm ajugra község egy részé
nek lebontásával járna  együtt. Gondot jelentene 
még a terü leten  áthaladó 3. sz. főközlekedési 
ú t új nyom vonalra történő áthelyezése.

Vizsgáljuk a külfejtés nyugati irányban való 
bővítési lehetőségét is.

Szóba kerü lt továbbá Nagyrédétől ÉK -re lévő 
területen  egy kisebb kapacitású külfejtés ny itá
sának lehetősége is az erőm ű teljes lignitigé
nyének kielégítésére, azonban a lignit gyenge 
minősége és a szállítás költsége egyértelm űen 
m űrevalótlanná te tte  a nagyrédei lignitvagyont.

Gondoltunk arra  a lehetőségre is, hogy a 
Gagarin Hőerőmű 2000-nél tovább üzemel. Eb
ben az esetben a Thorez Külfejtés K-i irányban 
— a N agyút—Kápolna—Füzesabony közötti 
rem énybeli lign itterü lettel — bővíthető, mely 
terü let m a tartalékkén t van nyilvántartva.

A Bükkábrány—Ernőd közötti lign itterü let 
részletesen m egkutatott, lignitvagyona 2000 
MW-os erőm ű tüzelőanyag-igényét is képes 
kielégíteni. Az erőmű és a bánya optimális 
nagyságának vizsgálata és a beruházási program  
kidolgozása folyam atban van.

N yugat-D unántúlon Szombathely és a nyu
gati országhatár közötti terü leten  Torony köz
ség közelében a felderítő kutatás a befejezéshez 
közeledik. Az előkészítő, m ajd a részletes kuta
tás eredm ényeként lesz m eghatározható a lignit- 
vágyon, am elynek m űrevaló része 1500—2000 
MW teljesítm ényű erőm ű szénellátását lesz hi
vatott biztosítani.

A Bódva-völgyben Kom játi község m elletti 
rem énybeli lignitterületen  várható még a to
vábbi kutatások eredm ényeként 40—50 millió 
tonna m űrevaló lignitvagyon, azonban erre ön
álló erőm ű telepítése nem gazdaságos.

A Cserhát előterében Erdőtarcsa környékén 
befejeződött az előkészítő felderítő kutatás, 
i tt  értékelésünk szerint nagy m ennyiségű m ű
revaló lignitvagyonra nem szám íthatunk.

Az elm ondottakból látható, hogy jelenlegi 
ism ereteink szerint a visontai, a bükkábrányi, 
és a toronyi lignitterületen  kívül erőmű ellátá
sára alkalmas külfejtés telepítésére jelenleg 
nem ism erünk további lehetőséget. A Központi 
Földtani H ivatal m ár évekkel ezelőtt látta  ezt, 
s újabb lignitterületek  kutatásának tervezéséhez 
elkészíttette az országos lignitkatasztert — ami 
az ország terü letén  lem élyített különböző célú 
és megbízhatóságú fúrások adatainak alapján 
készült — eszerint feltételezhető, hogy Dél- 
nyugat-D unántúlon, Zala m egyében még jelen
tős lignitvagyon kutatható  fel.

A lignitkutatás feladatai az ötödik ötéves
tervben

A lignitkutatás feladata a népgazdaság éves és 
távlati célkitűzéseinek megvalósításához meg
felelő m ennyiségű és m egkutatottságú lignit
vagyon biztosítása. A lignitkutatás tervezése 
során — m in t más nyersanyagok esetében is — 
azt kell célul kitűzni, hogy a kutatás előzze 
meg a term elő üzemek tervezését és telepítését, 
sőt tartalék terü leteket is biztosítson a termelés 
zavartalan folyamatosságához.

A lignitvagyonhelyzet vizsgálatából és a ku
tatás általános feladataiból egyértelm űen követ
keznek a lignitkutatás előttünk álló feladatai, 
vagyis:

— A Cserhát előtéri előkészítő felderítő ku
ta tást jelentéssel kell lezárni.

— A Bódva-völgyben és a Füzesabony—Kál 
—Kápolnai területen  kim utatott rem ény
beli lignitvagyont felderítő kutatással le 
kell határolni.

— A Torony környéki lign itterü lete t bánya 
és erőm ű tervezéséhez szükséges m érték
ben meg kell kutatni.

— D élnyugat-D unántúlon tisztázni kell a lig
n it előfordulásának lehetőségét.

E feladatok megvalósítására az ötödik ötéves 
terv  időszakában m integy 200 m F t áll rendel
kezésre. Az előirányzott összeg területenkénti 
felhasználását nem részletezzük; a kutatás során 
a célszerűségnek megfelelően az egyes terü lete
ken a tervezettnél több vagy kevesebb fúrás le
m élyítésére kerülhet sor.

Az előttünk álló lignitkutatási feladatok meg
valósítását azzal segíthetjük elő a legjobban,
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ha az eddigi kutatások során felm erült problé
m ákat felvetjük, s a kutatási feladatok haté
konyabb m egvalósítását szolgáló javaslatokat 
teszünk.

A Nehézipari M inisztérium Távlati Tervezési 
és Beruházási Főosztálya — a Műszaki Fejlesz
tési Főosztállyal egyetértésben — 1974-ben úgy 
döntött, hogy a külfejtéses lignitterületek vo
natkozásában az egész ország területe a M átra
aljai Szénbányákhoz tartozzék. Azonban e dön
tésnél nem határozták meg, hogy ezzel kapcso
latban vállalatunknak m ilyen kötelességei és 
jogai vannak. A lignitkutatást a Központi Föld
tani H ivatal szervezi, irányítja  és ellenőrzi, il
letve ellenőrizteti, s ebben a m unkában még 
nem alakult ki érdemleges feladatunk. A szük
séges feladatokat term észetesen örömmel telje
sítjük, és a jövőben az eddiginél nagyobb súly- 
lyal szeretnénk e m unkában résztvenni.

A lignitkutatásban végzett m unkánk eddigi 
tapasztalatai alapján a következő főbb gondo
latok felvetését ta rtju k  szükségesnek:

A lignitkutatási igényt és a kutatókapacitást 
az elm últ években sajnos nem sikerült jól ösz- 
szehangolni, a következő években ennek meg
valósítását biztosítani kell.

A Torony környéki területen  évek óta csak 
két, esetleg három  fúróberendezés dolgozik. 
Közben volt lignitkutatás Somogybán, a Cser
hát előterén és a Füzesabony—Kál-Kápolnai 
területen. Em iatt nem sikerült azt az előzetes 
elképzelést megvalósítani, hogy ez évben ké
szüljön el a toronyi terü let összefoglaló földtani 
jelentése.

A kutatási m unkák kivitelezésének célszerű 
sorrendjét gyakran am iatt nem lehet betartani, 
hogy egy-egy kutatás befejezése u tán  a földtani 
jelentés és a továbbkutatási javaslat elkészítése 
időben nagyon elhúzódik.

A tapasztalatokból leszűrhető az a következ
tetés, hogy a fúrási kapacitást célszerű egy-egy 
adott terü letre  koncentrálni.

A fúrási m unka minőségével, a  magkihozatal- 
lal elégedettek lehetünk. A feldolgozásnak azon
ban vannak olyan problémái, melyek csak közös 
erővel oldhatók meg.

A régebbi értékeléseknél a lignittelepek m i
nőségi jellemzőit állandó nedességtartalom  fi
gyelembevételével számítottuk. Ez helytelen 
gyakorlat volt, hiszen elképzelhetetlen, hogy 
egy lignittelepben lévő agyagpadnak ugyanany- 
nyi legyen a nedvességtartalma, m int az alatta 
vagy* fölötte lévő esetleg 2000 kcal/kg fű tőér
tékű lignitpadnak. Az így figyelembe vett és 
szám ított elemzési sorok nagyfokú torzítást m u
tatnak. Ennek kiküszöbölésére az utóbbi 1—2 
évben a term észetes települési állapot szerinti 
minőséget igyekszünk meghatározni, illetve 
megközelíteni. A Központi Földtani Hivatal 
megrendelésére főleg a Bányászati Tervező In
tézet igyekezett a term észetes települési állapot 
szerinti minőségi jellemzők legvalószínűbb érté
két m eghatározni a m atem atikai statisztika 
módszerével, m eghatározott valószínűségi szin
ten érvényes hibahatárok mellett. Mivel azon
ban az „in situ” helyzet nem reprodukálható, 
a szám ított minőségi jellemzők nagym értékben

eltérhetnek a term észetes települési állapottól. 
Ha ezt pontosan meg is lehetne határozni, mire 
term elésre kerül sor, ez az állapot m ár meg
változik. M inden esetre a term észetes települési 
állapot meghatározására, megközelítésére irá
nyuló törekvés helyes volt, azonban ezt csak a 
fejlődés egy fokának szabad tekinteni. Ettől 
tovább kell lépni, olyan minőségi jellemzők fi
gyelem bevételére kell törekedni, melyek nem 
változnak a nedvességtartalom  változásának ha
tására. Ez elengedhetetlen feltétele a megbíz
ható lignitvagyon-m eghatározásnak és az ás
vány vagyon-gazdálkodásnak.

I tt  kell m egem lítenünk a geofizikai kutatási 
módszerek nem kellő m értékű felhasználását a 
lignitkutatásban. A kutatásnál a különböző geo
fizikai vizsgálatok célja a földtani észlelés ki
egészítése, pontosabbá tétele, egyes kőzetfizikai 
tulajdonságok megismerése, egyes nyersanya
goknál a minőségi adatok gyors szolgáltatása és 
a fúrási m unka ellenőrzése. A m élyfúrásokban 
végzendő mélyfúrásgeofizikai vizsgálatokról a 
9/1973. KFH utasítás intézkedik. Az utasításban 
foglalt m érések elvégzése a lignitkutató-fúrá- 
sokban a fenti célra nem elegendő, hiszen a kő
zetfizikai tulajdonságokra és minőségi adatokra 
csak minimális, relatív értékeket szolgáltat. Az 
utóbbi években az elm életi geofizikai kutatás 
felszínre hozott sok lehetőséget kőzetfizikai és 
minőségi értékek geofizikai módszerekkel tö r
ténő meghatározására. Az elm életileg kidolgo
zott módszerek azonban csak akkor válnak a 
kutatás számára hasznosítható módszerekké, ha 
lehetőséget biztosítunk a kutatás során a szük
séges m érések elvégzésére, más módszerekkel 
m eghatározott értékekkel való összehasonlításra. 
Természetesen csak olyan fúrásokban célszerű 
ilyen m éréseket végezni, amelyekben az illető 
kőzetfizikai jellemzőt vagy minőségi értéket 
más, nem geofizikai módszerrel a kutatási terv  
szerint meghatározunk.

A kutatás és az ásványvagyon-meghatározás 
bizonytalansága a távlati tervezésben és a rö
vidtávú tervezésben továbbgyűrűződik, s végső 
soron a term elés során jelentkezik ha nincs, 
vagy nem megfelelő m értékű az utólagos, vagy 
term elési kutatás. A Thorez K ülfejtésben bár 
term elési kutatás végső soron volt, az üzemi 
földtani szolgálat hiányában nem volt megfelelő 
értékelés, így a kutatási bizonytalanság a te r
melési veszteség és hígulás irreális m értékét 
eredm ényezte. A jelenleg m ár szervezés alatt 
levő üzemi földtani szolgálat segítségével a te r
melési tapasztalatok összegyűjtésével, elemzésé
vel, a szükséges kutatások és vizsgálatok elvég
zésével nemcsak közvetlenül a term elést akar
ju k  segíteni, hanem  a távlati kutatás problém ái
nak a megoldását is szolgálni kívánjuk.

A lignitkutatás hatékonyságának elősegítése
érdekében

1. feltétlenül szükségesnek tartjuk , hogy az 
ország külfejtéses lignitterületeinek a M átraal
jai Szénbányák érdekeltségi körébe való tarto 
zásából adódó kötelességeket és jogokat a NIM 
illetékes főosztályai, a Központi Földtani Hiva-
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tá l és a M agyar Szénbányászati Tröszt határo
zatban rögzítsék.

A M átraaljai Szénbányák szakemberekkel 
való ellátottsága jelenleg megfelelő, a szervezés 
a la tt álló üzemi földtani szolgálat további erő
sítést jelent, így a szükséges m értékben gazdája 
tudunk és szeretnénk lenni az országban folyó 
lignitkutatásnak.

2. a jelenlegi energiahelyzetből adódóan el
képzelhetőnek tartjuk , hogy a Torony környéki 
lign itterü let hasznosítása hamarosan szóba ke
rülhet. Ezért feltétlenül szükségesnek látjuk  
a te rü let ku tatását az erőket koncentrálva gyor
síto tt ütem ben elvégezni. Elég gyakran m egtör
ténik  nálunk, hogy eléggé meg nem kutato tt 
terü letre  külfejtési tanulm ánytervet készítenek. 
Például tanulm ányterv készült m ár a még csak 
rem énybeli Bódva-völgyre és még előbb a To
rony környéki terü letre  is, pedig még a felderítő 
kutatás sem volt befejezve. Ezért is fontos a 
toronyi te rü let ku tatását meggyorsítani, hogy 
lehetőleg a következő tanulm ányterv m ár na
gyobb ismeretesség alapján készüljön.

Egy nem eléggé m egkutatott terü letrő l készí
te tt külfejtési tanulm ányterv  az adatok bizony
talansága m iatt félrevezethető lehet, s egy 
helytelen információ rányom hatja bélyegét a 
terü let további sorsára.

3. a lignitkatasztert és az elkészített délnyu
gat-dunántúli kutatási terveket felül kell vizs
gálni, esetleg új kutatási terveket kell készíteni, 
m elyek elsődleges célja a meglévő bizonytalan 
adatok ellenőrzése legyen.

4. feltétlenül érvényre kell ju tta tn i a komp
lex kutatás elvét. Minden egyes fúrást nemcsak 
földtani, hanem  hidrogeológiai és talajm echani
kai szempontból is bizonyos mélységig értékelni 
kell. Ez feltétlenül jobban szolgálja az egyes 
területek  bányaföldtani, bányaműszaki meg
ítélését.

5. a lignit minőségének jellemzésére elsősor
ban a száraz ham utartalm at kell meghatározni 
és alapadatként rögzíteni, m ert a lignit nedves
ségtartalm a változó és a települési nedvesség 
sem m érvadó a felhasználás szempontjából.

Fontos jellemző a lignit szénkőzettani fel
építése, m elynek vizsgálatát szorgalmazni kell. 
A szénminőség és a szénkőzettani jelleg közötti 
kapcsolatok m egállapításával segíthetünk leg
többet az üzemeltetőknek, m ert a szénkőzettani 
jelleg felismerése nem okoz különösebb nehéz
séget, így a term elvény m inőségének irányítása 
biztosabbá válik.

A lignitvagyon-meghatározás megköveteli, 
hogy a számbavételi feltételeket a szárazhamu- 
tartaiom ra felépítve dolgozzuk ki.

Célszerűnek ta rtju k  m eghatározni a telíte tt 
nedvességtartalm at is, m ert minőség szempont

jából a száraz állapot m ellett még a telítettség 
is állandó, biztos jellemző.

A lignit minőségének m egállapítására, s ké
sőbb a kutatási költség csökkentésére fokozot
tabb m értékben kell felhasználni a geofizikai 
m ódszerekben rejlő lehetőségeket. Ennek érde
kében szükségesnek tartjuk  a geofizikai vizsgá
lati módszerek lehetőségeit megvizsgálni, dön
teni a vizsgálatok szükségességéről és a kutatási 
program ba való beépítéséről.

6. a gépi adatfeldolgozás és vagyonszámítás 
eddigi tapasztalatai alapján feltétlenül szüksé
ges a számítógép adta lehetőségeket minél szé
lesebb körben kihasználni. Célszerű lenne a 
fúrási adatokat m ár a fúrások dokumentációjá
nak összeállításakor olyan form ában rögzíteni, 
hogy az m ár számítógépre kerülhessen. így egy 
terü let kutatásának befejezése és a rétegazono
sítás elvégzése után rövid idő ala tt készülhetne 
el a szénvagyonszámítás. Ezzel egyrészt meg
gyorsítanánk az értékelési m unkát, csökkenhet
ne a kutatási fázisok közötti idő, s a fúrási és 
számítási adatok legcélszerűbb nyilvántartási 
módja valósulna meg, alapadatokat szolgáltatva 
a szénbányászati információrendszer- ásvány
vagyon-gazdálkodási alrendszerének.

7. az elmondottakon kívül a M átraaljai Szén
bányák célkitűzései a következők:

— lignittelepek számbavételi és műrevalósági 
feltételeinek kidőlgozása,

— a műrevalósági számítások lignitkülfejtés
re vonatkozó továbbfeljesztése, az inhomo
genitás számítás m ódjának kidolgozása,

— a term elési veszteség és hígulás optimális 
m értékének meghatározása,

— szénkőzettani vizsgálatok megszervezése,

— kisátm érőjű sekélyfórásokban végezhető 
geofizikai vizsgálati módszerek kidolgozása 
a lignitm inőség gyors vizsgálata céljából,

— szénfalon végezhető gyors minőségvizs
gálatra alkalmas geofizikai kézi műszer 
használatának bevezetése,

— talajm echanikai vizsgálatok bővítése, s az 
eredm ények fokozottabb felhasználása a 
tervezésben és term elésben.

Az elm ondottak alapján látható, hogy az or
szágban folyó lignitkutatásnak nincsenek meg
oldhatatlannak tűnő problémái. Az általunk ta
pasztalt hiányosságok kiküszöbölésére javasolt 
megoldásokon tú l sok olyan lehetőség kínálko
zik, m elyek kihasználásával nagym értékben nö
velhetjük a lignitkutatás hatékonyságát, a ku
tatási eredm ények felhasználhatóságát a távlati 
tervezésben és a term elésben egyaránt.
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