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A mecseki feketekőszén-bányászat fejlesztését 
— lévén ez Magyarország egyetlen koksz-szén- 
bázisa —  az állami nagyberuházások rangjára 
emelte a koksz iránt mutatkozó növekvő igény.

A mecseki kőszéndmedence területe mintegy 
100 km2. Az ásvány vagyonmérleg szerinti ipari 
szénvagyon 588 Mt; a reménybeli területeken 
további 170 Mt várható.

Területünkön 7 termelő üzem működik, ame
lyek összes ipari kőszénvagyona 184 Mt.

Az összes kitermelhető vagyon 40%-a a már 
országosan is közismert Máza-Dél—Váralja-Dél 
területén van.

Az ipari kőszénvagyon mennyisége termelő
üzemenként 2,5 millió t és 83 millió t között 
változik. A művelés jelenlegi alsó határa 620 
m, amely az ezredfordulóig várhatóan 780 m 
mélységet ér el.

A geotermikus viszonyok rendkívül kedve
zőtlenek. A produktív összletben 15— 16 m-ként 
1 °C-kal emelkedik a kőzethőmérséklet.

A Mecseki Szénbányák mélyműveléses üze
meinek területén a nyilvántartott gázdinamikai 
jelenségek évenkénti száma meghaladja a fél
ezret. Túlnyomó részüket Pécsett, alárendeltebb 
mértékben a komlói területen észlelik.

A termeléscentrikusság megtartása mellett, 
az élet- és vagyonbiztonságot szem előtt tartó 
elvek figyelembevételével a Mecseki Szénbá
nyák földtani szervezete tevékenységének jó 
részét e gázkitörések megelőzésével és a bizton
ságos bányaműveléssel kapcsolatos gyakorlati 
földtani kutatómunka képezi. Éppen ezért a 
mecseki földtani sajátosságokból eredő, a gáz
kitörésveszély elhárításával kapcsolatos földtani 
feladatokról adunk áttekintést.

A kőszéntelepeket magába foglaló alsó-liász 
rétegsor vastagsága változó. Komlótól Pécs felé 
haladva fokozatosan vastagodik. Komlón átlago
san 300 m, a Szabolcs- és a Széchenyi-aknák 
területén már a 900 m-t is eléri. Átlagos mély
ségben a telepek csapáshossza 18—20 km. A 
művelhető telepek száma Komló területén átla
gosan 9, mintegy 30 m összvastagságban; a pé
csi üzemekben 15 telepet művelünk, 28 m mű
velhető összvastagságban. A telepek jellemző 
kifejlődésbeli tulajdonsága, hogy genetikai sajá
tosságuknál fogva Komlón ritkábbak, de vasta
gabbak: Pécsett vékonyabbak, de sűrűbben 
fordulnak elő.

A biztonságos termelés, a váratlan gázkitörés 
megelőzése érdekében a mecseki szénbányászat 
földtani szervezetének feladata sokrétű, s a jö
vőben is az marad. A régi, klasszikus értelem
ben vett földtani munka méreteit — az igények 
kielégítésére való törekvés miatt — többszörö
sen túlnőtte.

A felvételező, elemző és értékelő földtani 
munkának két fő iránya van:

—a hagyományos értelemben vett bányabeli 
földtani tevékenység;

— az előző tevékenységet kiegészítő, ponto
sító geofizikai mérések.

Vizsgálataink tárgyköre a következő:
— frissen megépített bányatérségek folya

matos geológiai felvétele, s annak naprakész 
dokumentálása. A vonatkozó utasítások értelmé
ben a gázkitöréses munkahelyeket legalább 
5 m-ként — azaz folyamatosan — szelvényezni 
kell;

—■ a gázkitörés-veszélyes és gázkitörésgyanús 
elővájási munkahely megindítása előtt, a vágat 
első 100 méteres szakaszában földtani szelvényt 
kell készíteni. A földtani, bányaművelési isme
retek alapján várható vetőket, földtani zavar
gásokat stb. fel kell tüntetni;

— a tényleges helyzetnek megfelelő földtani 
szelvényt —  az észlelt adatok alapján — az elő
zetes földtani szelvény alatt, azzal azonos mé
retarányban folyamatosan vezetni kell;

■— 100 m-nél hosszabb vágat esetében, a kö
vetkező 100 m-re az előzetes földtani szelvényt 
és a technológiai előírásokat az első szakasz 80. 
méterének elérése után kell elkészíteni és az 
esetlegesen módosult technológiai előírásokat a 
munkahely 85. méterétől kell alkalmazni. Ha a 
vágat (vágatszakasz) 100 m-nél rövidebb, a föld
tani szelvényt a tervezett vágathosszat 20 m-rel 
meghaladó szakaszra kell elkészíteni;

— a bányaüzemi földtani szolgálat köteles a 
technológiai előírásokban rögzített feladatokat 
ellátni, az észlelt adatokról nyilvántartást vezet
ni és azokat folyamatosan elemezni, értékelni;

— a folyamatos értékelés (elemzés) alapján 
az üzem felelős műszaki vezetőjét rendszeresen 
tájékoztatni kell, aki a szükséges intézkedése
ket (technológiai előírások szigorítását, védeke
zési eljárások alkalmazását) — időben köteles 
megtenni;

— hatóságilag kötelezettek vagyunk a rende
let betartására, változatlan létszám mellet. Ez az 
elsőrendű munka, amelynek nem teljesítését 
közvetlen elmarasztalás követi.

Az előző két pont feltételeinek biztosítása, ill. 
megvalósítása mellett elengedhetetlenül szüksé
ges — az egyre fokozódó igényeket figyelembe 
véve — a bányabeli kutatások elvégzése. A ku
tatások egy részét vágatok kihajtásával végez
zük el. Éves szinten mintegy 40—45 km vágatot 
hajtunk ki, amelynek földtani szelvényezése és 
értékelése kötelező számunkra. Ezen belül a 
már említett gázkitörésveszélyes munkahelyek 
napi ellenőrzése és részletes földtani dokumen
tálása és értékelése, feladatainkat csak fokozzák.
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Az elmúlt ötéves terv során száz különböző 
típusú és teljesítményű fúrógéppel évente mint
egy 160 km fúrást mélyítettünk, melyből átla
gosan 90 km kutatófúrásnak minősül. A fúrá
sokban évente mintegy 13 km karotázsmérést 
végzünk. Fúrási igényünk a VI. ötéves terv 
folyamán is lényegében az említettekkel azonos 
marad. Az 1972. évben bevezetett és folyama
tosan alkalmazott karotázsméréssel a bányabeli 
kutatás a Mecsekben döntő fordulatokhoz érke
zett. A kőzetfajták határainak meghatározása 
lényegesen könnyebb és megbízhatóbb lett. Ez 
a mecseki gázkitörés-veszélyes területeken 
szinte létfeltétel.

Méréseink minősége az elmúlt ötéves terv 
során a rutin megszerzésével javult. Automati
kus számkijelzéses készülékeink munkánk haté
konyságát növelik. Ugyancsak az V. ötéves terv 
során a szeizmikus telephullám-kutatással — a 
kőszéntelepek folyamatosságának kimutatásá
ra — eredményes kísérleteket folytattunk.

Feladatainkat az elkövetkezendő évtizedben 
csak úgy valósíthatjuk meg, ha bányabeli összes 
tevékenységünket magasabb technikai szintre 
emeljük. A fokozottabb fejtésgépesítés, nagyobb 
vágathajtási sebességet igényel. Ez megköveteli 
a bányaföldtani munkálatok hatékonyságának 
szükségszerű növelését.

Az elmúlt tervidőszakban a túlzott mennyi
ségi igény, valamint a korszerű eszközök hiánya 
miatt, általában teljes szelvénnyel fúrtunk. A 
fúrások által szolgáltatott adatok pontossága sok 
esetben nem érte el a kívánt szintet. A nehéz 
bányaföldtani viszonyok ugyanis a fúrásoknál 
is megmutatják hátrányos hatásukat. A vetők, 
a vízhozáfolyások mentén a mellékkőzetek duz
zadása, a kőszéntelepek omlásra hajlamos volta, 
a gázdinamikai jelenségek mind csak nehezítik 
fúrásos tevékenységünket. A mecseki kőszén
medencében a fúrási kutatási igény és lehetőség 
között nagyságrend i eltérés van. A kutatási 
igényt, az ismeretesség növelésére való törek
vés, nagyságát az igényelt pontosság és a bo
nyolult földtani felépítettség határozza meg.

Fentiek jegyében a bányaföldtani kutatással 
kapcsolatos célkitűzéseinket röviden az aláb
biakban fogalmazhat j uk. .meg:

a) Miután a klasszikus értelemben vett fúrá
sos módszer a kutatás minőségének javításában 
már lényeges előrehaladást nem hoz, a karo
tázsmérést kell továbbfejlesztenünk. A kísérleti 
bányabeli mérések során értékelhető eredményt 
hozott termokarotázs módszert valamennyi 
üzemben alkalmazni kell, ahol a kőszéntelepek 
gázveszélyessége megállapítható, de a réteg
határok meghatározására is jól felhasználható;

b) A VI. ötéves tervidőszak elején már min
den termelő üzem rendelkezni fog olyan MINI 
karotázs berendezéssel, mellyel az összes mérés 
elvégezhető (jelenleg egy ilyen berendezésünk 
van).

A mérések hatékonyságát növelnünk kell:
-— a széntelepek minőségének fúrólyukakban 

történő meghatározásával, ill. a műrevalóság 
megítélésével;

— a meddőkőzetek felismerésének és szét
választásának további pontosításával;

— gyors kiértékelési lehetőség biztosításával 
(matematikai programmal való értékelés, auto
matikus felrajzolás);

— a fúrórudazatba épített speciális — első
sorban vezeték nélküli jeltovábbítási rendsze
rű — szondák kifejlesztésével;

—  a mérési idő rövidítésével, a feltáró mun
kák holtidejének csökkentésével;

— különböző lyukátmérők (40— 115 mm-ig) 
hatásának kiküszöbölésével, a lyukátmérő mé
résében;

— a fúrólyukakba szorult sugárforrás és a 
szonda megmentésére alkalmas szerszám készí
tésével;

— a Mecseki Szénbányák földtani célzatú 
fúrásainak maximális mértékű karotálásával.

Sokat várunk a szeizmikus telephullám mé
réstől, melyet egy új magyar műszerrel akarunk 
megkezdeni. A laboratóriumi és külszíni kísér
leti mérések biztatóak és reményünk van arra, 
hogy az egyes telepszakaszok átvilágítása, a te
lepfolytonosság, a vetők és a zavargások ki
mutatása —  az igényeknek megfelelően — 
lehetővé válik.

Széles körben kívánjuk alkalmazni a függő
leges fúrásokkal történő kutatást. Ennek célja 
az élő szint alatti földtani információk megszer
zése a főbb vágatok telepítéséhez.

A kutatási eszközök fejlesztése és intenzitásá
nak fokozása révén a jelenleginél lényegesen 
több információt kell szereznünk a leművelésre 
kerülő kőszénvagyon teleptani és tektonikai 
viszonyairól.

A gázkitörésveszély elhárítása szempontjából 
igen fontos az ún. védőtelepes művelések ese
tén, az alá- és föléfejtések tervezésével kapcso
latos földtani értékelés. A gázkitörés-veszélyes 
telepek kigázologtatásához szükséges feltételek 
megteremtése, megbízható és pontos telepazo
nosítás nélkül egy soktelepes kőszénmedencé
ben el sem képzelhető (ez természetesen ás
ványvagyonvédelem szempontjából is elenged
hetetlenül fontos!).

Az ásványvagyon-védelem, általában az ás- 
ványvagyan-gazdaálkodás terén el kell végezni 
a már megismert terület, ill. a kőszénvagyon 
vizsgálatát és értékelését, különös tekintettel a 
komplex vagy egyéb fejtéstechnológiai lehető
ségekre, amelyek bevezetése és üzemszerű al
kalmazása egyáltalán szóba jöhet. A Mecsekben 
a kőszéntelepek összvastagságának mintegy 40 
—45%-át műveljük le. Az ipari vagyonnak 
mintegy 50—60%-a többszeletes művelésű; 
magasabb hozamú termelési eredmények a 
vastag kőszéntelepekben érhetők el.

A fejtés gépesítése is fokozódik. A  földtani 
adottságok folytán azonban sok területen a 
gépesített fejtés gazdaságtalan, s ezért hagyo-
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mányos technológiával kell dolgozni. Megfelelő 
összhangot kell íteremtenünk a gépesítés és 
ásványvagyon-védelem terén a bányászati tevé
kenység valamennyi szakaszában, amely —  vé
leményünk szerint — változatlan piaci feltételek 
mellett, természetes velejárója lehet ásvány- 
vagyon-kazdálkodásunk rugalmasságának is. 
Választ kell adnunk arra, hogy melyik út a 
helyesebb:

—  nagy teljesítményű fejtési technológia al
kalmazása, amely gépesítésre alkalmas területe
ken nagyobb ásvány vagyon-veszteséggel jár, 
vagy

—  kisebb hozamú, gépesítés szempontjából 
kedvezőtlen területek leművelése, kisebb kő
szén vagy on-veszteség mellett.

összefoglalva: úgy gondoljuk, hogy a VI. 
ötéves terv bányaföldtani tevékenységgel kap
csolatos célkitűzéseit —  az adott lehetőségeket 
figyelembe véve — teljesíteni tudjuk. Külön ki 
kell egészítenem az elmondottakat azzal, hogy 
a megfelelő mennyiségű és minőségű földtani 
információkat, akár műszerekkel, vagy műsze
rek nélkül szerezzük azokat, jó felkészültségű 
és tapasztalatokkal rendelkező bányageológu
soknak kell értékelniük.
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