
A Mátraaljai Szénbányák földtani tevékenysége 
az V. ötéves tervben és a VI. ötéves terv célkitűzései

MADAI LÁSZLÓ a Mátraaljai Szénbányák főgeológusa

A Mátraaljai Szénbányák növekvő földtani 
feladatainak ellátására 1974-ben megszervezésre 
került a kutatási és földtani osztály, melynek 
3 fő tevékenységi köre

— az országos lignitkutatási tevékenység;
— az ásványvagyon-gazdálkodás;
— a termeléselőkészítés.
Az országos lignitkutatási tevékenység jelen

tette az V. ötéves tervidőszakban az osztály 
munkájának zömét.

Ezen a téren elvégzett legfontosabb munkák:
— nyolc lignitkutatási terv kidolgozása;
— a kutatási terv szerint kivitelezésre került 

kutatások műszaki ellenőrzése;
— kilenc kutatási terület összefoglaló földtani 

jelentésének elkészítése, ebből két területre 
közös munka az OFKFV-vel, egy pedig a ter
vező irodával;

— „Az ország természeti erőforrásainak ku
tatása és feltárása” országos program keretében 
régebben megkutatott területek részletes föld
tani, gazdaságföldtani átértékelése, lignitprog- 
nózisck készítése, nagykapacitású külfejtések 
telepítési lehetőségeinek vizsgálata;

— éves, középtávú és hosszútávú kutatási 
programok összeállítása;

— a NIM, KFH és MSZT részére különböző 
szakértői véleményezések.

Az országos lignitkutatás legfontosabb ered
ményei :

1. Megvalósult a toronyi lignitterület előze
tes és részletes fázisú kutatása. A várakozásnak 
megfelelően 530 Mt lignitvagyon bizonyult mű- 
revalónak. Az előirányzott kategória-arányok 
biztosítása mellett a kutatási sűrűséget átlago
san mintegy 40%-kal lehetett csökkenteni.

2. Egy tervciklussal korábban sor kerülhetett 
a Kápolna—Füzesabony terület felderítő kuta
tásának teljes megvalósítására. Megkezdődött az 
előzetes kutatás és Nagyút—Kál térségében 
területbővítő előkutatás is folyt. A felderített 
kitermelhető, műrevaló ásványvagyon 1229 Mt, 
a reménybeliből 706 Mt.

3. A tervezettel közel azonos volumenben, 
de mintegy kétszeres területen folyt előkészítő
felderítő kutatás. Nem valósult meg a kismé
retű komjáti előfordulás felderítésének befeje
zése és a toronyi lignitterület csapásirányú to- 
vábbkufatása. Figyelemre méltó indikációt, de 
egyelőre nem műrevaló előfordulást eredmé
nyeztek a D-zalai, É-csereháti. (rakacai) és takta- 
harkányi fúrások.

4. Fejlődött a kutatás minősége, különösen az 
általánosan bevezetett korszerű karotázs mérés
komplexum révén. A teljes kutatási költség na
gyobb hányadát fordítottuk vizsgálatokra a 
komplex kutatás elvének érvényesítése céljából.

Ásványvagyongazdálkodás területén

— éves ásványvagyonmérlegek összeállítása 
és minden esetben határidő előtti leadása;

— az ország lignitvagyonmérlegének, ezen 
belül a Thorez-külfejtés mérlegének rendezése;

— az 1976-os műrevalósági újraminősítés el
végzése az ország lignitterületeire;

— a bezárt bányák és vizsgálataink alapján 
hosszú távon sem művelésbe vonható területek 
törlési eljárásának lefolytatása;

— a lignittelepek inhomogenitásának értel
mezése, számszerűsítése, számbavételi feltételek 
meghatározása, veszteség és hígulás normatívák 
kidolgozása;

— az 1981-es műrevalósági újraminősítés elő
készítése, a lignitkülfejtésre alkalmazható reál
költség számítási metodika kidolgozása, mely 
bekerült a központilag kiadott utasításba;

— a Thorez Bányaüzem ásványvagyon-gaz- 
dálkodásának folyamatos ellenőrzése, értékelése 
és ügyintézése.

Termeléselőkészítés terén legfontosabb ered
mény az üzemi földtani szolgálat lépésről lé
pésre történt létrehozása, megszervezése, ami 
most már geotechnikai részleg megnevezéssel 
működik, bár szervezettsége további javításra 
szorul.

Az üzemmel való kapcsolatban fő cél, sok
oldalú segítéssel hatékonyabbá tenni a részleg 
munkáját, s ezzel a termelést elősegíteni. Ennek 
megfelelően ellenőrzési tevékenységünk első
sorban a munka javítási és segítségnyújtási 
lehetőségek feltárására irányul.

— Víztelenítés terén tudtuk és tudjuk a leg
több segítséget nyújtani. E téren már több 
feladatot közösen oldunk meg, mint pl. a „Bá
nyavízvédelmi jelentés” -ek teljes összeállítása, 
kúttelepítési tervek és egyedi kúttervek készí
tése.

— Talajmechanika terén bár sok mindenben 
előreléptünk, mint pl. a szervezet és eszköz- 
ellátás javítása terén, itt van a legtöbb tenni
való. Az elmúlt időszakban elsősorban külső 
intézmények munkájára támaszkodtunk, de rá 
kellett jönnünk, hogy saját dolgainkat megfe
lelően és megnyugtató módon elsősorban saját 
erőből lehet rendezni.

Termeléselőkészítő telepkutatásban sikerült 
biztosítani a legbizonytalanabb területek meg
kutatását, de ezen a téren elsősorban előkészítő 
tevékenységet folytattunk a tervszerű, mennyi
ségi és minőségi előrejelzés biztosítása érdeké
ben.

Termelést előkészítő tevékenységbe sorolhat
juk a vállalati szinten végzett különböző közép-
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és hosszútávú tervek készítésében, a művelési 
koncepciók variációinak, a termelésbővítési 
lehetőségek vizsgálati munkáiban való részvé
telünket.

Egyéb tevékenységként meg kell említeni a 
nagyegyházi, majd a tatabányai külfejtés vízte
lenítési munkáinak megszervezését, irányítását 
és ellenőrzését, a Thorez Bányaüzem bányavíz
hasznosítási javaslatának kidolgozását.

A következő ötéves ciklusban kutatási felada
tainkat а „VI. ötéves országos földtani kutatási 
terv” -ben rögzítettek határozzák meg. E szerint 
be tudjuk fejezni az 1979-ben félbehagyott elő
zetes fázisú kutatást a kápolna—füzesabonyi 
területen, majd a terület Ny-i felét, a Thorez- 
külfejtés és a Tarna-patak közötti területet 
részletesen kutatjuk meg.

Talán megvalósulhat a Mátra és a Bükk- 
hegység előterében megismert lignitterület kül
fejtési lehetőségeinek déli irányú kutatása is. 
Bár ásvány vagyonnal való ellátottságunk jelen
leg is magas fokú, de éppen a Thorez-külfejtés 
környezetében nincs meg az olyan fokú meg- 
kutatottság, amely lehetővé tenné a külfejtés és 
az erőmű nagyobb mérvű kapacitásbővítését. 
Ezen segít a VI. ötéves tervben előirányzott 
kutatás, lehetővé téve az erőmű akár 1000 MW- 
tal való kapacitásbővítését is.

A földtani kutatás részeként el kell látnunk 
a megvalósuló kutatás műszaki ellenőrzését, 
folyamatosan számítógépre kell vinni a kapott 
földtani információkat, s az OFKFV-vel közösen 
feldolgozni, értékelni a kutatási eredményeket.

Fontos feladatként tűztük magunk elé a 
komplex földtani adatbank megszervezését, lét
rehozását, mely nemcsak az ásványvagyon
gazdálkodást, hanem a teljes ásvány vagyon
hasznosítási vertikum optimalizálását is szol
gálná.

Asványvagyon-gazdálkodás terén legközelebbi 
feladatunk az V. ötéves tervidőszak ásvány- 
vagyon-gazdálkodásának elemző értékelése, 
majd a műrevalósági újraminősítés.

A műrevalósági újraminősítés eredményei
nek alapján meg kell vizsgálnunk, hogy mérleg
területeink között van-e még olyan terület, 
amely külfejtéses művelésre távlatilag sem ke
rülhet, s ezek törlésére javaslatot kell készíteni.

Itt kell megemlítenem egy kifejezetten kül
fejtésre alkalmas lignitterületekre vonatkozó 
problémát. Lignitterületeinken a viszonylag 
nagy településsűrűség következtében sok kisebb 
nagyobb község található, sőt el lehet mondani, 
hogy a termelés szempontjából legkedvezőbb 
területek vannak elsősorban különböző objek
tumokkal lefedve. Ennek következtében nagy 
mennyiségű lignitvagyon van pillérben lekötve. 
Az 1981. január 1-i mérlegben az összes földtani 
vagyonnak 22%-a végleges pillér. Úgy érzem, 
érdemes lenne megfontolni, nem lenne-e cél
szerű ezt a vagyont a mérlegből kivenni. Kül
földi gyakorlatra hivatkozhatok, ahol csak a 
távlatilag kitermelésre tervezhető vagyont sze
repeltetik a mérlegben, s az ide nem sorolható

vagyonrészeket pedig mérlegen kívül tartják 
nyilván.

Működő bányánk, a Thorez-külfejtés ásvány- 
vagyon-gazdálkodásával, a vele szorosan össze
függő termeléselőkészítés és termelés kapcsán 
célszerű foglalkoznom.

Termeléselőkészítési tevékenységünket a VI. 
ötéves terv során ngy mértékben fejleszteni 
kívánjuk. Telepkutatásban már 1981 folyamán 
üzemszerűen bevezetjük a geofizikai mérésekkel 
történő telepvastagság- és minőség-meghatáro
zást. Ebben az irányban az elmúlt időszakban 
eredményes kísérleteket végeztünk a MÁELGI 
segítségével. A Thorez-külfejtésben az előkészí
tett szabad szénvagyon általában 4— 5 millió t 
körüli. Ezt a vagyonmennyiséget kis mélységű, 
teljes szelvényű fúrásokkal feltárjuk, és a fúrá
sokban végezzük el a geofizikai méréseket saját 
mérőberendezéssel. A mérési eredményeket szá
mítógéppel dolgozzuk fel, alapadatokat szolgál
tatva a termelésirányításnak, a minőségi prog
ramozásnak. Az előkészített szabad szénvagyon 
nagyságából adódóan akár féléves előretartással 
tudjuk e munkát elvégezni. Az elővíztelenítést 
szolgáló fúrásokban végzett geofizikai mérési 
módszereket is fejleszteni kívánjuk, s eredmé
nyeit felhasználni a földtani kép pontosítására. 
Ez segíti az előbb említett kutatás tervezését is. 
Az ily módon végrehajtott telepkutatás nagy 
mértékben szolgálja az ásvány vagyongazdálko
dás opfimalizálását.

Víztelenítési tevékenységünket az elmúlt év
tizedben kialakított, a gyakorlatban jól bevált 
módszereink további alkalmazásával, de na
gyobb szervezettséggel, hatékonyabban kíván
juk végezni. A Nyugati— és Keleti—I. külfejté
sekben fő cél elsősorban a már meglévő vízte
lenítő eszközökkel biztosítani a termelés folya
matosságát.

Az 1980-ban megnyitott Keleti—II. bánya- 
területen az új ismeretek alapján optimalizálni 
kell az elővíztelenítést. Ez az optimalizálás 
értendő a kútgeometriára, az emelendő vízho
zamra, víztelenítési időre, s mindezzel a vízte
lenítési költségekre. Ennek érdekében nagy 
gondot kell fordítani a víztelenítés ellenőrzésére, 
folyamatos értékelésére, s a szükséges pótintéz
kedések tervezésére és végrehajtására, s ehhez 
jobban ki kell használni a víztelenítés progra
mozásában rejlő lehetőségeket. Jobban össze 
kell hangolni az elővíztelenítést a bányagödör 
víztelenítésével!

A  víztelenítés kapcsán kell megemlíteni, hogy 
fúróberendezéseink többsége amortizálódott, az 
R—200-as berendezések gyártása megszűnt, nem 
biztosított az alkatrészellátás.

A VI. ötéves terv során gondoskodnunk kell 
céljainknak megfelelő, lehetőleg szocialista 
relációból beszerezhető fúróberendezésekről.

Talajmechanikai feladatainkat a VI. ötéves 
tervben a termelési—kutatási feladatok közül 
legkiemeltebben kell kezelnünk, hiszen e téren 
van a legtöbb tennivalónk. Elsősorban a Ke
leti—II. külfejtésre kell erőinket koncentrálni,
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mivel e területen a földtani felépítésből adódóan 
rosszabb a geotechnikai helyzet.

Fő feladataink:
—• a már megnyitott külfejtésben állékony 

rézsűket kialakítani;
—• a következő évekre előre jelezni az állé

konysági viszonyokat a rézsűk és a szintosztások 
tervezéséhez;

— biztosítani a rézsűk állékonyságának folya
matos ellenőrzését, vizsgálatát;

—  rézsűbiztonságot növelő különleges —  vi
szonyaink között gazdaságosan alkalmazható — 
módszereket felkutatni, technológiákat kidol
gozni és szükség esetén alkalmazni;

—  kidolgozni olyan rézsűállékonysági vizsgá
lati módszereket, melyek jól alkalmazhatók a 
geotechnikai üzemvitelben.

Megnövekedett termelési kutatási feladataink
nak csak megfelelően képzett szakgárdával tu
dunk eleget tenni, melynek biztosítására meg
van a reális lehetőség. Biztosított az egyetemi 
végzettségű szakemberekkel való ellátottságunk 
a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemről és

a Freibergi Bányászati Akadémiáról, a geológus
technikus utánpótlás is megfelelő.

Nagy gondot kívánunk fordítani szakembe
reink továbbképzésére, e célból szerveztünk 
geostatisztikai tanfolyamot egyetemi előadóval, 
továbbképző előadásokat fogunk tartani szak
embereinknek elsősorban az üzemviteli tevé
kenységet előrevivő tudnivalókról, de tágabb 
földtani témákról is. Ösztönözzük dolgozóinkat 
a tudományos egyesületekben való aktív rész
vételre.

A Mátraaljai Szénbányák földtani szolgálatát 
ellátó kutatási és földtani osztály a még tovább 
szerveződő, erősödő Thorez Bányaüzem geo
technikai részleggel, alkalmas a feladatok maga
sabb szintű végrehajtására. Az osztály és a 
részleg kapcsolata szoros, a hatékony együttmű
ködés biztosítéka a földtani üzemviteli célok 
megvalósulásának. A vállalatvezetés elvárja, 
hogy a földtani szolgálat a VI. ötéves tervben 
magasabb színvonalon és hatékonyabban szol
gálja a termelési feladatok végrehajtását, s 
ehhez minden téren biztosítja a feltételeket.
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