
rek kiküldéséből vagy iskoláztatásából, műszaki 
és gazdasági tervek készítéséből, termelő- és 
szállítóeszközök rendelkezésre bocsátásából, 
pénzhitel vagy segélynyújtásból. Ily módon 
kihasználhatóvá válhat számos ország eddig 
még nem, vagy nem kielégítően értékesített 
bauxittartaléka. Várható, hogy ezáltal a mű

velésbe bevont egyes hatalmas bauxitkészletek 
térségében új alumíniumipari centrumok ala
kulnak ki, amelyek termelésükkel segítenek 
kielégíteni a világ növekvő alumíniumfogyasz
tási igényét. így válik a segítségnyújtás köl
csönösen gyümölcsözővé.

Külfejtésre alkalmas barnakőszénelőfordulások 
kutatása Lengyelországban

Irta: dr. Jaskó Sándor és Csilling László

• : i. Ál t a l á n o s  r ész

Bevezetés

Magyarországon néhány év óta indultak 
meg a külfejtésre alkalmas barnakőszénelőfor
dulások rendszeresen végzett nagyobbmérvű ku
tatásai. Ennek ellenére még most sem alakultak 
ki teljesen az ehhez leginkább alkalmas kuta
tási módszerek. Nem öltöttek végleges formát 
a külfejtés kutatási tervek és zárójelentések 
elkészítésére vonatkozó utasítások sem, melye
ket pedig szükségessé tenne a külfejtéses bar
nakőszénelőfordulások kutatásainak a többi 
ásványi nyersanyagkutatástól eltérő sajátos 
jellege. Lengyelországban, ahol már hosszabb 
idő óta folynak ilyen természetű kutatások, 
sok olyan tapasztalattal rendelkeznek, ame
lyeknek átvétele célszerű hazai szakemberek 
számára is. Ezért az alábbiakban közreadjuk 
lengyelországi tanulmányútunk beszámolóját.

A lengyelországi barnakőszénkülfejtések 
földtani kutatásának tanulmányozására három
hetes tanulmányutat tettünk 1962 őszén. A 
tanulmányút során felkerestük a Lengyel Ál
lami Földtani Intézet barnakőszénosztályát
Varsóban, ahol a külfejtésre alkalmas előfor
dulások perspektivikus kutatásait irányítják. 
Hosszabb időt töltöttünk Wroclawban (Boroszló) 
a Przedsiebiostwo Geologiczne we Wroclawiu- 
nál (Boroszlói Földtani Kutató Vállalat). Wroc- 
lawból többnapos tanulmányi kirándulást tet
tünk a kutatóvállalat kirendeltségeinél Legni- 
cán és Cybinkán, ahol bemutatták nekünk a 
folyamatban levő barnakőszénkutatásokat. Meg
tekintettük továbbá a babinai és turowi barna
kőszénfejtéseket is. Wroclawban felkerestük a 
Dolnoslaskie Biuro Projektow Gornich Wroc- 
lawiu-t (vagyis az Alsósziléziai Bányászati Ter
vező Irodát), ahol a barnakőszénelőfordulások 
dokumentációs és szakkönyvtári részlegét ta
nulmányoztuk. Krakkóban a Krakkói Földtani 
Kutatófúró Vállalatnál az anyagfeldolgozás me
netéről kaptunk felvilágosítást.

Ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket 
egyrészt az Országos Földtani Főigazgatóság
nak a kiküldetésért, másrészt mindazon len

gyel hatóságoknak, intézményeknek, valamint 
szakembereknek, akik a lengyelországi barna
kőszénkülfejtések kutatásának tanulmányozá
sához segítséget nyújtottak nekünk. így a leg
messzebbmenő támogatást kaptuk a Boroszlói 
Földtani Kutató Vállalat igazgatójától, Bro- 
nislaw Hac-tól, valamint Lucián Járón és 
Zygmund Bialas geológusoktól, akik egyéb te
endőik háttérbeszorításával heteket áldoztak 
arra, hogy a felmerülő szakkérdéseket velünk 
megvitassák.

A lengyelországi barnakőszénelőfordulások 
földtani ismertetése

A barnakőszéntelepek elterjedése Lengyel- 
ország DNy-i részére szorítkozik, Szczeczin, 
Bydgoszcz, Lodz, Katowice városokat összekötő 
vonaltól a csehszlovák és német határig. Ez a 
mintegy 250x200 km, vagyis 50.000 km! nagy
ságú terület Sziléziához és a Lengyel-síksághoz 
tartozik. Megjegyzendő, hogy a barnakőszén
telepek Ny. felé megszakítás nélkül tovább
folytatódnak Németországban is, Drezda és 
Frankfurt am Oder között.

Lengyelország délnyugati részén a harmad
korban szárazulat volt. Kövületekkel jól jel
lemzett tengeri üledéket itt hiába keresünk. 
Ügy látszik, hogy a harmadkor egész folyamán 
nagyjából egyenletes síkvidék volt a terület, 
melyen az ősföldrajzi helyi adottságoknak meg
felelően, egymással váltakozó folyami, tavi és 
mocsári üledékek képződtek. A harmadkori 
rétegsor homok, kavics, agyag és barnakőszén 
rétegekből áll, összvastagsága csupán 2—300 
m. Karbonátos vegyi üledékek teljesen hiányoz
nak.

A rétegek lerakódása Lodz-tól északra már 
az eocén és oligocén időkben megindulhatott, 
területünk nagy részén azonban valószínűleg 
közvetlenül telepszik a miocén a mezozoikum
ra. A rétegsor lencsés kifejlődése és a makro- 
és mikrofauna hiánya igen megnehezíti a pontos 
rétegtani taglalást. Miocén korra utaló meleg- 
égövi növénymaradványokat (Palmoxilon ba- 
cillare, Ficus tiliaefolia stb.) több helyről ismer-
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1. kép. Harmadkori barnakőszéntelepek elterjedése Lengyelországban

tettek. A legutóbbi évtizedben pollenvizsgála
tokkal igyekeztek az egyes széntelepek korát 
meghatározni. A pliocén rétegekben már vala
mivel hűvösebb kiimára valló (Pinus Hagem, 
Pinus Laricio) növényeken kívül mocsári csi
gákat (Paludina Fuchsi), továbbá ősemlősök 
csontjait (Bős, Mastodon, Rhinoceros) is talá
lunk, de csak ritkaságképpen.

A harmadkori rétegeket területünkön min
denütt negyedkori takaró borítja. A harmad- 
és negyedkor határán jelentős eróziós diszkor- 
dancia van. A negyedkori rétegek vastagsága a 
terület javarészén csak 20—30 m, de helyen
ként eléri a 100 métert is. A negyedkori réte
gek alsó, nagyobbik része hajdani jégtakarók 
fenék- és homlokmorénáiból származó agyagos

kavics lerakódás (tillit). Jelenleg a felszínen 
erdővel megkötött futóhomok, lösz és helyen
ként tőzeg található.

A terület legnagyobb részén a harmadkori 
rétegek — és így a barnakőszéntelepek is — 
közel vízszintes helyzetben találhatók. Helyen
ként kisebb vertikális elmozdulásokat hoztak 
létre a mezozoós alzat hegységszerkezeti vona
lainak posthum újraéledései.

Egyes tektonikus árkok besüllyedésének 
folyamatos mozgása hatással volt a szedimen- 
tációra is. Részletes fúrási kutatásokkal kimu
tatták, hogy az árokban hasonló, de vastagabb 
rétegsor található, mint a szomszédos sasbérce
ken. Más természetűek a hajdani gleccsermoz
gások okozta gyűrődések, pikkelyes feltorlódá-
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sok, amelyek helyenként 20—30 m, vagy an
nál nagyobb mélységig is lenyúlnak a harmad
kori rétegekbe olymódon, hogy alattuk na
gyobb mélységben már teljesen zavartalan hely
zetben maradtak meg a harmadkori rétegek 
alsóbb részei. Ez az ún. glaciális tektonika csak 
egyes keskeny, kanyargó övezetekben található, 
Hatása tehát nem egyöntetűen nyilvánul meg 
az egész vidéken. Némelyik helyen, ahol a 
diszlokációk mélybeli folytatása még nincs kel
lően tisztázva, vita tárgyát képezi, hogy a gla
ciális- vagy mélybeli hegységmozgások hoz
ták-e őket létre.

A német-lengyel határ mentén húzódó 
nagy összefüggő barnakőszénelőfordulásokon 
két széntelepet ismerünk, az egyik valószínű
leg felsőmiocén, a másik pedig középmiocén 
korú, kb. 40—50 m vastag meddő közbetele
pülés választja el őket egymástól. A többi szét
szórtan fekvő barnakőszénelőfordulás egy vagy 
két telepből áll, ezek szintén a miocénbe sorol
hatók, de egymással azonosításuk töbnyire ne
hézségbe ütközik. Területünk keleti szélén, 
Rogoznónál, a miocén telepek alatt még két 
idősebb barnakőszéntelepet is találtak a fúrá
sok, amelyek kora a pollenvizsgálatok szerint 
oligocén és eocén (?). Utóbbi idősebb korú tele
pek elterjedése és gazdasági jelentősége cse
kély. Hasonlóan csekély jelentőségűek a plio- 
cénben talált szénnyomok is. Összefoglalva az 
elmondottakat, a műre érdemes lengyel barna
kőszéntelepek mind miocén korúak.

Ezek az autochton kőszéntelepek mocsár
lápok fokozatos besüllyedése révén jöttek létre. 
A kisebb előfordulások lencsések, vagyis a 
szélek felé fokozatosan kivékonyodva szűnnek 
meg. A telepek egyöntetűek, vagy helyenként 
több padra tagozódnak, melyeket pár decimé
ter vastag homokos vagy agyagos közbetele
pülések választanak el egymástól. A telepek- 
vastagsága a legtöbb előfordulásban többnyire 
2—5 m, vagy annál vékonyabb. Hosszas kuta
tással sikerült néhány helyen 10—15 m vastag 
teleprészeket is találni.

Ritka kivételnek tekinthető a telepek szo
katlan megvastagodása, Turowban 50 m-re és 
Beuchatowban, ahol 160 m vastag fedőtakaró 
alatt 150 m vastag telepet találtak a legújabb 
kutatások során (!). Ezeket a zavartalan láp
képződéssel együttjáró fokozatos lesüllyedés 
hozta létre, mint a kedvező körülmények sze
rencsés összetalálkozása.

A lengyel barnakőszenek fűtőérték és szén- 
petrográfiai alkat alapján a magyar földes-fás 
barnakőszeneknek (ligniteknek) felelnek meg. 
Háztartási célokra csak brikettezve használha
tók. Brikettezésre csak az agyag- és homoktar
talom nélküli tisztább részek használhatók fel.

Vegyipari célra felhasználásra csak a né
met határszél mentén levő egyes előfordulások 
(Babina, Turow, Sieniawa) készletének azon 
része jöhet esetleg számításba, amelynél a bi
tumentartalom sok viaszból és kevés gyantá
ból áll.

Sziléziában és a lengyel síkságon már a 
múlt században több helyen kutattak és bá

nyászták a barnakőszenet. 1890-től 1898-ig
1022 darab fúrás mélyült 37,634 fm terjedelem
ben, a fúrások zöme tehát sekély mélységű 
volt. Az első világháború kitörésekor Lengyel- 
ország mai területén több mint 100 különböző 
adományozott bányatelepet tartottak nyilván.

2. kép. Jól rétegezett barnakőszén Babinán 
(A méreteket az odahelyezett csavariron szemlélteti.)

Ezek zömén természetesen csak igen kisméretű, 
helyi jellegű bányászkodás folyt; ezek azóta 
meg is szűntek. Jelenleg kevésszámú, de nagy
üzemi bánya működik. A régebbi dokumentá
ciók igen hiányos és részben megbízhatatlan 
volta miatt a lengyel geológusok,az ezek alap
ján kimutatható teleprészeket csak remény
beli „D” kategóriájú készletnek tekintik. 62 
kategóriájú készleteket csakis a legutóbbi év
tizedek megbízhatóbb fúrásai alapján számít
ják, ahol koordináták, elemzési bizonylatok stb. 
is rendelkezésre állnak. Ilyen módon a sok 
miliárdra „becsült” készlet, a valóságban mil
liós nagyságrendű „számított” készletté rea
lizálódott.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra a kö
rülményre is, hogy bár Lengyelország 1956. év 

óta igen jelentős erőket fordít barnakőszénku
tatásra, mégsem sikerült újabban olyan telepe
ket találnia, amelyek versenyre kelhetnek a 
turowi és konini külfejtések kedvező jövesztési 
lehetőségeivel. Ez kétségtelenül a természeti 
adottságok korlátozott voltát bizonyítja.

Az általunk megtekintett főbb előfordu
lások a következők voltak:

Turow hatalmas méretű külfejtése kitűnő 
feltárását nyújtja a rétegsornak (3. ábra). A 
rétegsor legfelső, kb. 10 m vastag részén gla
ciális gyűröttség látható. A rétegsor alsó része 
a gránitalaphegység reliefjét tölti ki, közel víz
szintes helyzetben. A fejtési lépcsők 50—50 m 
szélesek és átlag 15 m magas, közel függőleges 
falak határolják őket. A három felső szint 
anyaga a meddőhányóra kerül, a két alsó szint 
anyaga a hőerőműbe megy. Két telep van, de 
mostanáig csak a 30 m vastag főtelepet fejtet
ték, az alsó 10 m vastag telep még érintetlen.
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3. kép. Vázlatos szelvény a turowi külfejtésről

A fejtési front előtt víztelenítő tárók rendszere Babina, Babina környékén a miocén réteg
hálózza be a lefejtendő teleprészt, a fedőhomok sor pikkelyes feltorlódást mutat (4. sz. kép). Ez 
vízét lecsapoló nyílások vezetik a galéria rend- a pikkelyes szerkezet 40—50 km csapásmenti 
szerbe. A külfejtés frontja 3 km hosszú (!). hosszban követhető Muskau, Babina és Henryk-

ÉNq .
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4. kép. Szelvényvázlat a babinai barnakőszén előfordulásról

Jelenleg 17 nrl perc vizet csapolnak le. A bánya környékén. Ciuk szerint ez d* jégkori 
tiszta szén átlag 2100 cal. fűtőértékű, de a he- gleccsernyomás torlasztó hatásának az ered
te n k én t közbetelepülő meddő agyagcsíkokat is ménye. Saját véleményünk szerint valószínűbb, 
közéfejtik, úgy, hogy az erőműbe 1700 cal. hogy a föld mélyebb részeire is kiható pliocén- 
fűtőértékű átlagot szállítanak. végi hegyképződés hozta létre,
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A rétegismétlődések következtében a bar
nakőszéntelep ismételten megközelíti a felszínt, 
a csupán 10—15 m-es negyedkori takaróval 
fedve. Ezeken a helyeken csapásmentén hosz- 
szan megnyúló árokszerű külfejtések vannak. 
A barnakőszéntelep 10—12 m vastag és 25 
fokot zár be a vízszintessel. Dőlésirányban ad-

5. kép. A babinai külfejtés fedőrétege. 
Fínom&zemű homok, keresztrétegezödéssel

dig haladnak a külfejtéssel, amíg a maximáli
san 1:5 letakarítási arányt el nem érik, vagyis 
kb. 50—60 méterre meg nem vastagszik a fedő
takaró. Ennek bekövetkezésekor a külfejtést 
beszüntetik, és a sorban következő szomszédos 
kibúvásra települnek át. A mélyebben fekvő 
viszamaradó teleprészeket mélyművelésel ter

melik ki. Számos felhagyott külfejtés marad
ványa látható a környéken. A tiszta barna
kőszén fűtőértéke 2200—2500 cal., de helyen
ként 10—80 cm vastag homokos betelepülések 
vannak a szénben, ami a termelvény átlagmi
nőségét lerontja. Babinán az évi termelés csak 
0,4 millió tonna, ennek egyharmada a külfej
tésekből, kétharmada a mélyművelésekből szár
mazik. A bonyolult tektonika miatt a külfej
tések környékét 50x50 méteres fúrási háló
zattal kutatták meg.

Konin. Lengyelország második legnagyobb 
méretű külfejtése Koninban van. (Ezt már 
1960 májusában volt alkalmunk felkeresni) 
Koninban jelenleg egy hatalmas külfejtésből 
termelnek, de három másik megnyitógödör is 
megindult már. Itt most az átlagos letakarítási 
arány 1:2,5. Csak egy telep fejlődött ki, amely
nek vastagsága változó, helyenként 18 métert 
is elér, másutt 3—4 méterre kivékonyodik. A 
neogén rétegsor üledékei ugyanis itt a mezozoos 
aljzat árokszerű besüllyedéseiben valamivel 
vastagabbak, a kiemelt sasbérceken pedig vé
konyabbak, ami az üledékképződéssel egyidejű
leg végbement lassú vertikális mozgásokai ma
gyarázható. A mezozoikumot senon márga kép
viseli. Figyelemreméltó a neogén rétegsor cse
kély vastagsága. Átlagosan az egész miocén 
rétegsor 30—40 m, a pliocén agyag 20 m vas
tagságra tehető (7. sz. rajz).

Legnica városától északra elterülő kuta
tási terület kb. 10 km x 10 km kiterjedésű. A 
terület déli részén 70—80 méter, északi részén 
300—350 méter mélységben van a szén. Már

6. kép. A fedőrétegek letakarítása a babinai külfejtésben
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régebben ismertek ezen a vidéken 2—3 méter 
vastag széntelepet, de nem tartották bányá
szatra érdemesnek. Csak a legutóbbi évek ku
tatásai mutatták ki a 2,5 milliárd tonnát ki
tevő mennyiségű szénvagyont (1:10 max. le- 
takarítási arányig számítva). Itt Legnicán az 
alaphegység karbon, fillit és homokkő, illetve 
a terület északi szélén alsó-triász és zechstein. 
A miocén rétegsorban egy széntelep található. 
A negyedkori takaró glaciális lerakódásai agyag 
(Geschiebelehm) és homokból állnak.

Teleptani érdekesség, hogy a legnicai bar
nakőszénelőfordulás északi széle szomszédos (sőt 
részben fedi is) azzal az újonnan felfedezett 
rendkívül gazdag üledékes eredetű rézérctelep
pel, amely a paleozoos medencealjzat zeich- 
steinkorú bitúmenes palájához kötve fejlődött 
ki.

Cybinka kutatási területe közvetlenül a 
német határon fekszik, az Odera és Neisse fo
lyók összetalálkozásánál. Itt a rétegsor felülről 
lefelé a következő:

Negyedkori homok és kavics 15—30 m
Eróziós diszkordancia

Miocén homok és homokos agyag 50—60 m
Miocénkorú felső barnakőszén- 

* telep 10 m
Miocén homokos agyag, finom- 

szemű homoklencsékkel 25 m
Miocénkorú alsó barnakőszén

telep 7 m
Miocén homok és agyag kb. 150 m

Eróziós diszkordancia
Krétakorú márga. Alaphegység.

Itt a barnakőszéntelep kb. 30 méterrel mé
lyebben fekszik az Odera szintjénél. Mivel a 
tervbevett külfejtés szélének távolsága kb. 2,5 
km-re van a folyóparttól, ezért igen beható 
hidrogeológiai vizsgálatokat végeznek annak a 
megállapítására, hogy a folyóból oldalirányba 
elszivárgó talajvíz nem fogja-e veszélyeztetni 
a létesítendő külfejtést.

A kutatások rendszere Lengyelországban
Lengyelországban a koncentrált kutatás 

bevezetésében jóval előbbre vannak, mint ná
lunk. A barnakőszénkutatás egész területén csak 
koncentrált kutatás folyik; az egyes kutatási fá
zisok jól elkülöníthetők. A mi (felderítő, elő
zetes, részletes) kutatási fázisunktól némileg 
eltér a lengyel rendszer. Itt a reménybeli terü
leteken az úgynevezett „penetrációs” kutatást 
kezdik, amely nem eredményez kategorizált 
készletet. Eredményes penetrációs kutatás alap
ján kezdik meg a terület Ci kategóiájában tör
ténő megkutatását. A Cs kategóriában a fúrá
sokban meghatározzák a vízadórétegek hely
zetét és a nyugalmi vízszintet, de külön hidro
geológiai kutatást nem folytatnak.

Ci kategóriára történő kutatásnál már kü
lönválik a rétegtani-teleptani kutatás a hidro
geológiai és talajmechanikai kutatástól. Ci ka
tegóriában általában először teleptani kutatás 
történik, majd ennek eredményeit figyelembe- 
véve a hidrogeológiai kutatás és a kőzetmecha
nikai vizsgálatok. Ugyanígy történik a kutatás 
„B” kategóriára is; azonban mivel a hidro
geológiai és talajmechanikai kutatás teljesen 
külön van a rétegtani kutatástól, előfordul, hogy 
pl. „B” kategóriájú kutatásnál a hidrogeológiai
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kutatás megelőzi a teleptanit olyan területen, 
ahol elsősorban a hidrogeológiai viszonyok dön
tik el, hogy létesíthető-e a területen külfejtés? 
Ilyen pl. a Cybinka kutatási terület, amely az 
Oderától 3 km-re, az Odera szintje alatt kb. 
30 m-rel elhelyezkedő telepek kutatására irá
nyul.

Már a C2 kategóriában történő kutatás ter
vében kijelölik a reménybeli külfejtés körvo
nalát, amely a kutatás során természetesen 
jelentősen módosulhat, míg a „B” kategóriájú 
kutatás lezárása után a végleges külfejtési te
rület kijelölhető.

Külfejtés szempontjából a műre valósági 
határok az alábbiak:

Minimális telepvastagság 3 m.
Minimális külön fejthető meddő 70 cm. 

(70 cm-ig a meddőt is a telepbe számolják, ha 
az átlagfű tőérték az 1600 kg kalóriát eléri.)

Minimális fűtőérték: 1600 kg-kalória.
Maximális letakarási arány: 1:10 mi m.
Ha egy kutatási területen a „B” kategóriá

ra való megkutatás után nyitott kérdések ma
radnak, akár a fúrások megbízhatatlansága, akár 
a váratlan földtani adottságok miatt, e nyitott 
kérdések tisztázását utólag szintén elvégzik a 
többi kutatási fázishoz hasonlóan.

Barnakőszénkutatással foglalkozó szervek

A penetrációs és C2 kategóriájú készlete
ket eredményező barnakőszénkutatással a len
gyel Állami Földtani Intézet barnakőszén osz
tálya foglalkozik. A fúrásokat a penetrációs ku
tatásnál is a kutatófúró vállalat berendezései 
mélyítik, de a földtani szolgálatot a berende
zéseknél a Földtani Intézet geológusai látják 
el, és a Földtani Intézet készíti az összefoglaló 
földtani jelentést és készletszámítást is. Az Ál
lami Földtani Intézet munkájára jellemző adat, 
hogy egyedül az 1959. évben öt új nagy barna
kőszénlelőhely összefoglaló jelentését állította 
össze C2 kategóriára végzett kutatás alapján:

1. Cybinka 270 millió to földtani készlettel
2. Trzcianka 230 ,, ,, ,, >,
3. Gubin 210 ,, ,, ,, 99
4. Mosty 190 99 99 99 ??
5. Rogozno 400 ,, ,, „ ,,

összesen: 1,300 millió to földtani készlettel

Természetesen a kimutatott készletmeny- 
nyiségnek valószínűleg csak kisebb része lesz 
külfejtésből kitermelhető.

A kinyomtatott szakirodalom (Zeitschrift 
für Ang. Geo!. Jhg. 1958. 276. old. és Ciuk: 
Badania zloz wegla brunatnego 253. old.) sze
rint előző évtizedben a lengyelországi barna
kőszénkutatásra a következő fúrásmennyisége
ket fordították (ezer folyóméterben):

Év
Földtani Intézet 
(Penetrációs és

Szénbányászati M iniszté
rium  szervei (C,; B kateg. 

k u ta t, és m űködő báC., kateg. kutatás) nyák  u tólagos kutatása)

1950 0,4 25,8
1951 0,4 28,0
1952 1,8 20,8
1953 7,6 31,2
1954 5,3 31,2
1955 5,7 70,0
1956 12,4 18,5
1957 15,0 ?
1958 25,0 30,0
1959 25,0 30,0
1960 25,0 30,0

Össszehasonlításul közöljük a magyaror
szági lignitkutatásra (Hidas, Várpalota, Mátra- 
alja, Borsod együttesen) fordított fúrásmeny- 
nyiségeket (ugyancsak ezer folyóméterben).

ÉV perspek tiv ikus B eruházási

1959 8,3 11,3
1960 5,6 19,4
1961 4,0 27,8

Az összehasonlításból látható, hogy a len
gyelek különösen felderítő kutatásokra jóval 
többet fordítottak mint mi.

A Boroszlói Földtani Kutató Vállalat fog
lalkozik Lengyelországban barnakőszénkutató 
fúrások mélyítésével. A barnakőszénkutatáson 
kívül érckutatást is végeznek. Az érckutatás 
kb. egyharmadát, a barnakőszénkutatás két
harmadát teszi a vállalat teljes kapacitásának.

A vállalatnak 35 db ezer méteres és an
nál nagyobb mélységkapacitású, 90 db kisebb 
mélységkapacitású gépi berendezése van. Ezen
kívül 30 db kéziberendezéssel is rendelkezik.

A vállalat geológiai osztálya elsősorban 
barnakőszénspecialistákból áll, ezért az ércku
tatással foglalkozó berendezések geológusszol
gálatát nem ők látják el, hanem a színesérc
cel foglalkozó krakkói vállalat földtani osztá
lya. Ebből a példából is látható, hogy Lengyel- 
országban a fúrási és geológiai munka nincs 
olyan szoros kapcsolatban egymással, mint ná
lunk.

A felderítő kutatásokat az Állami Földtani 
Intézet rendeli meg. A Ci és B kategóriájú ku
tatásokat a Szénbányák Boroszlói Központi 
Igazgatósága rendeli meg a kivitelező Földtani 
Kutatófúró Vállalatnál. A megrendelés mindig 
valamely terület egy-egy kategóriában történő 
teljes megkutatására történik, az elfogadott ku
tatási terv alapján. A vállalat a kutatási fázis 
befejezése után összefoglaló jelentést köteles 
adni a területről. Az egyes fúrások dokumen
tációját csak a jelentés mellékleteként, a jelen
téssel együtt adják át.

A Wroclawi Földtani Kutató Vállalat meg
alakulása, vagyis 1956. év óta bamakőszénelő- 
fordulásokról összesen 44 darab összefoglaló 
jelentést készített a következő megoszlásban:
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Teleptani:
B kategóriában 17 db 
Ci „ 11 db
Ca „ 3 db

Hidrogeológiai és talajmechanikai:
B kategóriában 5 db 
Ci „ 8 db
A barnakőszénelőfordulásokkal kapcsolat

ban előforduló egyéb kőzetekről készítettek 5 
db jelentést és 25 db építkezésekkel kapcsolatos 
talajmechanikai jelentést. Ezenkívül 90 db bar
nakőszénkutatási terv készült.

Jelenleg folyamatban van 7 db teleptani 
és 3 db hidrogeológiai jelentés készítése barna
kőszénelőfordulásokról és 5 db talajmechanikai 
jelentés építkezésekhez.

Tanulmányútunk időpontjában, vagyis 1962 
őszén a vállalat a következő barnakőszénterü
leteken folytatott kutatási tevékenységet:

Berendezések száma

K út. te rü le t K át.

Belchatow C i

teleptani
ku ta tásn á l

35

hidrogeológiai
k u tatásn ál

8
Rogozno B 1 9
Legnica C i 22 5
Mosty-Babyna B 3 —
Gubin B — 15
Cybinka B — 9
Henryk (mélyműv.) C i 2 —

összesen: 63 46

II. TELEPTANI KUTATÁSOK
Tervezés

A kutatás kivitelezésének alapja minden 
esetben a részletes kutatási terv. Minden kuta
tási fázisra külön-külön kutatási tervet kell ké
szíteni, tekintetbe véve az előzőleg befejezett 
kutatási fázis eredményeit.

A penetrációs kutatás tervezésénél még 
konkrét adatok alig állnak rendelkezésre, vagy 
az esetleg rendelkezésre álló régi adatok nem 
teljesen megbízhatók.

A penetrációs barnakőszénkutatás minden
kor miocén képződményekre irányul, mivel 
mostanáig csupán a miocénből ismerünk műre 
való telepeket. A legutóbbi évekig, penetrációs 
kutatás csupa olyan területen indult, ahol ré
gebbi fúrási vagy bányászati adatok voltak 
barnakőszénnyomokról. Két-három év óta azon
ban rájöttek, hogy az alaphegység tektonikai 
árkaiban nagy vastagságban halmozódtak fel 
a barnakőszéntelepek. Ezért újabban a kutatás 
megindulásakor legelőször elkészítik az alap
hegység reliefjének graviméteres felvételét, és 
ennek alapján jelölik ki a penetrációs kutatá
sok helyét. Ha a penetrációs kutatás műre való 
barnakőszéntelepet tár fel, ez szolgál alapul 
a további kutatás megtervezésére.

A kutatási terv a kutatási fázishoz szük
séges összes munkálatokra vonatkozik. Tar
talmazza a kutatás célját, a kutatási terület 
földrajzi fekvését és határait, a környék 
gazdasági ismertetését. Szerepel benne az 
előző kutatások rövid története, a terület 
földrajzi, földtani és hidrogeológiai viszo
nyainak rövid ismertetése. Megadja a fúrá
sok műszaki kivitelezésének módját, valamint 
a laboratórium részére történő mintavétel he
lyét és módját. Külön fejezet a fúrólyukban 
végzendő geofizikai vizsgálatok, a fúrások lik
vidálása és a geodéziai munkák terve. Megadja 
a terv a végzendő laboratóriumi vizsgálatok 
mennyiségét is. A kutatások költségeinek terve 
három részre oszlik: 1. A fúrási munka költ
ségei, 2. a terepi geológusszolgálat és a labora
tóriumi munkák költségei, 3. a jelentéskészítés 
költsége. A kutatási terv átlagban kb. 25—30 
gépelt oldalra terjed.

A kutatási tervet táblázatok és rajzmellék
letek egészítik ki. Feltűnő, hogy a szénkutató 
(teleptani) fúrásokról tervezett szelvény a ku
tatási tervben nincs.

A kutatási tervet aláírja a készítő geoló
gus, a vállalat igazgatója, valamint egy külső 
szerv bírálója. Kisebb volumenű munkáknál a 
kutatás kivitelezésére csak a kivitelező és be
ruházó közvetlen megállapodása szükséges. Na
gyobb volumenű kutatásoknál a Szénbányászati 
Minisztérium és az Országos Földtani Főigaz
gatóság hozzájárulása is kell.

Kivitelezés
A penetrációs kutatást előbb 4x4, majd 

2x2 km-es hálózattal végzik. A tektonikai árkok 
újabban előtérbe került kutatásánál az árokra 
merőleges szelvények mentén telepítik a fúrá
sokat. A szelvények egymástól 6 km-re helyez
kednek el, szelvényeken belül pedig a fúrások 
2 km-re (keskenyebb árkok esetén 1 km-re).

Míg a régebbi hálózatos kutatásnál a háló
zat a koordináták szerint észak-dél, illetve ke
let-nyugat irányban helyezkedett el, az újabb 
kutatásoknál a tektonikai árkok iránya szabja 
meg a kutatási vonalak irányát.

C2 kategóriába történő kutatásnál tektoni- 
kailag zavartalan területen általában lx l km-es 
hálózatot használnak. Ci kategóriánál 500x500 
m, B kategóriánál pedig 250x250 m-es a kuta
tási háló oldalhossza. Zavart településű terüle
ten a fentieknél jóval sűrűbb hálózatban kutat
nak. Ilyen területen általában B kategóriához 
50x50-es hálózatban fúrják fel a területet, de 
egyes szelvényeket esetleg még ennél is sű
rűbben végigfúrnak (10—12 méterenként a tek
tonikai viszonyok megállapítására). Ezen sűrítő 
fúrásoknál azonban a széntelepekből nem vé
geznek minőségvizsgálatokat.

A penetrációs és a C2 kategóriára történő 
kutatásnál valamennyi fúrás átharántolja a tel
jes tercier rétegsort és az alaphegységben áll 
meg. A lengyelországi harmadkori rétegsor
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csekély vastagsága lehetővé tette, hogy egyet
len fúrást sem kellett 400 méternél mélyebbre 
fúrni az alaphegység eléréséhez.

Ci és B kategóriához történő kutatásnál 
már nem harántolják az egész terciert, csak 
5—10 métert fúrnak a legalsó műrevaló telep 
alá.

A fúrások számozása jelentősen eltér a mi 
rendszerünktől. Nincs külön tervezett szám és 
végleges szám. Penetrációs és C2 kategóriában 
történő kutatásnál a fúrás a kílométerhálózat 
metszéspontjánk megfelelő x és y számot kap 
tört formájában (pl. 78/154).

Ci és B kategóriához elkészítenek egy, a 
B kategóriának megfelelő oldalhosszúságú há
lót, amely teljesen lefedi a kutatási területet, 
majd a háló egyik sarkából kiindulva 0-tól kez
dődően megszámozzák a hálózat vonalait. A 
fúrás száma — hasonlóan az előző fúrásokhoz 
— egy törtszám, amely most ezen háló a fúrás
pontban egymást metsző két vonalának számá
ból tevődik össze. így a kutatási területen a 
fúrás száma jelöli egyben annak helyét is, ami 
nagyban megkönnyíti az áttekinthetőséget, és 
jóval könnyebben meg lehet találni a fúrást a 
térképen. Ennek a jelentősége különösen dom
borodik ki akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy 
egy kutatási területen gyakran megközelíti, 
vagy meghaladja az ezret a fúrások száma (8. 
kép).

A szénkutató fúrásokat végig „magfúrás
sal” mélyítik. A gépi meghajtású berendezéseik 
öblítéses magfúrást végeznek. 300 méteres 
mélységkapacitású Craelius rendszerű lengyel 
(GPO—300) és 500 m-es mélységkapacitású 
Rotary rendszerű osztrák (SBA—8) berendezé
sek a leggyakoribbak. Ezenkívül vannak más, 
pl. autós gépi berendezéseik is üzemben.

Tapasztalatunk szerint a fúrások módjá
nál jelentős eltérés van a nálunk alkalmazot
tól. Míg nálunk a lignitterületeken a száraz 
magfúrás az általános, Lengyelországban a szá
raz magfúrást egyáltalán nem alkalmazzák.

Jelentős eltérés a mi öblítéses magfúrással 
dolgozó berendezéseink munkájával szemben, 
hogy míg nálunk a barnakőszéntelepeket öblí
téses magfúrásnál minden esetben kettős-mag-

9. kép. A szárazfúrás szerszámai: kanálfúrók

csővel kell átfúrni, a tanulmányozott területen 
a kettes magcső drága voltára hivatkozva, va
lamint arra, hogy így is 90% körül van a barna
kőszénből a magkihozatal, a barnakőszéntelepet 
is egyszerű magcsővel fúrják át. Az általunk 
megtekintett Legnica melletti kutatási terüle
ten láttunk egy magvételt barnakőszénből és 
meg kell állapítanunk, hogy az szimplafalú 
magcsővel végezve is tökéletesnek mondható: 
a magkihozatal csaknem 100%. Igen jóminősé
gű magot kaptak. Itt tapasztaltuk azt is, hogy 
a fúrómagnak a magcsőből való kinyomásához 
semmiféle speciális eszközt nem használnak, a 
magot a magcső rázogatásával és ütögetésével 
vették ki. 5 méteres magcsövet használnak; az 
előfúrás 2—3 esetleg 4 m beépítésenként.

10. kép. A szárazfúrás szerszámai: csigafúrók

Igen sok kézi berendezés dolgozik a barna
kőszénkutatásnál. A kézi berendezések száraz 
fúrással dolgoznak, de nem magfúrást végez
nek, hanem kanálfúróval vagy csigafúróval ha
ladnak előre. így a szárazfúrás, bár eredeti, de 
nem zavartalan mintát ad, ezenkívül némi ke
veredés és szennyeződés is fennáll. A laborató
riumi vizsgálatokat azonban az ilyenmódon vett 
mintákon is éppúgy elvégzik, mint a magmintá
kon. A magmintát a mintavétel után megtisz
títják és a mélységköz megjelölésével elhelye
zik a sorszámmal és felirattal ellátott minta
ládában. A mintaládában két rekesz van, ame
lyekben egy-egy szakasz mag fér el. Hossza 1 m. 
Deszka fedele van, amelyre a fúrás számát és 
a minta mélységközét szintén felírják.

A mintákat a vállalat központi mintarak
tára részére rétegváltozásonként, ezen belül 
3—4 méterenként gyűjtik be. Kb. családi gyu- 
fásdoboz nagyságú (11x7x3 cm méretű) karton
dobozba rakják. A dobozt kívülről is felirattal 
látják el, ezenkívül a doboz belsejébe perga- 
menba csavart cédulamásolatot is tesznek.

Elemzésre elküldenek a széntelep közvet
len feküjéből és fedőjéből 1-1 50 cm-es meddő 
szakaszt is (pl. szenesagyag), azonkívül magából 
a barnakőszéntelepből méterenként 1-1 átlag
mintát. 70 cm-nél vékonyabb közbetelepült 
meddőrétegeket a teleppel együtt csomagolnak 
el, ha a 70 cm-t eléri, úgy különválasztják. Ha
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11. kép. Magmintaláda, fúrómagokkal

a barnakőszéntelep a 3 métert nem éri el, az 
egészet meddőként kezelik, tehát a laborató
riumok részére mintát egyáltalán nem vesznek 
belőle. A barnakőszénminta elcsomagolása úgy 
történik, hogy a magot hosszában baltával ket
tévágják, és egyik részét dobozba rakva küldik 
a laboratóriumba. Kontrollmintákat is szoktak 
készíteni, amikor a hasonló módszerrel elosz
tott mintát párhuzamosan három laboratórium
nak küldik meg elemzésre.

Azokat a kőszén- és meddőkőzetmintákat, 
amelyek a központi mintaraktár és a labora
tórium részére történt mintavétel után vissza
maradnak, a mintaládában (rászögezett fedél
lel) megőrzik a kutatás befejezésétől számított 
két évig. Ezeknek a mintáknak a tárolása kint, 
a kutatási területen történik a kirendeltség te
lephelyén, ahol a leszögezett mintaládákat fú
rásonként összerakva szükségmegoldásként a 
szabad ég alatt helyezik el.

A terepi geológusszolgálatot geológustech
nikusok és kollektorok látják el, kutatási terü
letenként, egy diplomás geológus vezetésével. 
Általában három berendezés tartozik egy geoló
gus technikushoz, amelyeket naponta köteles 
meglátogatni és elkészíteni az átfúrt rétegek 
leírását, amelyet a geológiai napi jelentésben és 
a berendezéseknél kifüggesztett szelvényen is 
rögzít. Elkészíti egy füzetben a fúrás rétegsorát 
és megrajzolja a végleges szelvényt. A fúrás 
befejezésekor a mintaaanyagot az előírásoknak 
megfelelően elcsomagolja. A széntelepek át
fúrásánál nem kell állandóan jelen lenniök. A 
kirendeltségvezető geológus hetenként kétszer 
ellenőrzi a berendezéseket. Ellenőrzi a kollek
torok munkáját is, de a kutatással párhuzamo
san feldolgozást, ill. kiértékelést nem végez.

Nagyobb koncentrált kutatásnál (pl. Leg- 
nica) állandóan kint tartózkodik a beruházó 
Megbízottja (műszaki ellenőr) is, aki a fúráso
kat a befejezéskor átveszi.

A kutatási területről dekádonként külde
nek jelentéseket a fúrások legfontosabb adatai
val, havonként szöveget is készítenek.

A fúrási napijelentés lényegesen egysze
rűbb, mint nálunk. Nem tartalmazza pl. a mun
ka felosztását negyedórás bontásban.

A geológusok számítják ki havonként a be
rendezések teljesítményét. Berendezés típuson
ként az egyes kőzetféleségekből kihozandó elő
írt és minimális magkihozatalt egy táblázat tar
talmazza. Ebből állapítják meg, hogy az egyes 
kiépítések magkihozatali százaléka elérte az 
előírtatat. Ha ezt nem érte el, minden száza
lék csökkenés az árbevételt is 1%-kal csökkenti. 
Ha a magkihozatal nem éri el a minimális ér
téket sem — amely általában az előírt magki
hozatal fele —, akkor azért a kiépítésért nem 
fizetnek semmit.

Laboratóriumi munka

A penetrációs fúrásoknál különösen nagy 
gondot fordítanak mind a barnakőszén, mind 
az egyéb haszonanyagok laboratóriumi vizsgá
latára. C2 kategóriára történő kutatásnál is min
den minősítő vizsgálatot elvégeznek a barna
kőszeneken. Magasabb kategóriában már csak 
azokat a laboratóriumi vizsgálatokat végzik, 
amelyek az illető barnakőszén ipari felhaszná
lása szempontjából lényegesek.

Ezenkívül C2 kategóriánál minden fúrás 
meddő kőzeteit is megelemzik. A vizsgálatokat 
3—4 méteres mélységközökben végzik, elsősor
ban hasznosítási szempontokból. Pl.: agyagok
ból tűzállósági vizsgálatokat szoktak végezni 
(turowi feküagyag).

Barnakőszeneken a következő fontosabb 
vizsgálatokat végzik:

Fás részek aránya.
Tisztaszén égésmeleg (cal.)
Fűtőérték (cal.)
Égésmeleg (cal.)
Gáztartalom (%)
Hamutartalom (%)
C (%)
H (%)
A hamut tovább elemzik a következő ré

szekre :
SÍO2, AI2O3, Fe2Ü3, CaO, MgO, K2O, Na^O.
Az elemzési adatokat a következő számí

tási formában adják meg (egymással párhuza
mosan) :

1. Hamu és nedvesség nélkül.
2. Nedvesség nélkül.
3. 15° 0 nedvességgel.
4. 50% nedvességgel.
5. Végül a hamu kémiai elemzése 7 kőzet

alkotó elem oxidjára.

A vizsgálatok alapján megkülönböztetnek 
kémiai, brikettgyártási és energetikai célra fel
használható kőszenet.

A krakkói vállalat laboratóriumában meg
vizsgálják a barnakőszenek nyomelemtartalmát 
is, azonban egyelőre még nem rendszeresen. A 
nyomelemvizsgálatok elsősorban germápiumra 
irányulnak.

A miocén rétegek ősállatmaradványo- 
kat csak ritkán tartalmaznak. Ezzel szem
ben a Földtani Intézet rendszeresen foglalko
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zik a makro- és mikroflóra vizsgálatával. A kő
széntelepek korát is palinológiai úton határoz
ták meg.

A legnagyobb kőszénvizsgáló laborató
rium a katowicei, ahol barna- és feketekő
szén vizsgálatokat is végeznek. Ezenkívül a 
wroclawi vállalatnak is van barnakőszénvizs
gáló laboratóriuma és a krakkói vállalat labo
ratóriumában is van barnakőszénvizsgáló osz
tály.

* Mellékmunkák

(Egyéb terepi munkák)

A barnakőszénkutatásnál a nálunk alkal
mazottakhoz hasonló elektromos és rádióaktív 
méréseket végeznek. A geofizikai szelvény alap
ján utólag már nem változtatnak a fúrásmin
ták alapján megállapított rétegsoron. Ha kicsi 
a különbség a karottázs és fúrás alapján meg
állapított rétegsor között, úgy a fúrás alapján 
leírt rétegsort fogadják el, ha pedig nagy, ak
kor újra lemélyítik a fúrást. Karottázsvizsgála- 
tot csak a három legnagyobb kutatási területen 
végeznek, de ott minden 50 m-nél mélyebb 
lyukban karottázsszelvényezést készítenek. En
nek az az oka, hogy az országnak nincs ele

gendő karottázskapacitása. A penetrációs kuta
tásoknál geológusok végzik a fúrások kitűzé
sét. Ezeknek a fúrásoknak a bemérése nem tör
ténik meg ebben a fázisban, hanem 1:25.000 
méretarányú térképlapra bejelölik a geológu
sok a tereptárgyak alapján mérőszalag segítsé
gével és állandósítják a fúrópontot. Amennyi
ben a terület produktív, úgy a C2 kategória 
fúrásainak bemérésével együtt utólag ezeket is 
beméreti a beruházó. A C2, Ci és B kategóriára 
történő kutatásnál a fúrások kitűzését és be
mérését is topográfusok végzik. Külön topog
ráfiai vállalat van, amely csupán a kutatófú
rásokkal kapcsolatos geodéziai munkákat végzi.

A fúrások likvidálására és állandósítására 
nagy gondot fordítanak. Kétféle módszert al
kalmaznak: 1. A  fúrólyukat agyaggal tömik el. 
Ilyenkor a fúrólyukba egy faoszlopot állítanak, 
amelyre ráírják a fúi'ás számát és mellé még 
egy cementoszlopot is beállítanak kb. 1 méter 
távolságra. 2. A fúrólyukat elcementezik. Ilyen
kor a cementbe kb. 3% bentonitot is tesznek, 
hogy a vízzáró képességét megjavítsák. Az el
cementezett fúrólyukakba cementoszlopot he
lyeznek el. Az oszlopon szintén feltüntetik a 
fúrás számát. így a fúrások helye hosszú ideig 
megtalálható a területen, és bizonytalanság 
esetén a bemérés megismételhető.
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13. kép. Cementezett fúrás ihelyének jelzése 
bet-onhasábbal

Jelentések készítése

A kutatási területről egyrészt a kutatás so
rán folyamatos időszakos jelentések (dekád-, 
havi és évi jelentések) készülnek, elsősorban 
a kutatás menetével és eredményeivel kapcso
latban, másrészt pedig a kutatófúrások befeje
zése után elkészül a terület illetékes kutatási 
fázisát lezáró összefoglaló jelentés és készlet
számítás.

Időszakos jelentések:
a) Dekádjelentés: a geológustechnikusok 

a berendezések által mélyített fúrások adatait 
táblázatosán megküldik a vállalat központjába. 
Ehhez szöveget nem mellékelnek.

b) Havijelentés: Az egyes kutatási terüle
tek fúrásadatait és eredményeit tartalmazza. 
Táblázat, szöveg és térkép. Havijelentést a vál
lalat szintén küld a főigazgatóságnak.

c) összefoglaló földtani jelentés. A kuta
tás befejezésével minden területről el kell ké
szíteni a kutatási fázist lezáró összefoglaló 
földtani jelentést.

A penetrációs kutatást lezáró összefoglaló 
jelentéseket a Földtani Intézet Barnakőszén 
Osztálya készíti. Ez a jelentés csak rövid szö
vegrészt tartalmaz, amelyben a becsült remény
beli készletmennyiséget is közük. Emellett; a 
jelentés tartalmazza a terület térképét, megje
lölve rajta a lemélyített fúrásokat; a területen 
és fúrásokon áthaladó földtani szelvényeket,

a fúrások rétegsorát és szelvényeit, a kémiai, 
technológiai c*3 pollenvizsgálat adatait, valamint 
a fúrások karottázsszelvényeit.

Mind a penetrációs, mind pedig a további 
magasabb fázisú kutatásoknál az egyes fúrások 
dokumentcióit csak a jelentés mellékleteként 
készítik el.

A penetrációs kutatás jelentése négy pél
dányban készül. Ha a kutatás ipari nyersanya
got nem eredményezett, úgy a jelentés jóvá- 
nagyás után a Földtani Intézet adattárába ke
rül. Ha azonban iparilag hasznosítható barna
kőszénre van remény, úgy a jelentés két pél
dányát a további kutatási javaslattal együtt 
átadják az Országos Földtani Igazgatóságnak, 
amely az egyik példányt továbbítja a Bánya
ügyi Minisztériumnak, hogy az a terület kuta
tásával foglalkozhasson.

A további magasabb kutatási fázisok lezá
rásakor szintén készül összefoglaló földtani je
lentés. Ezt a kutatást kivitelező Geológiai Ku
tató Vállalat végzi. Alapvető különbség a pe
netrációs kutatások zárójelentésével szemben, 
hogy itt már a részletes készletszámítást is el 
keli végezni. Az összefoglaló jelentésben vég
zik el a kutatás eredményeinek ismertetését és 
értékelését. A jelentés alapján állapítható meg, 
hogy a területen kell-e további kutatást foly
tatni.

Az összefoglaló jelentés első oldalán szere
pel a készítő vállalat neve, a jelentés címe, a 
készítők, valamint a vezetők neve és aláírása. 
A jelentés legelején szerepel egy táblázat, 
amely a jóváhagyott készletek megoszlását tar
talmazza.

Az összefoglaló jelentés főkészítője az a 
geológus, aki a terület kutatását vezette. A je
lentés a vállalat központjában készül, össze
foglalja a kutatással kapcsolatos különböző 
szervek (laboratóriumok, geofizikai vállalat, 
geodéziai vállalat stb.) munkáját.

A jelentés készítése előtt nyitóértekezletet 
tartanak, amelyen megállapítják, hogy a jelen
tés milyen ütemezésben és milyen határidőre 
készül el. A jelentésekből általában nyolc pél
dányt szoktak készíteni. Ebből két példány a 
beruházóé, két példányt kap a Földtani Főigaz
gatóság, egy-egy példány jut a kivitelezőnek, 
a bányatervezőnek, a Bányászati Minisztérium
nak és az érdekelt bányavállalatnak.

A -jelentésben a készletszámítást minden 
esetben kétféle módon végzik el:

a) Számtani középarányos módszerrel; ez 
mint gyors módszer összehasonlításul szolgál a 
többi módszerrel szemben, hogy a nagy hibák 
elkerülhetők legyenek.

b) A tényleges készletszámításnál a követ
kező módszerek egyikét alkalmazzák: három
szög módszer, poligon (sokszög) módszer, szel
vény módszer, rétegvonalas módszer.

A letakarítási arányt m m-ben számítják 
ki és adják meg a térképeken, de a szöveges 
jelentésben közük azt is, hogy hány m3 meddőt 
és hány tonna szenet fognak majd letermelni. 
Utóbbi adatba a rézsüt nem számítják bele. 
1,2 g cm3 barnakőszén térfogatsúllyal szám
nak.
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Az összefoglaló jelentés nagyszámú táblá
zatot is tartalmaz: a fúrások koordinátái és
földtani adatai, elemzések, készletszámítások, 
letakarítási arány-számítások. Esetleg csatol
nak jegyzőkönyveket is arról, hogy a megren
delő kívánságára miben tértek el az általános 
utasításoktól.

Áttekintő jellegű térképmellékleteket csa
tolnak a közlekedési viszonyokról, a földtani 
felépítésről. 1:5.000 méretarányú, részletes tér
képek készülnek a felszíni topográfiáról, fedő
vastagság, letakarítási arány, telepvastagság, 
feküszíntvonalak, készletszámítás és minőség 
adatairól. Utóbbi térképek többtelepes előfor
dulás esetén telepenként készülnek. Pl. két mű
re való telep esetén háromféle letakarítási- 
arány térképre van szükség.

Ha a barnakőszén mellett egyéb hasznosít
ható anyagot is kimutat a kutatás, úgy a jelen
tésben ezeket is ismertetni kell. Meg kell adni, 
hogy az anyag milyen célra használható, mi
lyen laboratóriumi vizsgálatok készültek és ki 
kell számítani készleteit is. Az egyes fúrások
ról — mint már előbb említettük — részletes 
földtani rétegleírás és végleges szelvény készül. 
A szelvény grafikusan tartalmazza a magkiho- 
zatal alakulását is az egyes rétegekben. Ez a 
dokumentáció az összefoglaló jelentés mellék
leteként szerepel. A beruházó is csak itt kapja 
meg; külön az egyes fúrásokról nem kap egye
di dokumentációt.

Utólagos kutatások

A „B” kategóriára történő megkutatás után 
is maradhatnak a terület földtani felépítésében, 
a széntelepek vastagságában és elhelyezkedésé
ben bizonytalanságok, amelyek lerontják a te
rület ismeretességi fokát és megnehezítik vagy 
megakadályozzák a bányatervezést. A bizony
talanság oka lehet előre nem várt földtani kom
plikáció, vagy a fúrás nem megfelelő kivitele
zése.

Ilyen esetekben a területről el kell készí
teni az utólagos kutatási tervet. Ez a terv mind
azon nyitott kérdések megvilágítását tartal
mazza, amelyek a B kategóriájú kutatás befe
jezésekor fennmaradtak. Az utólagos kutatás 
kivitelezése nem különbözik a többi kutatási 
fázisétól. A kutatás befejezése után szintén 
el kell készíteni az összefoglaló jelentés ki
egészítését az újabb adatokkal. III.

III. HIDROGEOLÓGIAI ÉS 
TALAJMECHANIKAI KUTATÁS

Tervezés

Lengyelországban a teleptani kutatást tel
jesen különválasztják a hidrogeológiai és talaj- 
mechanikai kutatástól. C2 kategóriában még 
nincs speciális hidrogeológiai vizsgálat, ill. ku
tatás, csupán a homokrétegek helyzetét és a 
nyugalmi vízszintet határozzák meg minden

fúrásnál. Az így nyert adatok szolgáinak ala
pul a Ci kutatási fázisú hidrogeológiai munka 
megtervezéséhez. Ci kategóriában a külfejtés 
környékét is kutatják. B kategóriában már 
csupán a tervezett külfejtés területén történnek 
hidrogeológiai vizsgálatok.

A hidrogeológiai terv szöveget, táblázato
kat és rajzmellékleteket tartalmaz.

A szövegrész röviden foglalkozik a terü
let gazdasági, földrajzi, morfológiai, hidrográ- 
fiai, rétegtani és hidrogeológiai viszonyaival, 
valamint a kutatások történetével.

Részletesen leírja a tervezett hidrogeoló
giai vizsgálatokat fúrástechnikai és méréstech
nikai szempontból. Megtervezi, hogy a fúrások 
milyen mélységközéből kell talajmechanikai 
vizsgálatokhoz és vízelemzésre mintát venni.

Tartalmazza a terv az elvégzendő vizsgá
latok időrendi ütemezését, valamint a végzendő 
topográfiai munkát is. Megtervezik a fúrólyu
kak likvidálását (cementezés) és állandósítását 
is. Közlik a kutatás várható költségeit is.

A terv mellékletét képezi a tervet jóvá
hagyó bizottsági tárgyalás jegyzőkönyve is.

Térképmellékletek:
1. Fúráspont és szel vény irány

térkép 1:10,000
2. Geológiai térképek 1 :300,000
3. Földtani — vízföldtani

szelvények 1 :5,000/1000
4. Hidrogeológiai fúrások ter

vezett szelvényei 1 :200
5. Szűrőzési séma.
6. Betonozási séma.

Itt már — mint látjuk — készítenek a ter
vezett fúrásokhoz tervezett szelvényeket, mert 
ezen tervezik meg a vizsgálandó és beszűrő- 
zendő szakaszokat.

Kivitelezés

A következő hidrogeológiai megfigyelések, 
illetőleg vizsgálatok szokásosak Lengyelország
ban :

a) A vízadórétegek nyugalmi vízszintjének 
és vastagságának meghatározása,

b) Szivattyúzásos vizsgálat, megfigyelőku- 
tak nélkül,

c) Szivattyúzásos vízvizsgálat, megfigyelő- 
kutakkal.

Az egyes kategóriákban a különböző típusú 
hidrogeológiai fúrások különböző sűrűségben 
helyezkednek el. Egy kb. 100 km2 nagyságú te
rületen Ci kategóriájú hidrogeológiai kutatás
nál három kútcsoportot terveznek, azonkívül 
kb. 20 darab vízszintmegfigyelő fúrást. Ugyan
akkor B kategóriában általában 4 krm-ként 
van egy szivattyúzásos megfigyelést végző fú
ráscsoport.

A hidrogeológiai fúrásokat minden esetben 
száraz fúrással mélyítik. Ha a nagy mélység 
miatt kézi berendezést nem tudnak használni, 
akkor ütve működő berendezéseket alkalmaz
nak.
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14. kép. Száraz kézi fúrás mélyítése hidrogeológiai megfigyelések céljára

Ezek a berendezések nem végeznek mag
fúrást. A minták megőrzésére és elszállítására 
azonban itt is nagy gondot fordítanak. A ha
szonanyaggal kapcsolatos vizsgálatokat ugyan
úgy elvégzik itt is, mint a teleptani kutatófú
rásoknál, tehát az ilyenirányú mintavétel és 
mintakeze1 és azonos az ott leírtakkal.

15. kép. Ütveműködő berendezés excenter vésője 
(Nagyságát a reáhelyezett csavariron szemlélteti.)

A hidrogeológiai kutatás keretében foly
tatják a talajmechanikai kutatást is. Általában 
i'itkán mélyítenek kizárólag csak talajmecha
nikai fúrásokat. Rendszerint a (szárazon mé
lyített) hidrogeológiai fúrásokból veszik a talaj- 
mechanikai vizsgálatokhoz is a mintákat. Ha 
nem is minden vízadó rétegben végeznek víz

földtani vizsgálatokat, de mégis minden ho
mokrétegnek megvizsgálják a szemcseszerke
zetét. A homokmintát egy-két méterenként ve
szik száraz fúrásmóddal, kanálfúróval vagy 
dobfúróval. A mintát benyomott számmal el
látott vászonzacskóba téve szállítják a labora
tóriumba. Az agyagrétegekből talajmechani-

16. kép. Rekeszes magmintaláda, a szárazfúrás anyaga 
részére, rajta sorszámmal ellátott vákzonzsák, 

homokmintával a laboratórium részére

kai vizsgálatokhoz 3—5 méterenként vesznek 
zavartalan mintát olymódon, hogy acélhengert 
nyomnak az agyagba, majd kiépítve, a henger 
két végét szurokkal beöntik az eredeti nedves
ségtartalom megőrzésére. Általános elv, hogy a 
talajmechanikai vizsgálatokhoz minél több fú-
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17. kép. Kútcsoport telepítési séma

rásból és minél több mintát kell venni. A la
boratórium dönt azután arról, hogy melyik 
minták vizsgálata mellőzhető.

A kútcsoportok lemélyítése előtt megha
tározzák a kútcsoportok helyén az áramlási vi
szonyokat, megmérve az előzőleg már lemélyí
tett szénkutató fúrásokban a vízadó rétegek 
nyugalmi szintjét és a szemcseszerkezetet. A 
kútcsoport megfigyelő fúrásai általában kb.
10—10 méterre helyezkednek el egymástól, az 
áramlási irányra merőleges vonal mentén, mely
nek egyik végén van a termelőkút. A meg- _ 
figyelő fúrások száma és a termelő kúttól való 
távolsága a vízadó réteg áteresztő képességé
től függ. A vizsgál-t rétegben elhelyezett meg
figyelő kutakon kívül a többi vízadó rétegben 
is helyeznek el megfigyelő kutakat annak meg
állapítására, hogy összeköttetésben van-e a két 
vízadó réteg.

A szivattyúzást elektromos meghajtású 
kompresszorral végzik. A kompresszor névle
ges teljesítménye 240 m3 h. Meghajtására az 
elektromos áramot egy 380 V feszültségű, 70 
kW teljesítményű Diesel meghajtású generátor 
szolgáltatja. Szűrőzés után a kompresszor tel
jes teljesítményével tisztító szivattyúzást vé
geznek 24 órán keresztül. Utána víznívómérést 
végeznek a nyugalmi vízszint beállásáig. Ez
után három szintben kompresszorozás történik, 
az első 24, a második 48, a harmadik 72 óráig 
tart. Víznivó- és vízmennyiség mérések a kö
vetkező időpontban történnek: 5 mérés 1 per
cenként, 4 mérés 2 percenként, 3 mérés 5 per
cenként, 3 mérés 10 percenként, 3 mérés 15

11 =  kettes számú megfigyelő fúrás 1. =  első számú megfigyelő fúrás T =  termelő kút
18. Hidrogeológiai kútcsoport



19. kép. Hidrogeológiai mérőeszközök: vízmérő síp, mérőszalag, Stopper óra

percenként, 2 mérés 30 percenként, a többi 60 
percenként. A víznívót nemcsak a termelőkút- 
ban, hanem a megfigyelő kutakban is mindig 
megmérik. A víznívómérés vízszintmérő síppal 
történik. A Lengyelországban használatos sípok 
átmérője (1") kisebb, mint a nálunk használt 
sípoké. Ezt kisebb csőben is lehet használni, de 
nehezebb a hangját meghallani.

A hidrogeológiai fúrások másik fajtája a 
termelő kút megfigyelő kutak nélkül. Itt a 
megfigyelések hasonlóak a kútcsoportokban 
végzettekhez, azzal a különbséggel, hogy az 
orientáló és megfigyelő fúrások és a bennük 
végzett megfigyelések hiányzanak.

Látogatásunk időpontjában a cybinkai ku
tatási területen kilenc berendezés végzett hidro
geológiai kutatást. A hidrogeológiai szolgálat 
itt a következő személyekből állt: egy vezető 
diplomás hidrogeológus, két hidrogeológus gya
kornok, négy hidrogeológus technikus.

A szivattyúzásnál mindvégig jelen kell 
lenni a hidrogeológusnak vagy a technikusnak. 
Mivel egy vizsgálat több napig is eltart, a hid- 
rogeológusok műszakonként váltják egymást a 
vizsgálatoknál. Feljegyzik a hidrogeológiai 
vizsgálatok víznívó- és vízhozam adatait, el
készítik a végleges hidrogeológiai dokumentá
ciót, amely tartalmazza a mérési adatokból vég
zett áteresztő képesség számításokat is. Emel
lett természetesen elvégzik a fúrások rétegtani 
leírását is. Irányítják a kőzetfizikai és vízminta
vételt, gondoskodnak a mintáknak a laborató
riumba való szállításáról.



Laboratóriumi munkák

A hidrogeológiai kutatásnál a barnakőszén
minták minőségi vizsgálata ugyanolyan módon 
történik, mint a teleptani kutatásnál. A hidro
geológiai kutatás során végzik el a kőzetfizi
kai vizsgálatokat és a vizsgált vízadó rétegek 
vízének kémiai analízisét is.

A kőzetfizikai vizsgálatokra vett mintát 
hidraulikus préssel nyomják ki a tokjából.

A következő kőzetfizikai vizsgálatokat 
szokták elvégezni: szemcseeloszlás vizsgálat
szitálással és hidrometrálással, képlékenységi 
(konzisztenciái) határok megállapítása, fo
lyáshatár megállapítása Casagrande féle ejtő
készülékkel, hézagtérfogatmeghatározás, szivár
gási (vizáteresztőképességi) tényező, egy- és 
többirányú összenyomó kísérlet, nyírási ellen
állás, természetes rézsűszög száraz állapotban 
és víz alatt.

A kutatófúró vállalat kőzetfizikai labora
tóriumában összesen 16 ember dolgozik. Ebből 
csak a laboratóriumvezető diplomás geológus, 
három geológustechnikus, tíz érettségizett kol
lektor és két fizikai dolgozó van.

A vízmintákból a kémiai laboratórium 
végzi a szokásos elemzéseket.

Mellékmunkák

A hidrogeológiai kutatásnál a fúrások be
mérését és tartósítását ugyanúgy végzik el, 
mint a teleptani kutatásnál.

A hidrogeológiai kutatás keretébe tarto
zik a felszíni vízfolyások adatainak rögzítése is. 
Rendszeresen mérik a felszíni vízfolyások víz
szintjét és vízhozamát. Állandó vízszintmegfi- 
gyelő kutakat telepítenek a talajvíz, valamint 
a mélyebb vízadó rétegek vízének folyamatos 
megfigyelésére.

Jelentések készítése

A hidrogeológiai kutatásnál szintén kell 
időszakos jelentéseket készíteni. A kutatás be
fejezése után pedig el kell készíteni az össze
foglaló vízföldtani és közetfizikai jelentést.

Ez a jelentés a vizsgálatok alapján meg
állapítja a terület hidrogeológiai viszonyait, 
megadja, hogy a létesítendő külfejtésben meny
nyi vízhozzáfolyás várható. Kiszámítja a kül
fejtés hatására keletkező depressziós tölcsér 
nagyságát.

A kőzetfizikai fejezetet a kőzetfizikai la
boratórium vezetője állítja össze, felsorolva, 
hogy hány fúrás, mennyi mintáján, milyen vizs
gálatokat végeztek. Leírja az egyes kőzetfajtá
kat, kőzetfizikai sajátságaik jellemző és szélső 
értékével. Megadja az egyes kőzetek állékony
sági adatait, és útmutatást ad a rézsűszögek ki
alakítására. Térképen feltünteti a mintavételi 
helyeket. Az összefoglaló jelentés tartalmazza 
még a fúrások koordinátjegyzékét és a kutatá

sok költségeit is. A jelentést a jóváhagyási jegy
zőkönyv egészíti ki.

Az összefoglaló jelentés nem tartalmazza 
a hidrogeológiai és talajmechanikai vizsgálatok 
részeredményeit, csak az alkalmazott vizsgá
lati módszert és a végeredményeket.

IV. BEFEJEZÉS

Összefoglalás

Lengyelországi tanulmányútunk folyamán 
tanulmányozva a lengyel barnakőszénkutatás 
irányelveit, módszereit és eredményeit megálla
pítottuk, hogy lengyel kollégáink e területen 
igen nagy eredményeket értek el.

A lengyel barnakőszénkutatás sajátságait 
röviden a következőkben foglalhatjuk össze:

1. A „penetrációs” kutatások átfogóan ku
tatták és kutatják azokat a területeket, ahol 
földtanilag indokolt a barnakőszénelőfordulás, 
és hatalmas eredményeket értek el új terüle
tek feltárásával.

2. Általános elv az egyes kutatási fázisok 
hálózattávolsága:

C2 800—1000 x 800—1000 m.
Ci 400— 500 x 400— 500 m.
B 200— 250 x 200— 250 m nyugodt te

lepülés esetén.
3. Az egyes kutatási fázisok teljes kutatási 

tervét készítik el és hajtják végre.
4. Koncentrált kutatást folytatnak a kuta

tási területeken.
5. A kutatási területek komplex megkuta

tását végzik, amint ezt a barnakőszénelőfordu
lások egyéb hasznosítható anyagairól készült 
összefoglaló jelentések bizonyítják.

6. A hidrogeológiai és talajmechanikai ku
tatást külön végzik. Ez igen indokolt, mivel az 
ezekkel járó különleges feladatok, a kutatás 
ütemét megváltoztatják, és a kutatás lefolytatá
sához specialistákat kívánnak meg.

7. A terepi geológiai munka és az össze
foglaló jelentések készítése pénzügyileg külön 
van a fúrástól, ami hangsúlyozza a geológiai 
munka és a jelentéskészítés fontosságát.

8. A kutatás egy-egy fázisának lezárását az 
összefoglaló jelentés elkészítése jelenti. A meg
rendelő a fúrásokkal egyidejűleg automatiku
san az összefoglaló jelentést is megrendeli. A 
kivitelező csupán az összefoglaló jelentést szol
gáltatja dokumentációként, amelynek mellék
letét képezik az egyes fúrások dokumentációi. 
Az egyes fúrásokról külön dokumentációszol
gáltatás nincs.

9. A fúrópontok számozási rendszere (már 
előzőleg ismertettük) nagyban megkönnyíti a 
fúrások megtalálását a térképen.

10. A hatalmas kőszénvagyon indokolja a 
magas műrevalósági határokat (3 m minimális 
vastagság, 1600 cal., 1:10 letakarási hányados).

11. A műrevalósági határok magyarázzák 
részben, hogy a geológusnak a széntelepek ha
rántolásánál nem kell jelen lenni.
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12. A kutatási területen a kutatás menet- 
közbeni kiértékelése nem történik meg.

13. A fúrások lemélyítésénél szimplafalú 
■magcsövet használnak, meglepően jó ered
ménnyel.

14. Hatalmas kutatási tevékenység folyik, 
amely ennek megfelelő eredményeket is adott 
(az utóbbi időben összesen több mint 3 milliárd 
tonna szénvagyon).

15. Igen nagy jelentőséget tulajdonítanak 
a hidrogeológiai kutatásnak. Pl. Cybinka terü
letén ez dönti el a műrevalóságot.

16. A fúrásokból kikerülő teljes minta
anyagot meg kell őrizni két évvel a kutatás 
befejezése utánig. Ezenkívül részletes doku
mentációs mintaaanyagot csomagolnak el s 
vállalat központi mintaraktára számára.

17. A fúrásokból kikerülő barnakőszénmin
tákat — különösen pehetrációs és Ca kutatás
nál — igen részletesen megvizsgáltatják.

Ezek azok a sajátosságok, amelyek képessé 
teszik a lengyel barnakőszénkutatást arra, hogy 
meg tudja valósítani az elétűzött feladatokat.

Javaslatok

A hazai külfejtéses barnakőszénkutatás 
színvonalának emelése céljából az alábbi Len
gyelországban használatos módszerek átvételét 
javasoljuk:

1. A Mátra-Bükk alján, valamint a dunán
túli lignitterületeken a felderítő kutatási fázist 
előzze meg egy kb. 2x2 km-es hálózatú penet
rációs kutatás, amely kijelöli azokat a területe
ket, ahol remény van külfejtésre alkalmas lig
nittelepre.

2. A fenti területeken az egyes kutatási 
fázisoknál a Lengyelországban szokásos háló
zat alkalmazását javasoljuk.

3. Javasoljuk a hidrogeológiai és talajme
chanikai kutatás különválasztását a teleptani 
kutatástól.

4. Javasoljuk, hogy a geológiai munka, de 
legalább az összefoglaló jelentések készítésé
nek költségeit adják meg külön.

5. A koncentrált kutatás alatti területek
ről az egyes fúrások dokumentációit csak az 
összefoglaló jelentés mellékleteként adjuk meg.

6. Koncentrált kutatási területeken célszerű 
lenne bevezetni a lengyelhez hasonló fúrás
számozást; legalábbis, mint tervezett számokat.
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