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Az Ódorog XXI-XXIL akna készletkategórizálási
feltételének vizsgálata

Írták: dr. Mészáros Mihály és dr. Szabó Nándor

Nem régiben elkészült a kőszénelőfordulá
sok készletkategórizálási és az ipari termelésre 
való átadáshoz megkívánt készletarányok fel
tételei összefoglaló áttekintő vizsgálata. Felme
rült azonban, hogy’ szükség lenne a helyi saját
ságok figyelembevételvel egyes előfordulások 
kategórizálási feltételeinek a kidolgozására is. 
Ennek az irányelvnek megfelelően végeztük el 
az Ódorog X X I— XXII-es akna vizsgálatát.

Anélkül, hogy teljességre törekedve, vég
leges szempontokat adnánk, vázolni kívánjuk 
azokat a meggondolásokat, amelyek a munka 
lebonyolításánál vezettek.

Az a véleményünk alakult ki, hogy a vizs
gálatokat súlyozni kell. A  tapasztalatok és az 
előzetesen elvégzett számítások (variációs szá
mítások) alapján, ki kell választani a legfonto
sabb tényezőt, amely a kategorizálást elsősor
ban befolyásolja. A  tapasztalatok szerint a kő
szénterületeken, különösen a barnakőszénterü
leteken a minőség, a vastagság vagy térfogat- 
súly nem olyan változékony, hogy a szerkezeti 
viszonyok bonyolultságát felülmúlná, és a ka
tegorizálás feltételeinek megállapításánál a tek
tonika előtt figyelembe jönne.

Esetleg más területeken egyéb tényezők 
játszhatnak szerepet és kerülhetnek előtérbe. 
Mindig a legkedvezőtlenebb adottságokkal kell

számolni, mert a kedvezőbb adottságok követel
ményei a kedvezőtlenebben bennfoglaltatnak.

Fontos szempontnak tartjuk ezt, mert 
egyébként a vizsgálatok annyira sokrétűvé, el- 
aprózodottá válnak, hogy áttekintésükre, egyez
tetésükre nincs mód, s a siker kétségessé válik.

Olyan területet kell kiválasztani, amelyik
ről kellő számú, jól ellenőrizhető adat áll ren
delkezésre.

Fontos kérdés az adatok megfelelő száma és 
ellenőrizhetősége egyaránt. Ezért ajánlható, 
hogy a vizsgálatokra olyan területet kell kivá
lasztani, amelyiken bányászati feltárások foly
nak, tehát a mélyfúrási vagy egyéb adatok vá
gatokkal ellenőrizhetők, kiegészíthetek.

Tapasztalataink szerint nem a régi bányák 
a megfelelőek céljainkra, mert azok rendszerint 
nincsenek, vagy legalábbis nem voltak jól do
kumentálva. Újabb és korszerűen dokumentált 
bányát kell kiválasztani, természetesen lehető
leg a területegység frekventált helyén. Mindig 
jobb, ha kevesebb, de megbízható, korszerű 
adattal dolgozunk.

A  kőszénterületek készlet kategórizálási és 
az ipar termelésére való átadáshoz megkívánt 
készletarányok feltételeinek vizsgálatát a Do
rogi medencével kezdtük.
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A  Dorogi medencére azért esett a választás, 
mert itt sűrítve megtalálhatók az ország barna
kőszén előfordulásainak jellegzetességei. Az 
erős tektonizáltság, karsztvíz veszélyesség. 
Egyes esetekben a telepek minőségi, vastagsági 
ingadozása is problémát jelenthet. A  települési 
mélység, különösen a kutatás alatti és új tele
pítésre szánt területeken jelentkezik negatív 
tényezőként. Ezzel szemben a medencében a 
bányászkodás igen régen folyik, megkutatott
sági viszonyai is átlagosak.

A dorogi területen belül több szempont szól 
a mellett, hogy a X X I— XXII-es aknát válasz- 
szűk vizsgálataink tárgyául.

Kutatása hosszú időre, több mint 60 év
re nyúlik vissza. Viszonylag sok fúrás mé
lyült ezen a területen. A  felfúrtság mértéke a 
dorogi medence többi területéhez képest az át
lag fölött van.

A régi fúrásokat, melyek kevésbé megbíz
hatóak, hiányosak, az újabban mélyültek segít
ségével a kiértékeléshez fel lehet használni.

Bányászati feltárás folyik, úgy, hogy a 
mélyfúrások adatai ellenőrizhetők.

összefoglaló jelentés készült a területről. 
Készleteit ellenőrizhető módon felmérték, az 
adatokat összefoglalták.

A dorogi medence nagy szerkezeti egységei 
közül az akna az északi és középső terület ta
lálkozásába esik. Várhatólag mindkét terület- 
egység földtani, tektonikai jellemzőit magán 
viseli és így az általános helyzetet reprezen
tálja.

1- Földtani jellemzés

a) Rétegtan
Az alaphegységet réti, dachsteini mészkő 

ás kisebb foltokban alsó-liász márgás mészkő 
alkotja. A  mészkő erősen karsztosodott, mely
nek egyenetlen felszínére 15— 30 m vastag al
só-eocén alap breccsa, illetve tarka agyag tele
pül. Ez az összlet azonban nem képez összefüg
gő réteget.

A feküagyag sorozaton fejlődött ki a kő
széntelepes összlet (30 m összvastagságában), 
j*mely kőszénből, édesvízi márgákból, agyagok
ból, mészkövekből és bitumenes agyagokból ál
tó rétegsorból áll. Erre elegyesvízi agyagmár- 
gák, márgák és mészmárgák rakódtak le. E ré
tegek után tengeri eredetű agyagokból, már
gákból álló üledék csoport következik kb. 50 m 
vastagságban.

Az alsó-eocén tengeri képződményekre fo
kozatos átmenettel települ a középső-eocén 
hummulinás agyagmárga, mészmárga, mészkő
homokkő összlet. Ebben helyenként műre érde
kes barnakőszén telepek vannak. A  középső-eo- 
cán vastagsága 30— 80 m.

Az eocén rétegekre diszkordanciával felső- 
°hgocén agyag, agyagmárga konglomerátum, 
homokkő következik, változékony vastagság
ban. A  felső-oligocén rétegekben az akna te
rületén műre nem érdemes lencsés kifejlődésű 
barnakőszén Is található.

b) Kőszéntelepek
Az alsó-eocén kőszéntelep meddő beágya

zásokkal tagolt. Általában két padra bontható. 
A  legkisebb telepvastagság 4 m, a legnagyobb 
19 m. A  kőszén minősége általában kevéssé in
gadozó. A  középső-eocén kőszéntelep 0— 2 m 
vastagságú, igen jó minőségű.

c) Tektonika
A  terület tektonikailag erősen igénybevett. 

A  vetődések az előfordulást kisebb-nagyobb 
táblákra tagolják. A  jelenlegi helyzetet a kü
lönböző orogén fázisokban többszörösen megis
métlődő mozgások alakították ki. A  medence 
szerkezetének legfőbb alkotói a közel K —Ny-i 
irányú fővetők, melyeket közel É— D-i vetők 
harántolnak. Ezen kívül igen fontos a nagyve
tők által kialakított táblákat felszabdaló ÉK— 
DNy és a rá merőleges vetőrendszer.

d) Hidrogeológia
A  bányászkodás szempontjából nagy jelen

tősége volt és van a középső-eocén ún. fornai 
homokban tárolt jelentős menyiségű rétegvíz
nek. A főveszélyt azonban a karsztvíz jelenti. 
A  karsztvíz nyugalmi szintje az egész medencé
ben a jelenlegi 96— 100 m3 p vízemelés mellett 
+116 tszf magasságban van. A  bányászkodás 
tehát az alsó-eocén telepek települési mélysége 
következtében a karsztvízszint alatt folyik átla
gosan 15 atm víznyomás mellett.

2. A  készletkategóriák feltételeinek vizsgála
tához rendelkezésre álló adatok és értékelésük

A  készíetkategóriák feltételeinek megálla
pításához és a termelésre való átadás során 
szükséges kategória arányok vizsgálatakor a kö
vetkező adatokat használtuk fel.

Az előfordulás területe: 907 e m1 2

Az összes fúrásból vastagsági vizsgálatokhoz 
felhasználható volt: 20 db

Minőségi elemzésekhez felhasználható 
volt: 15 db

Védőréteg vizsgálatokhoz
felhasználható volt: 20 db

Az első 41 db fúrás alapján megszerkesz
tett tektonika 23 nagy vetőt mutatott ki. („A ” 
állapot.)

A  később lemélyített 9 fúrás segítségével 
31 lett a vetők száma („B”  állapot). A  szer
keszthető vetők számának növekedésével pár
huzamosan azok lefutásáról, elhelyezkedéséről 
alkotott képben is történt változás.

Az „A ” és „B ” diagram is jól szemlélteti a 
különbséget (1. és 2. ábrák). A  diagramokon a 
vetőket dőlésirányuknak és dőlésszögüknek 
megfelelően ábrázoltuk. A  diagramok peremi 
körén a dőlés irány, a diagram középpontja és 
legszélső köre között a dőlésszög mérhető be
lülről kifelé haladva a vízszintestől a függőle
gesig.



ÖOOROG XXI.-XXII. AKNA A. állapot

Mtétirény m  1169

^ 1  a  ^
i,3%, 8,7*/. 13,3 17*4 21,7%

DStésiróny és elvatési magasság m-ban

[23 6H EH. ■  
4,3% 8,7 13,3 21,7%

1. „A ’’ állapot diagrammja

ÓDOROG XXI.-XXII. AKNa b ólloPof

Dálétirény és siög Dílésirány és alvatési magasság m-ben

mn: ^  ss ed ■  ^  mmi s  E3 es ma ■
3 %  7V* 10%  13“/. 17% 3 %  ^ 7 7. 10“/. 13“,'. 17“/. 23“'. 27%

2. „B” állapot diagrammja l

Gyakoriságukat grafikusan értékeltük ki. 
A  diagramokon az egyenlő gyakoriságú helye
ket összekötő vonalak által lehatárolt területek 
megmutatják, hogy melyik irány és dőlésszög a 
leggyakoribb.

A  vetők dőlés irányának és dőlés szögének

ábrázolásán kívül az elvetési magasságokat is 
bemutatjuk a dőlésirányok függvényében.

A különböző gyakoriságú vetők iránya, csa
pása könnyen szerkeszthető, számítható, vagy 
leolvasható, ha a dőlés irányt és szöget ábrázoló 
maximumokhoz 90°-ot adunk.
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ÓDOROG XXI.-XXII. AKNA 

BÁNYÁSZATI FELTÁRÁSOK ADATA!
C. átlapol

Dőlésirány és szög Dőlésirány és elvárási magasság m-ben

EE3 El] ED §3 E3 Wá
vu  3 %  S"/o *"/• 8%  10%

ff

EH
3%

T '//\ 
5%

irrm
6%

E 3
«o% 26%

C” állapot diagrammja 29Ve

I
ÓDOROG XXL-XXII. AKNA D. állapot

Dőlésirány és szög Dőlésirány és elvetési magasság m-ben

1 %  2 %  3 %  4"/. 5"/. é %  7 %  • %

4. „D” állapot diagrammja

E D ED E 3 E 3 f Z 3 G É B  ^  E S
1% 2 % 3 %

1 8 %

4 %

ElD
2 0 %

5°/*

2 1 %

4 %  ;«/, 8'/.

A  „C” diagramon a bányászati feltárások
ban észlelt vetőket ábrázoltuk (3. ábra). A „D” 
diagram a bányászati feltárások és a fúrásokból 
szerkesztett vetők együttes képét adja, tehát a 
B+C diagram adatait egyesíti (4. ábra).

Visszatérve az A  és B diagramokra, látható, 
hogy általában az „A ” állapot maximumai, te
hát leggyakoribb vető dőlésirányok megmarad
tak a „B”-ben is, csupán a dőlésük lett lapo
sabb. Néhány újab maximum is keletkezett és
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a régiek nagyobb területre terjedtek ki. Az el- 
vetési magasságok is a „B állapotban az „A ” - 
hcz képest kisebbek. Mindez az újabb feltárá
soknak és az ezzel kapcsolatos átértékeléseknek 
köszönhető.

Kitűnik továbbá, hogy nem az É—D, ill. 
K—Ny irányú vetők a dominálok, hanem a köz
tes irányúak. Ezek közül is a legtöbb vető ÉNy 
—DK-i csapású DNy-i dőléssel. Nincsen ez el
lentmondásban az eddigi megállapításokkal. Az 
ÉD-i és KNy-i csapású vetők nem vesztették el 
jelentőségüket. Az egész medence egységekre, 
táblákra való tagolását ezek a vetők szabják 
meg. A táblákon belül a bányaterületeken 
azonban a másik vetőrendszer a gyakoribb.

Igen fontos ez a kutatási hálózat megszabá
sa, a kategorizálás előírásainak és arányainak 
megállapítása szempontjából.

A  bányászati feltárásokból kiderült, hogy 
a fúrások alapján szerkeszthető vetőknél jóval

nagyobb számú (igaz, hogy kis, 1—5 m elvetési 
magasságú) vető van ténylegesen a területen. 
Statisztikai vizsgálatok szerint 100 m-ként átla
gosan 10 kisvetőre lehet számítani. Ennek alá
támasztására az 5. ábránkon szereplő szelvé
nyeket rdutatjuk be. A  bányászati feltárások
kal -és bányabeli fúrásokkal feltárt tényleges 
helyzetet az 5. ábra szelvénye mutatja be. A 
fúrások adataiból szerkeszthető szerkezeti ké
pet a 6. ábra ,,a—c” szelvényein ábrázoltuk.

A  D 255 sz. és a D 198 sz. fúrások között a 
szelvény megrajzolható úgy is, hogy .semmiféle 
vetőt nem tételezünk fel (6. ábra „a” szelvé
nye). Megszerkeszthető azonban a környező fú
rások figyelembevételyével egy vető (6. ábra 
„c” szelvénye) és két vető (6. ábra ,.b” szelvé
nye) felhasználásával is.

A  bányászati feltárások és bányabeli fúrá
sok alapján kimutatható állapotot rögzítő szel
vény szerint azonban, a két fúrás között nem

2 öí

5. Szelvény a D 255. sz. és a D 198. sz. fúrások közöv 
a főfeltáró vágaton keresztül

0,5 m-től 5,0 m-ig terjedő elvetési magasságú 
kis vető.

A 10 m alatti elvetési magasságú kis ve
tők, általános vélemény szerint nem okoznak 
bányászati nehézséget és így nem érdemelnek 
figyelmet. A dorogi, közelebbről a XXI— XXII- 
es aknán' szerezhető tapasztalatok felhívják en
nek a véleménynek a felülvizsgálatára a fi
gyelmet.

Kétségkívül az olyan területeken, amelye
ken csak ritkán jelentkeznek, a kis vetőknek 
nincs jelentőségük.

két 25—3 0 m-es vető van, hanem 29—30 db
A X X I—XXII-es aknán a tapasztalatok 

szerint azonban átlag 10 m-enként van egy-egy 
1— 5 m-es vetőcske. A  bányászatnak az ilyen 
sűrű vető-rendszert feltétlenül figyelembe kell 
venni.

Földtanilag és kutatásmetodikailag a 10 
m-es vetők tulajdonképpen apró vetők soroza
tából adódnak. Sajnos, ezek a kis vetők igen 
kellemetlen meglepetésekkel szolgálhatnak. 
Ezen az aknán még nem, de pl. a dorogi XVII- 
es aknán több, 5 m -̂es vagy nagyobb vízbetö-
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rés származott hasonló méretű vetőkből. Külö
nösen, ha a telep vékonyabb, az igen sűrűn je
lentkező apró vetők, melyek fel- és levetik a te
lepet, még vízveszély nélkül is komoly nehézsé
get okozhatnak a művelésnél.

A  vázolt tektonikai tapasztalatokat nem 
lehet figyelmen kívül hagyni a kutatási háló
zat, a kategorizálás és a kategória arányok meg
szabásánál.

3. A  kategóriák feltételei

A kategóriák feltételeit az alábbi szem
pontok szerint vizsgáltuk és állapítottuk meg.

Először a tektonikai viszonyokat mértük 
fel. Meghatároztuk ezek alapján a kutatási há
lózat orientációját. Az orientáció ismeretében

EGYSZERŰSÍTETT s z e l v é n y e k

J) 25,5 J) 199

I / Ii /  iI / I

®’ Szelvény vázlat változatok a D 255. sz. és a D 198. 
sz. fúrások között

Megvizsgáltuk a hálózati tengelyek mentén a 
szerkezeti vonalak sűrűségét és azok egymástól 
való átlagos távolságát, mely ezú tta l megfe
j i  a hálózati pontok távolságának.

a) A hálózat orientációjának meghatározása

A hálózat orientációja meghatározására a 
tektonikai vonalak irányának gyakoriságát ki
mutató diagramokat használtuk fel. Ezek kö
zül is a D jelűt (7. ábra), mely nemcsak a fú
rások által szerkeszthető, hanem még a bányá
szati feltárások során észlelt tektonikai vona
lakat is magába foglaja.

A diagram 215 6Ó (125— 305 csapással), il
letve 235 30 (145— 325 csapással) egyenértékű 
maximumokat mutat.

A 235 30 irányú vetőseregnek, még egy 
ellenkező dőlésű 55 39 párja is van. Ebbe a csa
pásirányba (145—325 csapás) eső vetők mind
két iránvban egyenlő arányban dőlhetnek.

A 280 40-es (10— 190 csapás) irányban dőlő 
vetők már kisebb számban jelentkeznek.

A 125 60-as irányú vetők kis mellék maxi
mumot képeznek, jelezve, hogy csak igen ke
vés vető ilyen dőlésirányú és szögű.

A fentieket összefoglalóan az E jelzésű di
agramon (7. ábra) mutatjuk be. Ez a diagram a

\  Összefoglaló diagramm.

£ DOROG XXI. ■ XXÍI. AKNA D- foko” '

I

iránya ős dőlés szög*.

7. „E” összefoglaló diagramm

kutatási vizsgálati hálózat tengelyeinek meg
állapításához szükséges.

A  vetőrendszereket kiértékelő diagramok 
léptékének megfelelően a legfontosabb vető
sorozatok csapás és dőlés irányát, valamint dő
lés szögét ábrázoltuk ezen a diagramon.

A leggyakoribb vetők csapásirányát é<= 
dőlésszögét folyamatos vonallal, a gyakori ve
tőirányokat szaggatott vonallal, a ritkább vető
irányokat pontvonallal jelöltük.

A csapásirány vonalakra merőlegesen 
emelt egyenes a kiértékelő diagramokon meg-



jelenő gyakorisági pontig terjed, de ugyanakkor 
a dőlés szögét is megmutatja.

A  vizsgálati hálózat egyik tengelyének kí
nálkozik a két főirány súlypontjában húzott 
egyenes. Ez a tengely (1. sz. tengely az ábrán) 
a két maximum között halad el (csapásiránya 
225— 45) és a két vetőnyaláb csapás irányára 
merőleges. Ha nem volna azonos értékű a két 
maximum, akkor csak a nagyobbikat vennénk 
figyelembe.

A  másik tengelyiránynak a kisebb gyakori
ságú 280 '40-es dőlésű vetősorozat iránya kínál
kozna. Ebben az estben azonban nem derék
szögű hálózati rendszert kapnánk. A  nem derék
szögű hálózat bizonyos előnyökkel jár. Egy ada
tához kisebb terület tartozik, úgy hogy kutatá
soknál inkább ezt kellene előnyben részesíteni. 
Tekintettel azonban arra, hogy nem a kutatási 
hálózatra, hanem vizsgálati célokra kívánjuk 
a hálót felhasználni, derékszögű hálót válasz
tunk. Így az előző tengelyre merőlegesen 315— 
135-ös csapással húztuk meg a másik tengelyt 
(2. sz. tengely az ábrán). A  két tengelyirány 
nemcsak az ún. vizsgálati hálózatunknak a ten
gelyiránya, hanem ugyanakkor a fő techtonikai 
vonalakra támaszkodó kutatási háló hálózati

tengelyiránya is. Ha a kutatások most kezdőd
nének, a kutatási hálózat háló vonalait ebben az 
orientációban kellene kijelölni.

Még annyit kellene ehhez hozzátenni, hogy 
az ily módon nyert hálózat orientációja tehát 
nemcsak elméleti megfontoláson alapul, hanem 
a tényleges tektonikai helyzetre támaszkodik. 
Márpedig a tektonika a legfontosabb tényező 
a magyarországi barnakőszén előfordulásokon.

Ha a vető-diagramokkal összevetjük a vá
lasztott tengelyeket, vizsgálati irányokat, lát
hatjuk, hogy gyakorlatilag valamennyi vető 
még a K —Ny csapású nagyvetők is értékelhetők 
az így szerkesztett hálózattal. Az elvetési ma
gasságot feltüntető diagram szerint pedig ezek
ben az irányokban a kisebb (1— 2 m-es) és a na
gyobb (10— 30 m-es) elvetési magasságú vetők 
egyaránt megfoghatók.

b) A hálózati pontok távolságának meg
határozása
A  hálózat orientációjának megállapítása 

után a hálózati irányokon a hálózati pontok tá
volságát úgy kívántuk meghatározni, hogy ke
restük azt az átlagos távolságot, amely az egy
más mellett futó vetők között van. Egyúttal 
megkaptuk így azt az elméleti területet is. ame-

8. X X I— XII .  akna szerkezeti térkép vázlata 1 vető, 2 =  szelvényirány

Ezek a vetők azonban csak a mélyfúrások ré
vén megismert, illetve szerkeszthető 10 m-nél 
nem kisebb nagyságrendű vetők.

Ezt a hálózatok irányában a vetők átlagos

lyet vetők határolnak le, de nem kereszteznek, 
számából, gyakoriságából és egymástól való át
lagos távolságából határoztuk meg. A  számí
tást úgy végeztük el, hogy a hálózati tenge-
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lyekkel párhuzamosan a terület tektonikai tér
képén 12 (7+v) szelvényt szerkesztettünk (8. 
ábra). Az egyes szelvények által érintett vetők 
számából számítottuk ezután mindkét irányban 
a vetők egymástól való távolságának átlagát.

1. sz. táblázat. A szerkezeti vonatlak sűrűségi 
kiértékelésének alapadatai

.
S

ze
lv

én
y

sz
ám

S
ze

lv
én

y
h

os
sz

V
et

ők
sz

ám
a

V
et

ők
 á

lla
- 

j 
go

s 
tá

vo
ls

ág
a

A
 v

et
ők

 s
zá

m
a 

a 
bá

n
yá

ba
n

 
és

zl
el

t 
át

la
go

s 
ve

tő
sz

ám
m

al
 

k
or

ri
n

gá
lv

a

S
ú

ly
oz

ot
t

át
la

g
(2

x3
 r

ov
at

)

i 2 3 4 5 6

i 220 3 73 25 660
2 500 6 83 56 3.000
3 750 10 75 85 7.500
4 1.050 11 95 116 11.550
5 1.300 10 130 140 13.000
6 6.00 7 86 67 4.200
7 400 4 100 .44 1.600

1—7 ossz.: 4.820 51 88 533 41.510

VIII. 1.150 8 144 120 9.200
IX. 950 6 158 101 5.700
X. 800 5 160 85 4.000

XI. 800 6 133 86 4.800
XII. 800 4 200 84 3.200

v ili—XII.
összesen: 4.500 29 159 476 26.900

1—XII. mind
összesen : 9.320 80 118 1.009 68.410

Az alapadatokat az 1. sz. táblázat tünteti 
fel. Ez a táblázat és számításaink, csak a fúrá
sokból szerkeszthető vetőket vette figyelembe. 
A táblázaton szelvényenként bemutatjuk a szel
vények hosszát az érintett vetők számát, az egy 
vetőre jutó szelvényhosszt, illetőleg a vetők 
egymástól való távolságát.

összehasonlításképpen közöljük a bánya
beli vetők (100 m-enként 10 db) beszámításával 
a szelvényekre eső vetők számát is.

Tartalmazza még a táblázat a szelvényhosz- 
szal súlyozott vetőszámot is.

2. sz. táblázat. Irányonkénti és átlagos 
vető-távolság súlyozott átlagszámítás alapján
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i 2 3 4 5 6

1 — 7 4.820 51 388 4.0 94
vni—xii. 4.500 29 928 5.9 157

1 — XII. 9.320 80 584 5.0 117

A 2. sz. táblázatban azt mutatjuk be, hogy 
irányonként és összesen szelvényhosszal súlyo
zott vetőszámok alapján mekkora a vetők kö
zötti átlagos távolság.

Hasonló eredményre jutottunk az 1. sz.' 
táblázat 4. rovatában szereplő szelvényenként! 
vető-távolságokkal, melyet a 3. sz. táblázat 
szemléltet.

A  két számítási módszer lényegében ugyan
azt az eredményt adja.

3. sz. táblázat. Irányonkénti és átlagos 
vető-távolság a szelvényenkénti átlagos 

vetőtávolság alapján

Szelvényenkénti 
Szelvényszám átlagos összes 

vetőtávolság m
Szelvények

száma
db

Átlag
vetőtávolság

m

1 2 3 4

1 — 7 622 7 88
VIII—XII. 795 5 159
I — XII. 1.417 12 118

Az 1. sz. tengely-irányban 88— 94 m-en
ként, gyakorlatilag 100 m-enként, a 2-es ten
gely irányában 157— 159 m-re, itt inkább lefelé 
kerekítve 150 m-re várhatunk vetőket.

Az említett vetőmentes terület tehát lOOx 
150 m-es téglalap, melynek orientációja meg
egyezik az előző fejezetben megszerkesztett és 
bemutatott tengelyirányokkal. A  téglalap te
rülete 15 e m2.

Hasonló számot kapunk, ha nem téglalap
nak, hanem négyzetnek tételezzük fel ezt a te
rületet és oldalait a 117— 118 m-es számítási 
eredményeket felkerekítve, 120 m-esnek vesz- 
szük.

Számításaink során felhasznált vetőket 
mélyfúrások alapján szerkesztettük meg és ezért 
helyzetük, lefutásuk, illetve a vetőmegoldás és 
a vetők helye még változhat. Éppen ezért, ha a 
kategorizálás feltételeinek alapjául kívánjuk ezt 
a hálózati távolságot megtenni, akkor ez csak Ci 
kategóriának felelhet meg. Tektonikai szem
pontból ugyanis Ci kategóriájúak azok a készle
tek ,amelyek területén a szerkezeti viszonyok 
nagy vonalakban tisztázottak, azonban a vetők 
helye változhat és a vetőrendszer megoldása 
másként is történhet.

c) A vastagság, a minőség és a védőréteg 
változékonyságának vizsgálata

A  különféle kondíciók közül a vastagság, 
fűtőérték, hamu és védőréteg változékonysági 
vizsgálatait végeztük el, melyet a 4— 7. sz. táb
lázat tüntet fel.
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4. sz. táblázat. A  vastagság változékonysága

Sor
szám Vastagság (K

e
— m)

ea
(K — m)2

i 2 3 4

D.291 8.85 + 0.96 0.88

D.293 1.35 — 6.54 42.77

D.294 3.70 — 4.19 17.55

D.295 10.10 + 2.21

C©CO

D.297 6.90 — 0.99 0.98

D.298 6.20 — 1.69 2.85

D.299 5.20 — 2.69 7.23

D.300 8.70 + 0.81 0.65

D.301 3.50 * — 4.39 19.27

D.147 6.35 — 1.54 2.37

D.175 8.70 + 0.81 0.65

D.198 10.27 + 2.38 5.66

D.199 3.10 — 4.79 22.94

D.205 9.50 + 1.61 2.59

D.214 2.35 — 5.54 30.69

D.215 4.79 — 3.10 9.61

D.252 i;50 — 6.39 40.83

D.253 8.60 + 0.71 0.50

D.254 6.10 — 1.79 3.20
D.255 10.40 + 2.51 6.30
D.256 6.00 — 1.89 3.57
D.257 8.53 + 0.64 0.41
D.260 6.43 — 1.46 2.13
D.276 18.50 + 10.61 112.57
D.278 21.25 +  13.36 178.48
D.279 19.35 +  11.46 131.33
D.281 9.30 + 1.41 1.98
D.282 3.25 — 4.64 21.52
D.290 10.00 + 2.11 4.45

29 228.77 +  51.59 678.84
7.89 — 51.63

-*

Vastagság = -
100
K

\ l - e* -
1 n-1

Vastagság =  62.0

A változékonyság kiszámítása során a kö
vetkező általánosan használt képletet alkalmaz
tuk:

V%=
100
K F S

V =  változékonysági koeficiens 

K  =  az adatok értékének számtani közepe

e =  az egyes adatoknak a számtani közepétől 

való eltérése’ 
n =  az adatok száma.

A  számítások eredményeit a 8. sz. táblázat 

foglalja össze.

5 .sz. táblázat. A  fűtőérték változékonysága

Sor
szám Fűtőérték ^ e

— m)
ef

(K — m)1

i 2 3 4

D.291 3.545 — 263 69.169

D.293 3.168 — 640 409.600

D.294 3.884 + 76 5.776

D.295 2.435 — 1373 1,885.129

D.297 3.207 — 601 * 361.201

D.298 3.172 — 636 404.496

D.299 3.891 + 83 6.889

D.300 4.792 + 984 968.256

D.301 3.244 — 564 318.096

D.276 4.637 + 829 687.241

D.278 3.731 — 77 5.929

D.279 4.746 + 938 879.844

D.281 4.858 + 1050 1,102.500

D.282 3.790 — 18 324

D.290 4.030 + 222 49.284

15 57.130 + 4182 7,153.734

3.808 — 4172
•

vfűtőérték 100 1/ ^ 0'
K 1 n-1 0 /

_100 V
3.808 |f

7,153.734 
^ 15-1 % = 18.7

v fűtőérték =  18.7

A  vizsgált tényezők közül a védőréteg-vas
tagság változékonyságát most hagyjuk figyel
men kívül. -•

Nem foglalkozunk vele azért, mert bár a 
vizsgált adatok között a legváltozékonyabb, a 
védőréteg vastagság önmagában nem teljes 
mértékben mérvadó paraméter. Sokkal fon
tosabb volna a védőréteg minőségét, ásványkő
zettani összetételét, szilárdsági, kőzet-mechani
kai stb. viszonyait és annak változékonyságát 
ismerni.
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Á  védőréteg minőségére adataink nincse
nek, lehetséges, hogy a minőség függvényében 
vizsgált védőréteg viszonyok nem mutatnának 
ekkora változékonyságot.

A  védőréteg vastagság változékonysági szá
mítását tájékozódásképpen végeztük el. Az 
eredmény arra mutat, hogy ezen a téren vizs
gálatokra és óvatosságra, van szükség.

6. sz .táblázat. A  hamutartalom változékonysága

Sor
szám Hamu e

(K — m)
ea

(K — m)a

i 2 3 4

291 36.02 +  3.32 11.02

293 41.58 +  8.88 78.85
294 30.84 — 1.86 3.46

295 51.00 +  18.30 334.89

297 42.53 +  9.83 96.62

298 44.10 +  11.40 129.96

299 34.42 +  1.72 2.95

300 18.74 — 13.96 194.88

301 42.43 +  9.70 94.09

276 17.66 — 15.04 226.20

278 29.42 — 3.28 10.76
279 17.47 — 15.23 231.95
281 19.07 — 13.63 185.77
282 35.71 -f 3.01 9.06

290 29.65 — 3.05 9.30

15 490.64 +  66.16
32.70 — 66.05 1619.76

Vhamu = 100 1 f  ea 
K V n-1 %

100 | í  1,619.76 
32.70  ̂ 15 - 1

Vhamu =  32.78

A többi vizsgált tényező közül a további 
számításaink során a vastagság változékonysá
gát használtuk föl.

A  fűtőérték és hamu tartalom igen egyen
letes, nem változékony, és a vastagság válto
zékonyságát meg sem közelíti. Éppen ezért a 
vastagság változékonyságának megállapítására 
szolgáló követelmények teljesítése, a másik két 
kondíció változékonysági követelményét is tel
jesíti.

7. sz. táblázat. Védőréteg vastagság adatainak 
változékonysága

Sor
szám

Vas'.agság 
m.

e
(K — m)

ea
(K — m)

i 2 3 4

175 2.69 — 17.55 308.00
205 23.20 +  2.97 8.76
252 5.50 — 14.74 217.27
254 1890 — 1.34 1.79
256 14.30 — 5.94 35.28
257 22.95 +  2.71 7.34
260 47.90 +  27.66 765.07
276 50.70 +  30.46 927.81
278 39.10 -f 18.86' 355.69
279 23.70 +  4.36 11.97
281 35.07 +  14.83 219.93
290 44.80 -f  24.56 603.19
291 21.16 +  0.92 0.84
293 0.25 — 19.99 399.60
294 0.30 — 19.94 397.60
295 11.30 — 8.94 79.92
298 6.10 — 14.14 199.94
299 0.60 — 19.64 385.73
300 28.40 +  8.16 66.58
301 7.90 — 12.34 152.27

20 404.82 +  134.58 5,144.58
20.24 — 134.56

V vastagság = V ea_
k  y n-1

- 10J - % I f  5,144.58 0o q 81.3 V vastagság =  81.3
20-24 0 \' 20-1

Megállapodhatunk abban, hogy az „A ” ka
tegóriánál a hibahatár 10%, B-nél 15%, Ci-nél 
30%, C2-nél 60% legyen.

Az egyes változékonysági együtthatókhoz 
szükséges kategóriánkénti mintaszámot az aláb
bi képle alapján számítottuk:

ahol n =  a szükséges minták száma 
V =  variáció tényező 
H =  hibahatár

8. sz. táblázat. Variációs számítások összefoglaló 
eredményei

Szükséges minta szám

Megnevezés Minta
szám n A B Ci c«

1 2 3 4 5 6 7

Vastagság 29 62.0 34-16 17.08 4.27 1.06
Fűtőérték 15 18.7 3.32 1.66 0.41 0.01
Hamu
Védőréteg

15 32.7 9.68 4.84 1.21 0.30

vastagság 20 81.3 58.32 29.16 7.29 1.82
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d) A kategóriák követelményeinek meg
határozása a tektonika, a vastagság, 
valamint a minőségi mutatók szórása 
alapján

A  tektonikai kérdések boncolgatása során 
megállapítottuk, hogy a tektonikától nem érin
tett elméleti terület 100x150 m oldalhosszúságú. 
Ha ezt a területet mélyfúrásokkal tárják fel, 
úgy, hogy azokat 100xl50-es hálózatba telepí
tik, a vetők kombinációja és helye is változhat. 
Ebben az esetben ez a hálózat csak Ci kategó
riájú biztonságot szolgáltat.

Ezt a területet lényegében négy fúrással 
lehet lehatárolni és feltárni- úgy, hogy a tégla
lap mind a négy sarkában egy-egv fúrást mé
lyítenek. Tehát a Ci kategóriájú készletek fel
tárásához 100x150 m-es hálózat és a hálózat sa
rokpontjaiban elhelyezett egy-egy, összesen 
négy fúrás szükséges.

Tovább boncolgatva az egyes készletkate
góriák követelményeinek szerkezeti alapon tör
ténő meghatározási kérdését, az 1. sz. táblázat
ra, illetve bányabeli statisztikai vizsgálatainkra 
kell hivatkoznunk.

Ezek szerint átlagosan minden 10 m-en 
várhatunk egy vetőt. De mint láttuk, az a ta
pasztalat, hogy egyik irányban kisebb, a má
sik irányban nagyobb távolságban következ
nek e vetők. Ezt az arányt megtartva, a 100x150 
m-es hálózatot legalább 10x15 m-esre kellene 
lekicsinyíteni ahhoz, hogy a várható valameny- 
nyi vetőt ki tudjuk mutatni. Ez a hálózat már 
lehetővé teszi a szerkezet ..A” kategóriájú biz
tonsággal való ismeretét.

Az egyes kategóriák megengedhető bizony
talanságát ismerve az „A ” és „C i” kategóriájú 
hálózat alapján a „B” és „C<” hálózatot számít
hatjuk.

A  C2 hálózat megszabása az arányok isme
retében könnyűszerrel elvégezhető, mert a bi
zonytalanság a Ci kategória kétszerese. A  Ci- 
ben megkövetelhető biztonságot a Ci hálózat 
kétszeres megnövelésével el lehet érni.

A  „B ” kategória követelményeit kielégítő 
hálózat megszabása némi meggondolások árán 
lehetséges. Ugyanis a Ci kategória bizonytalan
sága a „B” kétszerese.

Ha mechanikusan alkalmazzuk ezeket az 
arányokat, akkor a ,,B” hálózatnak 50x75 m-nek 
kellene lennie.

A  tapasztalatok szerint sokkal inkább meg
felel azonban, ha az „A ” kategória követelmé
nyei felől közelítjük meg a kérdést és az így 
kapott hálózatot fogadjuk el.

Az „A ” kategória hálózatát megkétszerez
ve 20x30 m-esnek ajánljuk a „B” hálózatát.

Az „A ” és „B ” kategória között nincs mi
nőségi különbség. Arról van szó, hogy ugyan
azokat a követelményeket ,,B” esetében na
gyobb területre vonatkoztatjuk. Mivel az „A ” 
és ,,B” kategória között kisebb a különbség, 
mint a „B ” és ,,Ci” között, ezért ajánlottuk a 
,,B’ követelményeinek teljesítésére az utóbbi 
hálót.

A  szerkezeti viszonyoknak a kategórián
kénti megengedhető bizonytalansággal történő 
megismeréséhez az alábbi hálózati pontsűrűség 
szükséges:

A  lOx 15
B 20x 30
Ci 100x150
Ci! 200x300

Vizsgáljuk meg most a kérdést más oldal
ról is, ne csak a szerkezet szempontjából.

Ehhez vissza kell térnünk a 8. sz. táblázat
hoz, amelyből kitűnik, hogy a vastagság szórási 
tényezőjének 4,27 adat felel meg Ci kategóriá
ban. Tehát a tektonikát feltáró négy fúrás a leg
nagyobb variációs tényezőjű és a legtöbb ada
tot igénylő vastagsági kérdéseket is kielégítő 
módon tisztázza. Természetesen ekkor fel kell 
tételezni, hogy egyik fúrás sem fog vetőbe men
ni.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a tapasz
talatok szerint a fúrások mintegy 16— 18%-a ve
tőbe, illetve vetőzónába jut. „C” kategóriában 
azonban nincs jelentősége ennek figvelembevé- 
telével számolni, mert a C kategóriákra elfoga
dott bizonytalanság jóval meghaladja a vetőbe 
került fúrások okozta hiányosságot.

Magasabb kategóriánál azonban már szá
molni kell vele. Azt jelenti ez, hogy a négy fú
rásból mindössze 3,36 harántolja a telepet.

A „B” és „A ” kategóriák 17,08, 34,16 min
taszámát, ha négy fúrásból csak 3,36 fog telepet 
harántolni, 20,3, illetve 40,6 fúrás fogja bizto
sítani.

Kategóriánként a szükséges fúrások száma 
kerekítve tehát a következő:

A 40 db
B 20 db
Ci 4 db
C2 1 db

A  tektonikailag zavartalan területet 15000 
m ’-nek véve ,,B” kategóriában kereken 740 mi, 
>,A” -ban 370 mJ jutna egy fúrásra.

Ez a terület „B” kategóriában 27,1x27,1 
m-es, „A ” kategóriában 19.2x19,2 m-es hálózat
nak felel meg.

A  „C>” kategóriájú hálózat a Ci kétszerese, 
tehát 233,6x233,6 m-es hálózat.

A  tektonika ées a változékonysági mutatók 
alapján kiadódó kategóriánkénti hálózati tá
volságok a 9. számú táblázat szerint alakulnak.

9. sz. táblázat. A  tektonika, a vastagság és a 
minőség változékonyságának figyelembevételé

vel kapott hálózat

Kate- Négyzethálózat esetén 
górta számított kerekített

Téglalap alakú hálózat esetén 
számított kerekített

1 2 3 4 5

A 19.2 x 19.2 20 x 20 11.8 x 18.1 12.5 x 17 5
B 27.1 x 27.1 30 x 30 23 6 x 39.2 25 x 35
Ci 116.8 x 116.8 120 XÍ120 94.0 x 157 100 x 150
Cl2 233.6 x 233.6 240 x 240 188 x 314 . 200 x 300
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A táblázatban a számított hálózati távolsá
gokat kerekítettük. A  kerekítésnél többek kö
zött azt a szempontot is érvényesítettük, hogy 
a kategóriák elérésére javasolt hálózati távolsá
gok egymás többszörösei legyenek. így a kuta
tások során a hálózati távolságok osztása a gya
korlatban is keresztülvihető.

Az egyéb szempontoktól mentes, pusztán 
csak a tektonikai helyzeten alapuló hálózat és 
a vastagság, valamint a minőség változékonysá
gát is számbavevő hálózat nagyságrendileg jói 
egyezik.

Bár a számítások a C_• kategóriában 200x300 
illetve 240x240 m-es hálózatot eredményeztek, 
a tapasztalatok arra mutatnak, hogy elegendő 
az ennél kétszerié ritkább hálózat is.

Ezt egyelőre nem kívánjuk bizonyítani és a 
további számításaink során sem alkalmazzuk, 
csupán mint tapasztalati eredményt kívántuk 
lerögzíteni.

4. A kutatások gazdaságossági határa és a 
termelésre való átadás alkalmával megkíván
ható kategória arány

A  termelésre való átadásnál megkívánható 
készletkategória arányokat gazdaságossági szá
mításokkal kell eldönteni.

A  gazdaságossági számításokra kidolgozott 
módszerek, a gazdaságosság mértékére megsza
bott normák nincsenek.

Munkánkban a kutatási költségeket a be
ruházási költségekkel, a szén összköltség! érté
kével és a szén árából számolt értékekkel hason
lítottuk össze és ezáltal próbáltuk meghatározni 
azt a határt, ameddig a kutatások folytatása 
még ésszerű, illetve gazdaságosnak látszik?

A 10. sz. táblázatban kategóriánként mu
tatjuk- be a kutatási költségek alakulását.

10. sz. táblázat. A kutatási költségek alakulása 
kategóriánként

1 2 3 4 5

K ategória Hálózat
S zü k séges  fú rá so k  d b  

szám a
1 t szé n re  eső  

kutatási 
k ö ltség  az 

1 1 szén  á r  
% -á b a n

k m ’ -k é n t
X X I —X X II  

ak n á n

A 20 x 20 2.500 2.250 61.1
B 30 x 30 1.090 981 26.6
c, 120x 120 69 62 1.7
c2 240 x 240 17.2 15 0.4

—_____

Számításainkat a dorogi szokásoknak meg
felelően, a fedőben szakaszos, a telecsoportban 
pedig végig magfúrással mélyített átlag 300 m- 
es fúrások adataival végeztük.

A táblázatban bemutatott kategóriánként 
szükséges fúrás szám halmozott érték, tehát a 
magasabb kategória fúrásszámában az alacso
nyabbak bennfoglaltatnak.

A táblázat adatait értékelve kitűnik, hogy 
azonban az akna helyének kijelölését a fő feltá
rási rendszer megtervezésének biztonságát, a

az „A ” és ,,B" kategóriájú készletek biztosítása; 
eltekintve a műszaki nehézségektől (pl. elfer
dült fúrások egymás hatókörzetébe kerülnek) a 
felmerülő magas kutatási költségek miatt nem 
gazdaságos.

Ha „A ’? kategóriájúra kívánjuk a készlete
ket megkutatni, a beruházási költségek több 
mint hatszorosát kitevő kutatási költségre van 
szükség. Több mint kétharmadát tennék ki a 
kutatási költségek az összes szén önköltségének 
és 61 százalékát ugyancsak az összes szén el
adási- értékének.

A ,.B” kategóriájú készletek kutatásánál 
kisebb, de azért mégis magas értékek adódnak. 
Az előirányzott bányászati beruházási keret ke
reken 2,9-szeresét kellene kutatásokra fordí
tani, ha a készleteket „B " kategóriáig kíván
nánk megkutatni. Ugyanakkor a kutatási költ
ségek több mint egyharmadát tennék ki a szén 
önköltsége és eladási értékének. Más szavakkal 
ez annyit jelent, hogy az önköltséget egyhar- 
maddal kellene növelni, de akkor is csak ,.B” 
kategóriájú készleteket kapnánk. Nem volna 
így ez a kutatás rentábilis.

A  Ci kategóriájú készletek megkutatása, 
illetőleg a 120x120-as, vagy a 100xl50-es háló
zatban való mélyfúrásos kutatás látszik a költ
ségek tekintetében a legelfogadhatóbbnak, ame
lyet a termelésre való átadás alkalmával meg
kívánhatunk. A  kutatási költségek a beruházási 
összegek mintegy egyhatodát teszik ki. Az 1 t- 
ra jutó kutatási költség nem egészen 5 forint, 
amely önköltségileg is elfogadható.

Ez a megállapítás egyezik a bányászat, a 
bányageológia helyi tapasztalataival is.

A  gyakorlati tapasztalatok szerint egymás
tól mintegy 150 m-re telepített fúrások olyan 
képet adnak a terület tektonikájáról —  és ez a 
legfontosabb tényező Dorogon — amely alapján 
a feltárások és a vele kapcsolatos bányabeli ku
tatások jól tervezhetők és irányíthatók.

Ha az Ódorog X X I—XH-es aknán a bánya
telepítést megelőzően, illetőleg azután lemé
lyített fúrások mindegyike a követelményeknek 
megfelelően készül, akkor kevés híján maradék
talanul teljesül a Ci-es kategória, illetve a hoz
zátartozó hálózati feltétel.

Az ódorogi hiányos kutatások tapasztalati 
is arra vallanak, hogy a javasolt Ci-es kategó
riának megfelelő kutatási hálózattal végzett ku
tatás az aknatervezés és telepítéséhez elégséges 
adatot szolgáltat.

Az egyes kategóriák elérésére irányuló ku
tatások gazdaságosságának eldöntésénél a tel
jes területre vonatkozó költségeket vettük fi
gyelembe és az „A ” , valamint a „B” készletek 
kimutatását a magas kutatási költségek miatt 
elvetettük.

Elképzelhető azonban, hogy a telepítésre 
kerülő akna környékén 10— 20°« ,,B” kategó
riájú készlet megkutatására sűrítő fúrásokat ké
szíthetnek. Ez a kutatási költségeket természe
tesen növelné, de korántsem olyan mértékben, 
mintha az egész terület „B”-re való felfúrását 
elvégeznénk. A dorogi tapasztalatok szerint
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költségek növelésének arányában, ez nem nö
velné.

A Ci kategóriájának a javaslatunkban sze
replő hálózattal való biztosítása esetén a terve
zési és telepítési munkák elvégezhetők.

A  Dorogon kialakult bányabeli kutatási, 
feltárási rendszer, amely 20—40 m-es előfúrá- 
sokkal végzi a vágathajtást, lehetővé teszi a 
módszeres, ún. utólagos bányászati kutatásokat 
és a termelés alátámasztásához elengedhetetlen, 
magas A+B  kategóriájú készletek biztosítását.

A Dorogi X X I—XXII. akna ipari termelés
re való átadásához ezek szerint Ci kategóriájú 
készletek megkutatására lett volna szükség, 
melyeket 120x120, illetve 100x150 m-es fúrási 
hálózattal lehetett volna elérni.

A termeléshez szükséges magas kategóriájú 
készletek biztosítása az utólagos bányászati ku
tatások feladata.

Az aknatelepítés feltételei a X X I—XXII. 
aknára már nem vonatkozhatnak, mert az ak
natelepítés megtörtént, sőt a fő feltáró vágatok 
kihajtása is folyamatban van. A bányabeli fel
tárások által kategorizálásra kerülő készletek
nél azonban a magas kategóriájú készletekre 
előírt hálózati, illetve adatsűrűséget ekvivalens

bányászati kutató és feltáró létesítményekkel 
kell biztosítani.

Hogy a biztonságos bányászkodáshoz 
mennyi magas kategóriájú (A-fB) készletet kell 
kimutatni, azt a fejtési mód, a termelés mennyi
sége ,az amortizációs idő stb. szabja meg. Java
solható, hogy a tervezett termelést 4— 5 évre 
kielégítő magas kategóriájú készlet legyen leg
alább kimutatva.

A  X X I—XXII-es aknán a bányászatra való 
átadáshoz megkívánt kategória arány és a kate- 
górizálási feltételek terén szerzett tapasztala
tokat pedig más, a környéken hasonló felépítésű 
területen telepítésre kerülő bányáknál lehet 
hasznosítani.
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Javaslatok a mecsek-hegységi feketekőszénkutatás 
módszerének kialakításához

írták: Kovács Endre — Némedi Varga Zoltán

Noha feketekőszén-termelésünk világvi
szonylatban nem jelentős, mégis foglalkoznunk 
kell a mecseki, hazánk egyetlen feketekőszén
előfordulási területének kutatásával. E terüle
ten a bányászkodás hosszú múltra tekinthet 
vissza, mely akkor értékelhető megfelelőkép
pen, ha a mostoha természeti viszonyokat is fi
gyelembe vesszük.

A mecseki feketekőszénbányászat — mely 
jelenleg a kokszgyártásunk alapja — már az 
1900-as években is a hazai kőszéntermelés mint
egy 12%-át szolgáltatta. E tanulmányban a me
cseki feketekőszén-terület mélyfúrásos földtani 
kutatásával, a kutatások folyamán felmerült 
problémákkal és azok megoldásának ismerteté
sével kívánunk foglalkozni.

A  több mint két évszázados múltra vissza
tekintő tárókutatást fokozatosan a mélyfúrásos 
kutatás váltotta fel, melynek fellendülése és ki- 
szélesedése az elmúlt 15 év alatt történt. A  le- 
mélyüít mélyfúrások jelentősen megnövelték a

mecseki területen számontartott feketekőszén- 
készletet, új területeket jelöltek ki bányatele
pítésre és továbbkutatásra, új értékes adatok
kal gazdagították ismereteinket a Mecsek hegy
ségről.

A kezdeti időszakban az 1950-es években 
mélyített fúrások minőségileg nem voltak meg
felelőek, a megnövekedett fúrásszám nem volt 
arányban a kapott adatokkal. A  fúrási techno
lógia fejlődése, a geofizikai fúrólyukszelvénye
zés egyre nagyobb térhódítása, majd az 1957— 
58-as években az addig teljesszelvényű fúrás
módot'felváltó állandó magfúrás hozta meg a 
várt eredményt.

A  kutatások megindulását nem előzte meg 
a kutatások módszerének és rendszerének, va
lamint gazdaságosságának vizsgálata. Nem volt 
általánosan elfogadott elv a fúrások telepítésé
re, a kutatási fázisok, s azokat lezáró összefog
laló földtani jelentések elkészítésére. Az ered
mény: rendszertelenül megkutatott területek, 
a kutatás befejezése előtti aknatelepítések.
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