költségek növelésének arányában, ez nem nö
velné.

bányászati kutató és feltáró létesítményekkel
kell biztosítani.

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

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 Dorogon kialakult bányabeli kutatási,
feltárási rendszer, amely 20— 40 m-es előfúrásokkal 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— X X II. 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— X X II.
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

A X X I— X X II-es aknán a bányászatra való
átadáshoz megkívánt kategória arány és a kategórizálási feltételek terén szerzett tapasztala
tokat pedig más, a környéken hasonló felépítésű
területen telepítésre kerülő bányáknál lehet
hasznosítani.
Felhasznált irodalom
1. Benkő Ferenc: Magyarország kőszénelőfordu ásainak készletszámítása. 1962. (kézirat)
2. Guttmann Gy. — Szabó N.: Az Ódorog X X I— XXII.
aknák területének összefoglaló jelentése. 1961.
(kézirat)
3. Krajew íki, R.: Über die Untersuchung dér Variations koeffizienten polnischer Erzlagerstatten, Zeitschrift für Angevandte Geologie 1959. H. 7.
4. Kreiter, V. M.; Poiszki i razvedka mesztorozsdenij
poleznüh iszkopaemüh. Moszkva 1962.

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 kiszélesedése az elmúlt 15 év alatt történt. A lemélyüít mélyfúrások jelentősen megnövelték a
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mecseki területen számontartott feketekőszénkészletet, 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
m ódot'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. A z ered
mény: rendszertelenül megkutatott területek,
a kutatás befejezése előtti aknatelepítések.

A Mecseki Földtani Kutató-fúró Vállalat
Földtani Osztályának kollektívája először 1960ban kísérelte meg az eddigi kutatómunka öszszefoglalását, a kutatási fázisok, a legindokol
tabb kutatási hálózat meghatározását, valamint
a további' feladatok kijelölését. A további ku
tatási feladatok szükségessé tették, hogy mind
ezeket részletesebben tárgyalva összefoglaljuk.

Az elmulasztottakat egy-két év alatt bepó
tolni nehéz. Az Országos Földtani Főigazgatóság
kezdeményezésére indult el azután a kutatások
módszerének és rendszerének kidolgozására irá
nyuló munka, melynek első lépése a meglévő
adatok és eredmények rendszerezésére az öszszefoglaló földtani jelentések és készletszámí
tások elkészítése volt.
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M ECSEK HEGYSÉGI KÖSZÉNTE ö ÜLETEK ÁTTEKINTŐ
TERKEPVAZLATA KUTATÁSI SZEMPONTBÓL
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A bányászati kutatások rövid áttekintése
A Mecsek hegységi feketekőszén-telepek
(1. sz. ábra) a jelenlegi ismereteink szerint, a
keleti Mecsek majdnem az egész, mintegy 270
km'2 területén megtalálhatók, ennek 7%-ában a
felszínen, kb. 35%-át adja a területnek az a
rész, ahol a kőszéntelepes összlet 1000— 1200
m-ig várható, a fennmaradó részen pedig na
gyobb mélységben helyezkedik el, döntően a
kisújbányai medence‘területén. A z első fekete
kőszén-kutatások a tárókutatások voltak, me
lyek azon a területen indultak meg, ahol a kő
széntelepek a felszínre bukkantak. Legrégibb
kutatások a Pécsbányától Vasasig terjedő terü
letszakaszon folytak, de nem a kőszénre, hanem
a vele kapcsolatos szferosziderit telepekre. A
kőszénkutatás első nyomairól a X V III. század
közepétől tudunk.
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Mintegy egy évszázadon át tárókutatás és
művelés folyt, s csak a múlt század második
felében telepítettek aknákat. Tehát a pécsvidéki
bányászat több mint két évszázadra tekinthet
vissza.
Az északmecseki tárókutatás és bányászat
megindulása a XIX. század elejére esik. A sze
szélyes település miatt nagyarányú bányászko
dás mind a mai napig kifejlődni nem tudott.
A komlói bányászat a legfiatalabb. Itt csak
igen kis foltban lép felszínre a kőszéntelepes
összlet, és így ez a terület kevésbé volt alkal
mas a táróval kutató bányászkodás számára.
Bár folytak a X IX . század elején kutatások,
mégis az első két aknát csak a századfordulón
telepítették meg.
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A FEKETE KOSZÉN-KUTATÓ FÚRÁSOK MAGFÚRÁSI ARANYÁ
NAK ALAKULÁSA.
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A mélyfúrásos kutatás története és értékelése
A mélyfúrásos kutatások mindhárom terü
leten csak később, az 1900-as években indul
tak meg.
A mecseki feketekőszén-kutatás a fúrások
számszerű növekedése és azok minőségi válto
zása alapján három időszakra osztható.
I. a kutatások megindulásától (századfor
duló) az 1950-es évekig.
II. 1950— 1957-ig.
III. 1957— napjainkig.
1890— 1960 között lemélyült közel 300 db
kőszénkutatófúrásból az első időszakban évente
átlag 1,2 fúrást mélyítettek. A második és har

madik szakaszban évenként 22,5 db fúrás mé
lyült.
A z első időszakban a mélyfúrásos kutatási
tevékenység a magánvállalkozók gazdasági ér
dekeitől függött, csak akkor alkalmazták, ha
újabb területek felkutatására volt szükség. A
fúrások ütveműködő berendezésekkel viszony
lag hosszú idő alatt mélyültek. A sok félbema
radt, fedőben megállt, vagy egyéb okok miatt
meddő fúrás csak gyér eredményeket mutatott
fel.
Hozzájárult ehhez a kutatást megelőző
részletes földtani-térképező munka hiánya is.
Az első időszak vége felé, az 1940-es években
Komló környékén nagyobb ütemben indult meg
a kutatás.

A FEKETEKŐSZÉN- KUTATÓ FÚRÁSOK MAGKIHQZATAU ARANYÁNAK
ALAKULÁSA.
%

5. i obro
A második időszakot, a megnövekedett fú lentősebb mértékben a felszabadulás utáni
rásszám mellett az ún. teljesszelvényű és sza években indult meg. Ekkor a fúrások telepíté
kaszos (25, 50, 100 m-enkénti) magfúrásos fú sét még nem előzte meg részletes tervezés.
rásmód, míg a harmadikat a magfúrás általá Ezzel kapcsolatos észrevételeinket a tanulmány
nossá válása jellemzi. A teljesszelvényű fúrá más részén fogjuk vizsgálat tárgyává tenni.
sok igen bizonytalan adatokat szolgáltattak.
A mélyfúrási kutatás ekkor még teljesszel
Volt olyan fúrás, amelyik egyetlen telepet sem vényű fúrásmóddal, főként Rotary rendszerű
ősziéit, más fúrásban pedig irreális telepvastag BA és BU típusú berendezésekkel történt. A
ságot mutattak ki a normális kifejlődésű terü kutatások minőségében gyökeres változás 1957leteken. A magfúrásos fúrásmóddal ma már 1958-ban következett be, amikor a teljesszelvé
nem egy esetben a kőszéntelepek azonosítá nyű fúrásokról, magfúrásra álltak át. Ekkor —
sára is van lehetőség.
elsősorban a Z if típusú berendezéseknél —
A kutatások minőségét különösen két mu újabb nehézség, a fúrások nagymértékű elferdütató jellemzi: a magfúrási arány és a magki- lése jelentkezett.
A fúrólyukak elferdülése és azok típusai
hozatali százalék. A két mutató alakulását 1957Ezen tanulmánynak nem az a célja, hogy
től a 2. és 3. sz. ábrán mutatjuk be. Megje
a fúrólyukelferdülések okait, azok típusait rész
gyezni kívánjuk, hogy a 3. ábrán feltüntetett
százalékos értékek az elsődleges dokumentáció letesen ismertesse, azonban szükségesnek tart
juk — a teljesség kedvéért — vázlatosan ezzel
adatait tükrözik.
Mint már említettük, a fúrási kutatás je- a kérdéssel is foglalkozni.

A fúrás elferdülése következtében létrejött, a fúrólyuk kezdőpontja -és talpa közötti
vízszintes eltérést fúróberendezés típusonként

.1

és fúrási módonként a mélység függvényében
a 4. számú ábrán mutatjuk be. Ennek kiegészítéseként az 5. számú ábrában az első felosz-
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A FÚRÓLYUKAK ELFERDULESE KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖTT VÍZSZINTES
ELT É R É S , FÚRÓBERENDEZÉS TÍPUSONKÉNT ÉS FÚRÁSI MÓDONKÉNT
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tásnak megfelelően a fúrólyukak legnagyobb
elhajlási szögeit mutatjuk be, a mérési talp feltüntetésével. A z ábrákból kitűnik, hogy a mag-

fúrás bevezetésével, de elsősorban a Zif. típusú
berendezésekkel mélyült fúi-ások esetében volt
tapasztalható nagyméretű elferdtilés.
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A FÚRÓLYUKAK LEGNAGYOBB ELHAJLÁSI SZÖGEI A MÉRÉSI TALP FEL-
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A lyukferdeségeket két fő csoportra oszt
hatjuk. A z egyik csoport a közel egyirányú,
síkbeli, míg ennek ellenkezője a térbeli elferdülési típus. Ez utóbbi elferdülési csoportot még
további két alcsoportra bontottuk, annak meg
felelően, hogy a fúrólyuk a fúrókorona forgá
sával megegyező (jobb), vagy azzal ellentétes
irányban csavarodott el. Még egy külön csopor
tot alkotnak azok a fúrólyukak, amelyek gya
korlatilag nem ferdültek el. A végeredményben
a lyukelferdülések fajtái szerint 4 csoportra osz
tottuk a fúrásokat, és a csoportok százalékos
megoszlását vizsgáltuk a később ismertetendő
A, B, és C. típusú területek esetében. Az ered
ményeket a 6. sz. ábra szemlélteti. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy ezen vizsgálatokhoz
csak mintegy 100 db lyukferdeségi diagram
állt rendelkezésünkre. Ez a szám nem elegendő
ahhoz, hogy messzemenő és exakt következteté
seket vonjunk le belőlük. Annál is inkább, mert
az A és B típusú területek nem határolhatok
el kellő pontossággal, mivel jelentős nagyságú
területek átmeneti típushoz tartoznak. Annyit
azonban meg lehet állapítani, hogy a síkbeli elferdülés az A típusú területen legnagyobb, s a
C-n legkisebb gyakoriságú. Ez az eltérő földtani
felépítéssel, az egyszerűbb, illetve a bonyolul
tabb szerkezettel magyarázható. A térbeli elferdülés az A típusú területeken mélyült fú
rások esetében lényegesen ritkább, mint a többi
területen.
Mindezek felvetik az elferdülések további
tanulmányozásának szükségességét. A z elferdült
fúrások rétegsorának értelmezése, a terület egé
szébe történő beillesztése a ferdeségtől függően
nehézséget okoz akkor is, ha egyébként mag
fúrással mélyült és geofizikai vizsgálatokkal
kiegészített és ellenőrzött, minőségileg elfo
gadható fúrásról van szó. 1959-ben kísérlet tör
tént a rétegek dőlés-csapás adatainak megha
tározására a rendelkezésre álló és mérhető ada
tok alapján (6). A magfúrással mélyülő ^fúrá
soknál a magokon történő állandó dőlésmérés
adataiból és egy meghatározott ferdeséget elérő
fúrólyuk ferdeség és azimut értekekből, olyan
szakaszon, ahol a rétegek dőlésiránya állandó
— tehát rotációs szerkezeti vonalak nincsenek
— a rétegek dőlés-csapás értékeinek meghatá
rozására van lehetőség.
Geofizikai kutatások
Áttérve
a kutatást megelőző geofizikai
vizsgálatra, megállapíthatjuk, hogy az elmúlt
10 év alatt a Mecsek hegységben is térthódí
tott a geofizikai kutatómódszerek alkalmazása,
hegységszerkezeti és nyersanyagkutatási célú
részletes mérésekkel. Ezt megelőzően csak át
tekintő gravitációs és mágneses felvételek ké
szültek.
Bár az alsóliász feketekőszén összlet a fe
dő és feküképződményektől közel hasonló fizi
kai jellemzői miatt közvetlenül nem válaszható
el, mégis a gravitációs és szeizmikus refrakciós
méréseket fel lehetett használni a további ku
tatások megtervezése során.
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A z elektromos fúrólyukszelvényezést (karottázs) a komlói kőszénkutató fúrásokban 1950ben alkalmazták először. A kezdeti kísérleti mé
réseket csakhamar egyre nagyobb eredménye
ket felmutató sörozatvizsgálatok követték. A z
első időszakban, mely 1957-ig tartott, a geofi
zikai vizsgálatok kezdeti lépéseit nem segítet
ték elő a rotary rendszerű fúrőgarnitúrákkai
mélyített teljesszelvényű fúrások, melyek csak
esetenként fúrtak magot. A sok hibával terhelt
földtani adatokat kellett volna a karottázsméréseknek tisztázniok, de az oldalfalmagminták
kis száma, vagy hiánya nem oldotta meg a ré
tegelválasztási problémákat, csak megközelítet
te a valóságos helyzetet, mely jelentős lépés
volt az elfogadható földtani dokumentáció k é
szítése felé.
A magfúrások bevezetésével minőségileg és
mennyiségileg megnövekedett földtani doku
mentáció jó alapot adott a geofizikai vizsgála
tok kiértékeléséhez. Ma már a fúrólyukak karottázsvizsgálati eredményei és a földtani ada
tok között lényeges különbség nincs. A mag
lövésekkel alátámasztott karottázsszelvények ki
egészítik a földtani megfigyeléseket, s egyben
ellenőrzési lehetőséget biztosítanak. A karottázsvizsgálatok során általában természetes po
tenciál, ellenállás, gerjesztett potenciál, termé
szetes-gamma, neutron-gamma, hőmérséklet,
fúrólyukferdeség, fúrólyukátmérő méréseket
végeznek. 1960-ig problémát okozott a kőszén
telepek egyértelmű kimutatása, mert a trachidolerittelérek, és különösen a homokkövek, ha
sonló geofizikai viselkedést mutatnak. A meg
oldást a gerjesztett rádióaktivitás mérések kö
zül a szórt'gamma-sugárzás mérés bevezetése
hozta, mellyel a kőszéntelepek jól megkülön
böztethetők a meddőkőzetektől.
A feketekőszén-készletek megoszlása
Mielőtt a kutatási problémákkal foglalkoz
nánk, röviden áttekintjük a számbavett készle
tek megoszlását. A készletek értékelésénél kü
lönbséget kell tenni aszerint, hogy a szóbanforgó készletek működő, épülő vagy tervezett
bányaterületre, illetve egyéb vagy reménybeli
területre esnek. A 7. sz. ábrán a mecseki fekete
kőszén-készletek százalékos megoszlását adjuk
az előzőeknek megfelelő tagolásban. A katego
rizált készletek megoszlását külön is feltüntet
tük.
A kategorizált készletek mintegy 33%-a a
még részletes fúrási kutatásra váró egyéb terü
letre esik. Ha az jisszes lehetséges készlet szá
zalékos alakulását nézzük, akkor az tűnik ki,
hogy a készleteknek több mint fele remény
beli, tehát még meg nem kutatott területre
esik. Ebből is megállapítható, hogy a mélyfú
rással történő feketekőszén-kutatásra van még
lehetőség. Éppen ezért nem nvndegy az, hogy
miképpen kutatunk. Feltétlenül arra kell töre
kednünk, hogy a kutatást megfelelő tervezés
előzze meg, s a fúrások megfelelő rendszer sze
rint, szabályszerű elhelyezésben mélyüljenek.
Erre és a kutatási tervek készítésére a tanul-

hiány más részén még részletesen kitérünk. Ha
a működő, épülő és tervezett bányaterületek
megkutatottságát tekintjük (8. sz. ábra), akkor
megállapíthatjuk, hogy ezeknek a területeknek
a megkutatását sem tekinthetjük befejezett
nek. A kategórizáltságon kívül figyelembe kell
vennünk, hogy a Mecsekben a telepes összletben, sőt igen gyakran a kőszéntelepeken belül,
vagy azok közvetlen szomszédságában, esetleg
azokat közrefogva, trachidolerittelérek találha
tók, melyek a kőszéntelep minőségét leront
ják. Ilyen esetekben gyakran a kőszéntelepek
kokszolásra alkalmatlanná válnak. Így nem ele
gendő csak az előzőekben ismertetett megosz
lással jellemezni a készleteket, hanem az ipar
szempontjából oly fontos kokszolhatósági cso
port szerinti megoszlást is meg kell vizsgálni.
Ez a megoszlás a következő:
a) kokszolható a készletek
56%-a
b) keverve kokszolható a készletek 18%-a
c) nem kokszolható a készletek
26%-a
A rendszeres kutatások módszere és feladatai
A továbbiakban az előzőleg bemutatott s
kutatás alatt álló, vagy kutatásra váró távlati
fúrással felderített területek továbbkutatási
problémáival fogunk foglalkozni, abból a cél
ból, hogy a rendszeres kutatások előre kidol
gozott módszerével a területeket gazdaságos rá
fordítással, a legindokoltabb kutatási hálózat
megválasztásával, a lehetőség szerint legjob
ban megkutathassuk. A kutatófúrásokkal törté
nő kutatásnál célszerű a kutatófúrások sűrűsé
gét területegységre vonatkoztatni, amit az 1 knrre eső fúrások száma jellemez, mely a földtani
és települési viszonyok függvénye. Ha az 1
knr-re eső fúrások számát u-vel jelöljük, akkor
Zámbó J. szerint (21) a következő összefüggés
elemzése ajánlható:
v = f(m, H, K, gf, v f, d . . . . )
ahol m a telepvastagságot._ H a telep átlagos
mélységét, K a kalóriaértéket, gf a tektonikai
gyűrő igénybevételt, v f a vízveszélyesség fokát,
6 a telepeket kísérő mellékkőzetek átlagos
nyírószilárdságát jelenti. Az m, K, gf, v f növe
kedése és ö értékének csökkentése a fúrások
számának szükségszerű növekedését jelenti és
fordítva. Mecseki viszonylatban jelenleg, a cél
bányászat miatt, a területek kutatásánál alap
vetően figyelembe kell venni a kokszolhatósági
arányt is.
Egyedüli feketekőszén-előfordulás lévén, a
mecseki kutatásokat nincs módunkban hazai
hasonlóval összevetni, barnakőszén-kutatással
pedig nem volna célszerű. A mecseki területek
változatossága nemcsak lehetővé teszi, hanem
meg is kívánja a fenti összefüggés elemzését
a gazdaságos és azonosszintű kutatás érdeké
ben.
A z össztelepvastagság 10— 20 m között vál
tozik. A telepek a feszíni kibúvástól 1000 m-es
mélység alatt is folytatódnak. A fúrások je
lenleg a területeket 1200 m mélységig kutatják
meg. Kalóriaérték területegységen belül s tepenként is változik, átlagosan 4700 Kcal'kg. A
gyűrődéses és töréses tektonikai igénybevétel

mértékének figyelembevételével területegysé
gek különböztethetők meg. A z egyszerű felépí
tésű területtől az erősen gyűrt és törtig minden
átmenet megtalálható. A vízveszélyesség álta
lában nem számottevő. Egyes területeken azon
ban számolni kell vele, de nem hat megkülön
böztető tényezőként.
A mellékkőzetek szilárdsági viszonyainak
ismerete különösen akkor fontos, ha a mellék
kőzetek lágyak. A kőszéntelepek mellékkőzetei,
homokkövek, aleuritok, agyagkövek, szenes
agyagkövek és trachidolerit. Bányászati szem
pontból a tektonikailag igénybevett szakaszo
kat és azok környékét kell figyelembe venni,
kőzetmechanikailag vizsgálni. A munka évek
kel ezelőtt megindult Komlón, azonban *abba
maradt. A kutatófúrások magmintaanyagán le
hetőség nyílna kőzetmechanikai vizsgálatokra,
de ilyenirányú kívánalmak hiánya miatt eddig
erre nem került sor. Újabban Komló város te
rületén mélyült két kutatófúrás magmintáin
kőzetmechanikai vizsgálatokat is végeztek. A
két fúrást a városfejlesztés lehetőségének fel
derítésére mélyítették.
A z északmecseki területen a pikkelyes
szerkezetet eredményező erőhatás a mellékőze
teket erősen igénybevette, s ez erősen nehezíti
a bányászati műveleteket.
Pécsi területen a kőszénösszletben több a
pelites üledék, mint a komlóin. Ezek a kőze
tek rosszabb, de még mindig elfogadható kőzet
mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek.
A fúrásszámot befolyásoló tényezők közül
a legjelentősebb kétségtelenül a kőszéntelepes
összlet szerkezeti helyzete. A hegységet, s benne
az alsóliász összletet ért tektonikai igénybevé
telek nem azonos intenzitással hatottak a Me
csek minden részén. A Mecsek déli részétől az
északiig követhető produktív összlet tektonizáltsága ezért nem egyforma. A fennálló szer
kezeti különbségek alapján kutatási területek
közelítőleg elhatárolhatók. A területek termé
szetes határait szolgáltathatja a telepek fel
színre bukkanása, mélybp süllyedése, vagy na
gyobb elvetési magasságú vetővonal. A kutatá
si területekre történő felosztást, a kutatás és
bányászat módját alapvetően meghatározza az,
hogy a kérdéses terület a hegységet jellemző,
közelítően ÉK-DNy-i irányú, ÉK felé dőlő ten
gelyű redők mely részén helyezkedik el.
A gyűrődéses és töréses tektonikai igénybevétel alapján három (9. sz. ábra) típust lehet
megkülönböztetni, melyek között átmenetek
vannak.
A) Monoklinális helyzetű rétegösszletek
területe,
B) Gyűrt és tört rétegösszletek területe,
C) Pikkelyezett, törvegyűrt rétegösszletek
•' területe.
A ) Monoklinális helyzetű rétegösszletek
területe
Ezeket a területeket a viszonylag egysze
rűbb szerkezeti helyzet jellemzi. Legismertebb
a pécsszabolcsi bányaterület. Itt a kőszéntele
pes csoport egyirányba dőlő, csapás- és dőlés-
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irányban viszonylag hosszan kitartó telepek és
meliékkőzetek jellemzik, melyet csak a fáciesváltozások s a torlódó igénybevétel eredménye
képpen létrejött kőszéntelep-ki vékonyodások

és kivastagodások módosítanak. Nagyobb szer
kezeti vonalak ritkán fordulnak elő, azok is
általában a rétegek csapására merőlegesek. A
kisebb jelentőségű szerkezeti vonalak és gyű-
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rődések, melyek a rétegek undulációban nyil
vánulnak meg, sem a bányászatra, sem a ku
tatásra nincsenek kihatással. Kutatási szem
pontból az ilyen területnél csupán a rétegek
dőlésviszonyait
szükséges figyelembevenni,
hogy a felületre eső fúrásszám a tervezettnek
megfelelő legyen. Problémát az okozhat, ha a
terület harmadkori rétegekkel fedett, akkor
az a javaslatunk, hogy a kutatást a felszínről
már ismert részről kell elindítani az ismeret
len felé. Ebbe a csoportba soroljuk a pécsi te
rület ÉK-D Nv-i csapású, bányákkal lekötött sza
kaszát, valamint a B típusra jellemző átme
neti jellegekkel a Pécsbánya-Szabolcs D-i terü
letének az előzőhöz közelebb eső részét, a hetényi terület keleti részét, a komlói és MázaVáralja D-i terület egyes részeit.
B) Gyűrt és tört rétegösszletek területe
Ide tartozik az Északi Pikkely, és az előbb
felsorolt területek kivételével a Mecsek vala
mennyi ismert feketekőszén-előfordulása. Te
hát ez a leggyakoribb típus. Példaként a komlói
Kossuth akna szinklinálisát említhetjük. A tí
pusvázlatnál pedig a zobáki mélyülő akna antiklinálisának sémáját mutatjuk be. A típus fő
jellegzetessége a gyűrt forma — melyet az
ÉNy-D K-i irányba ható hegységszerkezeti erő
megnyilvánulás hozott létre — ÉNy felé át
bukó jelleggel, tehát aszimmetrikus gyűrt for
mákkal, és az azt követő feltolódásokkal, vala
mint hasonló csapásirányú és dőlésirányú ve
tőkkel. A z egyenlejtes szerkezeti vonalak és
gyűrt formák ÉK-DNy csapásúak. A redőtengelyek ÉK-i irányban a kisújbányai medence
felé alábuknak. A z ugyanolyan erőhatásra ke
letkezett térszűkülést és térnövekedást jelző
szerkezeti vonalak keletkezését az aszimmetri
kus ék szerkezettel magyarázhatjuk. A több
száz méter elmozdulást eredményező szerkezeti
vonalak mellett még számos hasonló, rájuk
merőlegesen kialakult különböző korú vetővel
találkozunk. A z Északi Pikkelyre jellemző, je
lentős zavargást előidéző, D-re irányuló felto
lódások itt csak alárendelt szerepet kapnak,
és néhány méteres feltolódásban nyilvánulnak
meg. Kút tási szempontból fontos tényező a
tfach idő1erittelérek gyakorisága. Egyrészük teleptelérként jelentkezik, másrészük szerkezeti
vonalak mentén nyomult be, megmozgatva a
mellékkőzeteket. A fúrások alapján a dőlésvi
szonyok megállapítása nagy nehézséggel jár.
Az esetek nagy részében nincs is mód a fúrás
ban harántolt rétegek pontos dőlésirányának
meghatározása, . pedig ez a kőszénvagyon-számításnál igen lényeges eredményeltolódásokat
okozhat.
Sürgős tehát az orientált magfúrás, vagy
rétegdőlésmérés megoldása.
C) Pikkelyezett, törvegyűrt rétegösszletek
területe
A Szászvár-Nagymányok közötti kőszén
vonulat tartozik ebbe a csoportba, mely közel
10 km-es csapáshosszban követhető — az intrapannon mozgások eredményeképpen — a hel
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vét és különböző jurakorú képződmények közé
préselt helyzetben.
A telepek lencsések és a trachidolerit je
lenléte még bonyolultabbá teszi az amúgy is
nehezen kiértékelhető területet.
A működő és szabad területek 20° o-a az A
Ö5"u-a a B és 25''o-a a C típusba sorolható. Ter
mészetesen, az előző felosztáson kívül más cso
portosítás is lehetséges. Itt elsősorban a szovjet
irodalomra hivatkozhatunk, amely kiterjedten
foglalkozik a hasznosítható nyersanyagok, köz
tük a kőszénkutatás módszerével és típusba so
rolásával. P. V. Vasziljev például a kőszénelő
fordulásokat a következő három tipusra osztja.
Geoszinklinális típusú
kőszénlelőhelyek:
geoszinklinális típusú üledékösszletekhez kap
csolódva jelentős területre kiterjednek a tele
pek, számuk nagy, az összlet vastagsága 10 km.
vagy ennél több. A telepek minősége változó,
az alacsony széniilési foktól az antracitig. Az
erősen diszlckált helyzetű összlet kőzetei metamorfizáltak.
Átmeneti típusú kőszénlelöhelyek: átme
netet képeznek a geoszinklinális és a táblás fel
építésű előfordulások között, kőszéntelepek ielentös területi elterjedésével- mérsékeltebb összvastagsággal (1-2 ezer méter). A mürevaló te
lepek száma 2— 3-tól 20— 30-ig terjedhet. Gya
kori jelenség az epigenetikus és a szingenetikus kimosás. A település a nyűgödtől a gyűrtig
változik. A képződmények mérsékelten metamorfizáltak.
Táblás típusú kőszénlelőhelyek: a kőszén
telepes összlet vastagsága nem nagy, néhány
métertől száz méterig terjed. A település a fekü felé diszkordáns. A limnikus vagy paralikus
jellegtől függően jelentéktelen vagy jelentős
kőszéntelepekkel, metamorf átalakulás kezdeti
jellegével, epigenetikus kimosásokkal, nyugodt,
vízszintes vagy enyhén gyűrt településsel. A
meddőkőzetek porózusak, porlékonyak és gyen
gén tömörítettek.
A_ mezozóos kratoszinklinálisból felgyűrt és
összetorT mecseki alSÓUasz grestem fáciesü fe~
keteköszénösszlet területe a fentiek alapjan aT
átmeneti típusú kőszénlelőhelyekhez sorolható,
jelentős, több mint 270 km2 területi elterjedés
sel. 1000 m-t megközelítő vastagsággal, 30-at
elérő mürevaló teleppel, gyakori epigenetikus és
szingenetikus kimosások jelenlétével, az egy
szerű kimozdított helyzettől a kaotikusán gyűrt
és tört településig.
G. D. Azsgirej és mások (2) az átmeneti
típusú területnél felderítő kutatásra 1— 3 kin
ként csapásra merőleges szelvények fektetését,
előzetesre 1000x1000 m-es négyzetes hálózatot
és a részletesre 300x300 m-esnél nem nagyobb
négyzetes hálózatos felfúrást tartanak szüksé
gesnek.
Mindezek figyelembevételével kívánjuk a
mecseki feketekőszén-terület kutatási problé
máit ismertetni.
Egy terület fúrási földtani kutatásának
tervszerűségét, gazdaságosságát, eredményes
ségét csakis a kutatást megelőző részletes ku
tatási tervvel lehet legmegfelelőbb mértékben

biztosítani. Ezeknek a terveknek a terület ku
tatási fázisonkénti megkutatásához szükséges
fúrások számát, elhelyezését és azok indoklá
sát kell tartalmaznia. Amint egy területen egy
kutatási fázis befejeződik, a területről össze
foglaló földtani jelentést kell készítefti, valaftunt készletszámítást kell végezni. Amennyi
ben egv terület fúrási kutatása még nem te
kinthető befejezettnek, akkor az összefoglaló
földtani jelentésben javaslatot kell tenni a fúrási kutatás továbbfolytatására, a még lemélyí
tendő fúrások számára, azok elhelyezkedésére
stb.
Minden kutatási terv elkészítése előtt szük
séges megállapítani azt, hogy milyen kutatási
fázist kívánunk a javasolt kutatófúrások le
mélyítésével lezárni. Éppen ezért szükségesnek
tartjuk megemlíteni, hogy milyen kutatási fá
zisokat kell megkülönböztetnünk. Minden te
rület rendszeres fúrási kutatását egy olyan
alapfúrás lemélyítése kell hogy megelőzze,
amely a hasznosítható nyersanyag jelenlétéről,
Produktív kifejlődéséről ad felvilágosítást. (Et
től csak abban az esetben tekinthetünk el, ha
a külszíni földtani adatokból levonhatjuk az
előzőeknek megfelelő következtetéseket.)
Ezután következik az egyes kutatási fá
zisok (felderítő, előzetes, részletes) lezárása.
A kutatási fázisok meghatározásánál elsősorban
a kutatás jellege, a kutatási háló méretei ját
szók a döntő szerepet. így a kutatási háló mé
reteinek meghatározásánál mindig azt kell szem
előtt tartani, hogy milyen eredményeket, a
készletek milyen megkutatottságát kell elérni.
Erre vonatkozólag Szovjetunió Ásványvagyon
Bizottsága a hasznosítható ásványelőforduláso
kat 3 csoportra osztja. (3)
1. csoport, 30° o A + B, ebből 10% A ka
tegóriájú készletet kell kimutatni azon a te
rületen, ahol a hasznosítható ásványtelep m i
nőségi és vastagsági kifejlődése gyakorlatilag
aUandó, a terület felépítése egyszerű.
2. csoport, 20% B kategóriájú készlet ki
mutatása szükséges azon területen, ahol a terü
let felépítése bonyolult, a hasznosítható ás
ványtelep vastagsága és minősége változó.
3. csoport, Ci kategóriájú készletet kell ki
mutatni azon területen, ahol a terület felépí
tése igen bonyolult, az ásványtelep vastagsága
vagy minősége rendkívül változó.
Ha a mecseki kőszénelőfordulást ezen fel°sztás figyelembevételével vizsgáljuk, megálla
píthatjuk, hogy a C típusú terület a 3. csoport
nak, a B típusú terület a 2. csoportnak, míg
az A típusú terület nagyrészt a 2. csoportnak
felel meg.
A fenti előíráso"knak a gazdaságossági szem
pontok betartása mellett, a magas fúrási költségekből kifolyólag, nem lehet eleget tenni.
^Upán az egyes csoportok követelményeit lehet
'Megközelíteni.
„ A ” kategóriájú készleteket fúrási kuta
s s a l kimutatni a Mecsekben nem lehetséges,
B kategóriájú készleteket pedig csak kivételes,
✓

kedvező esetben lehet kimutatni. Az eddigi
gyakorlat szerint a Ci kategória az, amit orien
tált dőlésmérések hiányában mélyfúrási kuta
tással a Mecsek hegységben a gazdaságosság ha
tárain belül el lehet érni.
A
Szovjetunió Ásványvagyon Bizottsága
által 1960. szeptember 5-én jóváhagyott előírása
alapján (3) bányatervezés, új bányák építése,
vagy működő bányák rekonstrukciója, beruhá
zási összegek folyósítása a 3. csoportban meg
engedhető C>. kategóriájú készletek alapján is.
Tehát fúrási kutatással minimálisan Ci ka
tegóriának megfelelő megkutatottságot kell el
érni a Mecsekben.
A továbbiakban azzal kell foglalkoznunk,
hogy melyik az a hálótípus, mi az a hálóméról
és mi az áz 1 knrr-re eső fúrásszám, amivel a terü
let minimálisan Ci kategóriának megfelelő meg
kutatottsági fokát el lehet érni.
Korábbi vizsgálataink szerint a 400x400
m-es négyzetes kutatási háló az, amivel ezt a
minimális megkutatottságot el lehet érni. A '
javasolt kutatási háló a felszínre és nem a te
lepek felületére vonatkozott és főként gyakor
lati tapasztalatokra épült, melyet most szám
szerűleg is megindokolunk és egy kiinduló há
lóból levezetünk.
A felszínre vonatkoztatott 400x400 m-es
kutatási háló 30— 45°-os dőlésérték esetén —
mely megfelel a Mecsek hegység! kőszéntelepes
csoport átlagdőiésének — a kőszéntelepek fe
lületére vonatkoztatva 500x500 m-es hálónak
megfelelő fúrásszámot ad. így a felszíni, jelen
leg gazdaságos kutatás befejező hálója ideális
esetben 500x500 m-es, mely a rétegdőléstől és
a tektonizáltságtól függően kisebb lesz.
Mint már előzőleg említettük, G. D. Azsgirej és mások (2) az előzetes kutatás kivitelezésé
hez 1000x1000 m-es, részletesre 300x300 m-esnél
nem nagyobb méretű négyzetes hálót ajánla
nák, illetve tartanak szükségesnek. A Mecsek
hegységben, a feketekőszén-előfordulások bo
nyolult szerkezeti elhelyezkedését figyelembevéve a 300 m-esnél lényegesen kisebb négyze
tes hálóméret lenne szükséges a terület részle
tes fúrásos kutatásához. Ennek a kutatási háló
zatnak megfelelő fúrásszám lemélyítése azon
ban jelenleg nem gazdaságos. Viszont az elő
zetes kutatási fázison túlmenően még célszerű
továbbkutatni, melyet a fúrásos kutatás befe
jező fázisának nevezhetünk. Ez közbülső he
lyet foglal el az előzetes és részletes kutatási
fázis között. A fúrásos kutatást befejező fázis
fúrásainak be kell illeszkednie az azt megelőző
előzetes kutatási hálóba, mely esetünkben a
befejező fázis hálóméretének kétszerese (ideális
esetben 1000x1000 m). Ez lényegében megegye
zik G. D. Azsgirej és mások (2) által javasolt
előzetes kutatási hálómérettel.
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy
miért célszerű a négyzetes kutatási háló alkal
mazása.
Noha egyöntetű az a vélemény, hogy a me
cseki fúrási feketekőszénkutatást legcélsze
rűbb négyzetes hálóba illeszthető fúrásokkal
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végrehajtani, mégis foglalkozni kívánunk, hogy
miért előnyösebb ez a hálótípus a hatszöges
(rombuszos vagy egyenlő oldalú háromszöges)
hálónál.

fE D E T L E N

TERÜLETEK UATSZOGES ÉS NÉGYZETES KU
TATÁSI HÁLÓ ESETÉBEN.

szelvénysort kialakítani, s ezt a fogyatékosságot
nem lehet ellensúlyozni a 2 átlóirányú szelvény
felvételének lehetőségével sem. A teljesértékű
fúrási szelvénysorokra merőlegesen is felvehető
egy szelvényirány, de ebben az irányban a fú
rások egymástól való távolsága a hálóméretnél
mintegy 70%-kal nagyobb lesz, s ennek meg
felelően a hibalehetőség is növekedik.
A négyzetes háló másik nagy előnye, a
hatszöges hálóval szemben, a gazdaságosság,
mivel két egyforma nagyságú terület ugyan
azon hálóméret mellett mintegy 15%-kal keve
sebb fúrásszámmal kutatható meg, ami ese
tünkben döntő szempont.
Mint már előzőleg említettük, számítása
inknál az 500x500 m-es hálóból indulunk ki,
melyet közel vízszintesen elhelyezkedő nyers
anyag-település esetére vonatkoztattunk. A nem
vízszintesen elhelyezkedő kőszéntelepek fúrási
kutatásánál is azt a célt, azt a szempontot kí
vánjuk szem előtt tartani, hogy magára a hasz
nosítható nyersanyagtelep felületét
tekintve
kell elérni az 500x500 m-es fúrási hálózatot,
vagy az annak'megfelelőbb fúrásszámot. Ezr»k
alapján a fúrási háló felszíni vetülete már nem
lesz négyzetes.

Q,

10. sí ábra

A vízszintesen, vagy közel vízszintesen el
helyezkedő hasznosítható
nyersanyagtelepek
megkutatására a hatszöges fúrási háló a leg
megfelelőbb, mivel ilyen hálóba illeszkedő fú
rásokkal ugyanazon hálóméretek mellett érhető
el a megkutatandó terület legoptimálisabb fe
dettsége. Hatszöges háló esetében a fedetlen
terület az összterületnek mintegy 9,5%-át teszi
ki. Ezzel szemben négyzetes háló esetén a fe
detlen terület 21,5%. Tehát hatszöges háló ese
tén 12%-kal kisebb a fedetlen terület. (Lásd,
10. sz. ábrát). Mégis a négyzetes háló alkalma
zását javasoljuk, ugyanis csak ezzel a kutatási
hálóval lehet biztosítani az egymásra merőleges
— a csapás-, illetve dőlésirány ismeretében —
csapás- és dőlésirányú szelvények kialakítását,
melyeknek döntő jelentősége van egy terület
földtani felépítése lehető legpontosabb megis
merésében. Ezzel szemben a hatszöges hálónál
csak egyik irányban lehet teljesértékű fúrási
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A felszínen jelentkező háló méretei csapás
irányban nem változnak. Ezzel szemben dőlés
irányban a telep, illetve a hasznosítható rétegösszlet dőlésszögének cosinusa függvényében
változik. Tehát a hálóméret (cos. a 500) x 500
m-es lesz.
így az 1 knr-re eső fúrásszám, melyet min
den esetben 4x4 km-es területből vezettünk
le, a_ rétegek dőlésszögével szintén nő. Ennek
figyelembevételével számított értékek azonban
csak az A típusú területre érvényesek, mivel
a B típusú terület esetében 10%-kal, C típusú
terület esetében pedig 25%-kal emeltük az A
típusú területre kapott fúrásszámokat. A fúrás
számok ilyen mértékű megemelése a terület
zavart felépítése, tektonizáltsága figyelembe
vételéből adódik, melyet a kutatás eredményes
sége és gazdaságossága, az ipari követelmények
teljesítése érdekében helyesnek és szükséges
nek tartunk.
Ha a területen a megkutatandó nyers
anyagtelepek csapása nem ismert, vagy erősen
változékony, és az nem adható meg kellő meg
bízhatósággal, abban az esetben az előzőek sze
rint számított fúrásszámoknak megfelelő négy
zetes fúrási hálóval célszerű végezni a kuta
tást. így a négyzetes háló a nyersanyagtelep fel
színét tekintve — amennyiben a csapásirány
ban nincs lényegesebb változás — téglalap ala
kú háló formájában jelentkezik.
Megemlítjük, hogy az 1 km2-re eső fúrás
szám meghatározását két alternatíva figyelembevételével számítottuk 4x4 km-es területből
kiindulólag. A z egyik változat szerint a meg
kutatandó területet a szélső fúrási sorok hatá
rolják le, míg a másik esetben nem. A z utób
bi esetben 1 km2-re 4 db fúrás esik.
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Fú rá s o k száma db-ban

A dőlésszögek (11. sz. ábra) figyelembevé
telével az 1 km2-re eső fúrásszám az alábbiak
szerint változik:

lehatárolás nélküli terület esetében, amikor a
szélső fúrások 0,5, a terület sarokfúrásai pedig
csak 0,25 értékkel vannak figyelembevéve.
Ugyanez a képlet lehatárolt terület eseté
ben az alábbi lesz:
4,.) 3
Vx =
-----------+ 0,33
[ 2]
Cos cc

Az [1! és i2i képlet esetében kapott eredmé
nyeket a B típusú terület esetében 10%-kal, a
C típusú terület esetében pedig 25%-kal kell
emelni.
A fentiek szerint kiszámított értékeknek
megfelelően a 12. számú ábra mutatja be a
négyzetes hálóméret és a szükséges fúrás km
közötti összefüggést.
Az előzőeknek megfelelően ugyanilyen szá
mításokat végeztünk a szabályos hatszöges háló
esetében. így az 111 és 121 képlet felhasználásá
val az alábbi összefüggéseket kapjuk.
Cos

V
5,23
v i = ---- L—

Cos X

x
-f o,

A z előzőekben ismertetett adatokat, javas
latokat az ill és 121 összefüggés alapján a 11.
ábrán mutatjuk be, melyről könnyen leolvas
ható, hogy adott dőlésszögérték mellett milyen
fúrásszám szükséges 1 knr-es A, B és C típusú
terület megkutatásához. Ezenkívül még az is
megállapítható, hogy bizonyos fúrásszám inter 
vallum milyen értékű négyzetes hálónak felel
meg.
A tervezett fúrásszám helyességének ellen
őrzése a telepvá'ltozékonysági mutatószámmal
(variációs koefficiens).
Egy-egy terület megkutatása folyamán el
lenőrizni lehet, hogy helyes kutatási hálómé
retet választottunk-e vagy sem, továbbá az 1
km2-re eső fúrásszám elegendő-e vagy sem.
V. M. K reiter ezek ellenőrzésére, a szükséges
mérések, fúrások számának meghatározása cél
jából a variációs koefficiens alkalmazását ajánl
ja, mely a hasznosásvány tulajdonságainak vál
tozását fejezi ki számszerűleg. Ez az állandó az
alábbi összefüggés alapján kapható.
yk

ahol

[3]
[ 1]

- Visszatérve az 500x500 m-es négyzetes há
lóból levezetett összefüggésekre, megállapíthat
juk, hogy a B típusú területnél 0— 35°-os dőlés
szögek esetében 450x450 m-es, 35— 55°-os dőlés
esetén 400x400 m-es hálónak megfelelő fúrás
szám adódik. Mivel B típusú területeinken a
dőlésértékek 35— 50°-osak, ezért indokoltnak
mondható ezeken a területeken a felszíni 400x
400 m-es kutatási háló alkalmazása, illetve an
nak megfelelő számú fúrás lemélyítése.
A ,,C” típusú területeken gyakorlatilag
minden dőlésérték előfordul. Uralkodók azon
ban a meredek dőlések. Ennek megfelelően az
ill, ül. i21 képlet alapján 300x300 m-es fúrási
hálónak megfelelő fúrásszám adódik, ami a te
rület bonyolult földtani felépítésének megisme
rése szempontjából, gyakorlati tapasztalatok
alapján, feltétlenül szükséges.
A monoklinális helyzetű rétegösszletben,
az A típuá’u területek esetében más szemponto
kat kell figyelembe vennünk. Ezeken a terü
leteken megfelelő pontossággal kijelölhetők a
csapásirányú szelvénysorok. Ebben az irány
ban a rétegek dőlése nem befolyásolja a fúrá
sok egymástól' való távolságát, így ebben az
irányban a hálóméret 500 m-nek vehető. Dő
lésirányban a fúrások egymástól való távolsága
0— 30°-os dőlés esetén 450 m-nek, 30— 50°-os
dőlés esetén pedig 400 m-nek vehető. M ivel az,
A típusú területeinken a dőlésértékek általá
ban 30— 50° között változnak, ezért 500x400
m-es nagyobb dőlésértékek esetén 500x350
m-es, kivételes esetekben 500x300 m-es fúrási
háló alkalmazását tartjuk helyesnek.
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[61

A fenti képletben M a telepvastagságot,
n a mérések számát, (M-Mköz) pedig az egyes
vastagságmérési eredmények eltérését jelenti az
összes mérési eredmények számtani középátla
gától.
Kreiter szerint a kőszénlelőhelyek eseté
ben a variációs koefficiens részletes kutatás
esetében 5— 50% között változhat, illetve gya
korlatilag ezeknek a százalékos
értékeknek
megfelelően változik.
V. N. Volkov (17) ennél tovább megy és a pecsorai kőszénmedencében végzett számításai
alapján a variációs koefficiens értékének meg
felelően 4 területcsoportot különböztet meg.
1. Állandó vastagságú telepek területe.
2. Viszonylag állandó vastagságú telepek
területe.
3. Változó vastagságú telepek területe.
4. Rendkívül változó vastagságú telepek
területe.
. Az 1. csoport esetében a variációs koeffi
ciens értéke 5— 25°o, 2. csoportnál 25— 50%, a
harmadiknál 50— 75% között változik, a negye
dik csoportnál pedig 75%-nál nagyobb is lehet.
Mecseki viszonylatban az A típusú terület
a 2— 3., a B típusú a 3., a C típusú terület pe
dig a 4. csoportba sorolható.
Figyelembe veendő azonban, hogy a Vk
a változékonyságnak csak a nagyságát és nem
a jellegét mutatja.
A középértékek meghatározásának pontos
ságát, illetve a hibaérték nagyságát az alábbi
összefüggés jellemzi.
P

10 0 %
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A z A kategóriájú készletek meghatározásá
nál 15— 20%-os, B kategória esetében 20— 30noos, Ci kategória esetén 30— 60no-os, Ca kategó
riájú kőszénkészletek meghatározása esetében
pedig 60— 90%-os hibanagyság megengedhető (2).
A z itt megadott értékek magukban foglal
ják a terület, térfogatsúly és vastagságmegha
tározás pontatlanságából eredő hibák összessé
gét. Tehát a 171 képlet használatánál figyelembe
kell vennünk azt, hogy a variációs koefficiens
értékének meghatározásánál a hasznosásványtelep milyen adatait használjuk fel. Általában
a variációs koefficiens meghatározása a vas
tagságadatok felhasználásával történik, s az
ebből kapott, számított hibaszázaléknak a meg
adott adatoknál lényegesen kisebbnek kell len
niük.
Mi most sem kívánjuk részletezni a fen
tiekben felvetett problémákat. Ezeknek a kér
déseknek a megoldása egy külön tanulmányt
igényel.
A 171 összefüggés alapján, V. M. Kreiter
szerint, a szükséges mérések, fúrások száma
egyenesen arányos a variációs koefficiens négy
zetével és fordítva arányos a számtani középarányos meghatározásának hibaértéknégyzeté-

vel. Ez az összefüggés arra utal, hogy a kuta
tás folyamán számítható összefüggések vannak
a különböző jellegű mérések között, melyek a
kutatási háló és a szükséges fúrásszám menetközbeni változtatását teszik lehetővé.
Az előzőekben foglalkoztunk a mecseki
mélyfúrási kutatás értékelésével. Űj szempont
szerint, a fúrási kutatás szempontjából osztá
lyoztuk az egyes kutatási területeket, majd ja
vaslatot tettünk a kutatás módszere és rend
szere kialakítására. Kísérletet tettünk a föld
tani viszonyok, a gazdasági tényezők és az ipa
ri követelmények figyelembevételével az opti
mális kutatási háló meghatározására.
Munkánkat megnehezítette
az a körül
mény, hogy a kutatás módszerével foglalkozó
vizsgálatok magyarországi viszonylatban ed
dig még nem folytak. Éppen ezért nem is vál
lalkoztunk a problémák teljes megoldására.
Nem foglalkoztunk a kutatások pénzügyi vo
natkozásaival, melyek a tárgyaltakból követ
keznek és külön tanulmányt érdemelnek. Mégis
úgy véljük, hogy hozzájárultunk a Mecsek
hegységi réhdszeres, módszeres és gazdaságos
fúrási kutatás kialakításához.
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