
Az „eocén program” bányászati beruházásai, 
valamint a bányaföldtani szolgálatok feladatai 

a program megvalósításában
DR. GERBER PÁL a Tatabányái Szénbányák főgeológusa

A Dunátúli-középhegység előterében és köz
tes medencéiben jelentős mennyiségű barnakő
szén képződött az eocén korszakban. Ez az 
ásványvagyon képezi az alapját az „eocén prog
ram” beruházásainak és energetikai fejlesztésre 
nyújt lehetőséget a tervezett hőerőmű környe
zetében, elsősorban a Tatabányai és Dorogi 
Szénbányák területén.

A program megvalósításával 326 millió t ki
termelhető barnakőszén, azaz 4990 PJ hőmeny- 
nyiség hasznosítását tervezzük. További 320 
millió t különböző szinten megkutatott barna
kőszén van a Gerecse D-i előterében és köztes 
medencéiben, amely 4812 PJ hőmennyiséget 
reprezentál. Ezen felül még 338 millió t remény
beli készletet tartunk nyilván, amelynek kb. 
50%-a kategóriájú. Ez a kőszénvagyon fele
fele arányban oszlik meg a Bakony É-i előtere 
és a gerecsei előfordulás között.

A tervezett termelés figyelembevételével 50— 
60 évig az eocén barnakőszén-bányászat ásványi 
nyersanyaggal biztonságosan el van látva és a 
reménybeli kőszénvagyon alapján még további 
20—30 évig folytatható a bányászkodás az em
lített területeken. A földtani kutatást azonban 
a bányatelepítések érdekében tovább kell foly
tatnunk. Az elmúlt ötéves tervben a Gerecse 
D-i előterében folyt intenzív kutatás, amelynek 
eredményeként megközelítőleg 150 millió t ki
termelhető barnakőszenet találtunk.

A kutatás kiterjedt a Nagyegyháza—Mány 
térségében található bauxitra is. A nagyegyházi 
bauxiton felül kb. 6 millió t bauxitot kutattunk 
meg a csordakúti és mányi területen. A további 
mintegy 11 millió t reménybeli vagyon kutatása 
részben a VI. ötéves terv, részben a későbbi 
évek feladata.

Az eocén programot jelentős földtani előkuta
tás eredményeként indíthattuk. A kutatási ada
tokat, valamint annak földtani kiértékelését ma 
már bányászati feltárások alapján minősíthet
jük. Ezzel kapcsolatos észrevételeket az aláb
biakban foglaljuk össze:

1. Optimális esetben a fúrásos kutatást a 
tervezett bánya termelésbe lépése előtt legalább 
10 évvel be kellene fejezni, elegendő időt adva 
ezzel a földtani értékelésnek és az átgondolt 
tervezésnek;

2. A fúrások megbízható adatokat adnak a 
telepek megoszlására vonatkozóan, azonban a 
tektonikai kép, a települési helyzet egyértel
műen nem tisztázható még egy viszonylag sűrű 
(150 X  150 m-es) fúrási háló mellett sem. Fel
tétlenül be kellene vezetni az orientált magvé
telt, vagy a fúrásban végzett rétegdőlésmérést. 
Ezek alkalmazásával fúrásokat takaríthatnánk

meg, ugyanakkor megbízhatóbb tektonikai ki-* 
értékelést készíthetnénk. A most induló ötéves 
tervben ennek.bevezetését, ill. a kutatási terület 
tektonizáltságától függően kötelező alkalmazását 
javasoljuk.

3. A földtani kutatások hatékonyságát növelni 
kell, s a jelenleginél is komplexebb kutatásra 
kell törekednünk. A kutatást irányító geológus
nak legyen lehetősége a fúrások megfelelő tele
pítéséhez a felszíni geofizikát és az eddiginél' 
teljesebb karotázsméréseket is igénybe venni. 
A rétegsor megismeréséhez a kutatás felderítő 
fázisában km2-ként 4 fúrást javasolunk végig 
maggal mélyíteni. A magokon végzett részlete
sebb földtani anyagvizsgálat segítené a megis
merést és a további vizsgálatok kijelölését.

4. A vízveszélyes területeken vízföldtani ku
tatást az ásványi nyersanyagkutatással össz
hangban, fázisokra bontva kell megtervezni.

5. A kutatás részletes fázisában célszerű a 
tervezők bevonása a kutatásba. Az igényeknek 
megfelelő kőzetmechanikai, szénkőzettani, tech
nológiai vizsgálatok, valamint az egyéb elemi 
veszélyekre (por-, gázveszély) vonatkozó vizsgá
latok, mérések elvégzését javasoljuk ebben a 
fázisban.

Tatabányán a szovjet fúróexpedíció metán 
meghatározására alkalmas gázmintavevő készü
léket alkalmazott. Javasoljuk a kőszénkutatás
nál bevezetni. Az ehhez szükséges laboratórium 
Tatabányán elkészült és az elemzéseket el tudná 
végezni. A korszerű, erősen gépesített bányászat 
ma már több információt igényel a kutatástól. 
Erre kell felkészülnünk a racionális, jó hatás
fokú kutatással.

A Nagyegyházi Bányaüzem tervezése — meg
kutatottsági bizonytalanságok miatt — nem 
volt zökkenőmentes. Tanulságul érdemes a szer
zett tapasztalatokat összefoglalni:

1. A kőszénkutatás során nem fordítottunk 
elég gondot a terület vízföldtani megismerésére, 
így az OÁB a megkutatottsági nyilatkozatot 
azzal adta ki, hogy a szénkutatásról készített 
jelentés bányatervezésre alkalmas ugyan, a 
hidrogeológiai viszonyokat azonban pótlólag 
tisztázni kell.

Az alaphegységre települő, erősen vízveszé
lyesnek minősített alsó telep lefejtését a BÄTI 
az első nagyegyházi tervben nem tervezte. Ké
sőbb az ALUTERV aktív vízvédelemmel az 
egész kőszénvagyon lefejtését javasolta, azonban 
a vízelvonással járó, várhatóan jelentős károk 
— elsősorban a budapesti hévizek esetleges 
elapadása — miatt ezt a tervet el kellett vetni.' 
A KFH által elrendelt, valamint a tervezők által 
a bauxitra is szorgalmazott és időközben lemé-
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lyített első hidrogeológiai fúrás a széntelepek 
alatt több, mint 10 m vastag bauxitot harántolt, 
40—60 m vastag áthalmozott dolomitösszlet 
alatt.

Kiderült tehát, hogy a kőszéntelepek helyen
ként 80— 100 m-re is kivastagodó, áthalmozott 
dolomitra települnek, s ezek alatt, ill. több 
szintben, köztes helyzetben, továbbá az áthal
mozott dolomitra települve bauxit is található. 
Ezt a tényt a kőszénkutatás során a rendkívül 
rossz magkihozatal miatt nem ismerték fel. 
Űjabb kutatási fázis indult tehát a bauxit meg
kutatására, amely tisztázta az áthalmozott dolo
mit vastagságát, ill. annak változékonyságát is. 
Ez, a nagy vastagságú bauxittelepeket, ill. len
cséket tartalmazó áthalmozott összlet — amely 
helyenként erősen cementálódott —, kedvező 
vízvédelmi körülményeket jelent az alsótelep 
lefejtéséhez is.

A kutatási eredmények figyelembevételével 
került kidolgozásra a kombinált vízvédelem, 
amely az áthalmozott összleten — mint csökkent 
értékű védőrétegen —  átszivárgó vizet egy csa
polórendszerben fogja fel, az ásvány telep alatt 
kialakított vágattal, ill. fúrásokkal. Egy rend
szerbe foglalva a víz- és kőzetmozgási folya
matokat, az egymásra hatás előnyeit tudjuk 
így előnyösen kihasználni.

A bauxit lefejtését csak aktív vízvédelemmel 
tudjuk megoldani, ez többlet-vízemelést jelent 
ugyan, de a tisztán kiemelt vízmennyiség ivóvíz 
céljára hasznosítható. Hogy a környezetvédelmi 
feladatoknak is eleget tegyünk, a limitált víz- 
mennyiségnél nem veszünk ki többet a rend
szerből. Ezt az egyéb vízkivétel leállításával, ill. 
esetleg karsztív-visszatáplálással érhetjük el. 
Ezáltal a depresszió kiterjedése csökkenthető 
oly mértékben, hogy a budapesti hévízforrások 
vízgyűjtő területét az már nem érinti.

Az eocén program két bányájában ez évben 
már megindul a termelés. Az Oroszlányi Szén
bányák márkus-hegyi bányájában április 1-én 
kezdődött meg a közel 1 km kifutású, 120 m 
homlokszélességű front termelése. A bányaépí
tés időszakában rendszeres földtani szelvénye
zés, ill. a földtani viszonyok várható előrejelzése 
segítette a vágathajtást. Példamutató módon 
kerültek feldolgozásra az aknamélyítések során 
szerzett földtani adatok. A jelenlegi nyitott vá
gathossz már 12 km. A bánya teljesen gépesí
tett, a vágathajtást korszerű elővájógépek, a fej
téseket maróhengeres jövesztőgépek végzik len
gyel pajzsbiztosítással. Az anyagszállítás a 
bányában függősínes szállítórendszeren megy, 
a terméket gumiszalag szállítja ki a bányából.

A bánya nem vízveszélyes, a kisebb fakadó
vizek kiemelésére 3 X  2,5 m3/p-es szivattyútelep 
létesült. A termelés megindításával a bánya
földtani szolgálat feladatai is kibővülnek. A ko
rábbi szelvényezésen —  a települési és tektoni
kai helyzet tisztázásán —  kívül a szénvagyon
gazdálkodással kapcsolatban a veszteség, ill. a 
hígulás csökkentésére irányuló tevékenység kell, 
hogy előtérbe kerüljön. Ennek érdekében fel 
kell szerelni a földtani szolgálatot korszerű 
fúrógépekkel és be kell vezetni a bányabeli 
geofizikai méréseket. Olyan geofizikai műsze

rekkel kell ellátni ezeket a bányákat, amelyek a 
fronttelepítéshez előre tudják jelezni a tektoni
kai zavarokat.

A másik új bányában a Tatabányai Szénbá
nyák Nagyegyházi Bányaüzemében 1981. június 
15-én indul meg a termelés. 1976-ban fejeződött 
be a fúrásos kutatás és készítettük el erről 
összefoglaló földtani jelentésünket. Ezt követően 
kerülhetett sor a tervezésre és a kivitelezésre. 
Rekord idő alatt készült tehát ez a bonyolult 
földtani felépítésű vízveszélyes bányaüzem, 
amely egyaránt dicséri a tervező, a beruházó, 
valamint az üzem jól szervezett, összehangolt 
munkáját. A tervezett II. félévi 350 et nyers 
termelésével a vállalat termelésének már 16%- 
át adja és 1987-ben éri el a tervezett 1890 et 
max. termelést. Akkor már a vállalat összes ter
melésének 63%-a ebből az üzemből kerül ki. A 
kitermelt nyers terméket mosással dúsítjuk és 
így értékesítjük.

A nyitott vágathossz 11 421 fm. A vágathajtás 
teljesen gépesített. Nagy feladatot ró ez a bá
nyaföldtani szolgálatra, hogy a nagy sebességű 
vágathajtásokat a bonyolult tektonikai felépítés, 
mellett a szelvényezéssel követni tudja.

Az év végére már két front fog üzemelni a 
bányában, amelyek korszerű, önjáró pajzsbizto
sítással, maróhengeres jövesztéssel termelik a 
felső telepet.

A majdani ikertermékes bányaüzem erősen 
vízveszélyes. A vízvédelmi létesítmények egya
ránt kiszolgálják a kőszén- és a bauxitbányászat 
víztelenítését is.

A feltárás, ill. a fejtés-előkészítés időszakában 
üzemi terv alapján csapoljuk meg a fedő mészkő 
vizét és készülünk fel a kombinált vízvédelem
re, amely korszerű módon biztosítja a vízvéde
lem, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás 
összhangját.

A kiépítés alatt álló szivattyútelep 75 m3/p 
kapacitású, korszerű ülepítőkkel biztosítja a 
Ritz-búvárszivattyúk zavarmentes üzemelteté
sét. A kiemelt bányavíz a környék regionális 
vízellátásában kerül felhasználásra.

Sikeresen alkalmazzuk a bányaépítésnél majd 
később a kombinált vízvédelem egyik elemeként 
a szovjet licenc alapján hazánkban is bevezetett 
kőzettömítést. A repedezett kőzetek vízzáróvá 
tételére agyagzagyot nyomunka a kőzetbe. így 
biztosítjuk a vágathajtáshoz szükséges vízzáró 
kőzetköpenyt, ill. a termelés során a vízelzárá
sokat, valamint a vízzáró övék kialakítását.

A kőszéntelepek alatti bauxit megkutatott- 
sága előzetes szintű, amelyet a pontos lehatáro
lás, valamint a szennyezőanyag eloszlása miatt 
még tovább kell kutatnunk.

A kutatást összhangba kell hozni a kőszénter
meléssel és a bauxittermelés 1985. évi indításá
val, ezért a kutatást még ez évben meg kell 
kezdeni és legkésőbb 1984. végéig be kell fejez
ni. Ezt a kutatási fázist a bányából nem tudjuk 
megvalósítani; olyan műszaki és vízvédelmi ne
hézségek akadályozzák a fúrásokat, amelyeket 
még egy erre alkalmas fúrógép esetén sem tud
nánk kivitelezni.

Ebben a korszerű üzemben —  a márkus-he
gyi aknához hasonlóan —  a bányaföldtani szol-
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gálatnak is korszerű szervezettséggel és felsze
reléssel kell dolgozni.

Nagy feladatot jelent a kőszénvagyon-gazdál- 
kodás terén az erősebben osztott felső telepben 
a veszteség és a hígulás csökkentése, ill. ezek 
előrejelzése. Ennek érdekében a geofizikai kuta
tásokat rendszeresen kell használnunk a bányá
ban. Szeizmikus módszerekkel már bíztató kí
sérletek vannak arra, hogy az átvilágítással 100 
m-ig, ill. reflexióval, egyelőre kisebb távolságra, 
előre jelezzük a tektonikailag zavart zónákat. 
Tovább kell növelnünk felkészültségünket és 
el kell látni az új üzemeket minden olyan geo
fizikai műszerrel, amely a termelést segíti és azt 
gazdaságosabbá teszi.

A  tektonikai helyzet tisztázásával a felső te
lepben előkészítjük az alsó széntelep optimális 
lefejtését, a bauxit főfeltárórendszer kiépítését, 
ill. fejtési rendszerének megtervezését.

A bányaföldtani szolgálat egyik legfontosabb 
feladata a vízvédelem megszervezése és irányí
tása. Ennek érdekében lecsapoló vágatokat és 
fúrásokat kell telepíteni. Figyelemmel kell kí
sérni a karsztvízmozgást az üzem területén. 
Szükséges előfúrásokkal meg kell akadályozni a 
váratlan vízbetöréseket, amelyek termelő mun
kahelyeket öntenének el.

Az ismertetett két bányán kívül folyamatban 
van a mányi területen egy viszonylag kis bánya 
kiépítése, amely 660 t évi termeléssel a bánya- 
terület nyugati—délnyugati mezejében létesül.

Két párhuzamos lejtősakna mélyítése folyik a 
Bányászati Feltáró Üzem kivitelezésében és 
földtani felügyelete mellett. A rendszeres szel
vényezésen túl a lejtősaknák vízvédelme okoz 
gondot. Jelenleg az áthalmozott dolomitot tömít- 
jük, biztosítva ezáltal a közelében haladó lejtős
aknák vízveszélymentes kihajtását.

A tervezett nagy kapacitású Mányi Bánya
üzem a Bicskei Hőerőmű építésével összhang
ban későbbi időpontban valósul meg.

A bányaföldtani szolgálat új feladatok előtt 
áll, az eddigi méretek, kapacitások jelentősen 
megnőnek, szaporodnak a vízvédelemmel kap
csolatos feladatok. Nélkülözhetetlenné válik a 
bányageofizika segítsége. Ásványvagyon-gazdál- 
kodásunkat is új alapra kell helyeznünk. A kor
szerű fejtésmódok általánossá válása nagyobb 
mértékű hígulást eredményez még a kevésbé 
osztott telepben is és a fejtési teljesítmények 
növelésével mind több olyan szénvagyon marad 
vissza, amely csak hagyományos kis teljesítmé
nyű fejtéssel művelhető le. A jól előkészített 
frontokkal azonban ezeket csökkenteni lehet, és 
én ebben látom az üzemi geológia lefontosabb 
feladatát.

Néhány konkrét tennivalót említek, elsősor
ban Nagyegyháza—Mány területén:

1. A telepek azonosítását olyan módon kell 
megoldanunk, hogy a helyszínen, sőt fúrásban 
is eldönthető legyen, melyiket harántoltuk. A 
köztes meddők azonosítását a jellemző kőzet
kifejlődés, ill. a bennük található ősmaradvá
nyok alapján kell megoldanunk.

2. A telepvastagság és a minőségváltozás, ill. 
a meddőbeágyazások változása alapján a szelet
vastagság, ill. az egyszerre művelt padok is vál

tozhatnak egy fronton belül. Erre vonatkozóan 
a frontelőkészítés során kell adatokat szerezni. 
Erre jól alkalmazható a szeizmikus átvilágítás, 
amely az eocén telepekben észlelt jó hullám
terjedési sebesség mellett sikeresen alkalmaz
ható.

3. A vágatok kihajtása során pontosan kell 
rögzíteni minden, a frontban is jelentkező vetőt, 
és ezt az átvilágítás során szerzett újabb infor
mációkkal kell kiegészíteni, ill. pontosítani.

A bányaföldtani szolgálat munkájának korsze
rűsítéséhez a jövőben az eddiginél is nagyobb 
szükség lesz a tudományos intézetek, egyetemi 
tanszékek segítségére. Űj vizsgálatok, mérési 
módok kidolgozása és bevezetése hatékonyabbá 
teszi a munkát.

A vízveszélyes eocén bányáknál, kiemelke
dően felelősségteljes feladatai lesznek a bánya
földtani szolgálatnak. A nagyegyházi tapaszta
latok alapján úgy látjuk, újra kell majd érté
kelni egyes kőzetek vízveszélyességével kap
csolatos állásfoglalásunkat. Erre természetesen 
csak a nagyobb területen történő megismerés 
és nagyszámú adat birtokában kerülhet majd 
sor. Rendszeresen nyilván kell tartani a fakadó
vizeket, a hozamváltozásokat, ill. a vízszintvál- 
tozásokkal kapcsolatos összefüggéseket.

Igen fontos annak megbízható módon történő 
eldöntése, hogy egy-egy front megindítása előtt 
a fedőben lévő víztároló a kívánt mértékben 
lecsapolódott-e? Különösen gondot jelent ez az 
alsó kőszéntelep lefejtésénél, ahol a közvetlen 
fedőben levő édesvízi mészkő a főkarsztvíz- 
tároló vizét vezeti a bányába. A telep alatti 
kombinált vízvédelmi csapolórendszer az után
pótlást általában felfogja ugyan, de egyes ked
vezőtlen helyzetű tektonikai tömbben nemcsak 
a tárolt víz lecsopolásával, hanem a tartós 
utánpótlással is számolnunk kell. Ez esetben a 
fedőcsapolásra kiképzett rendszert a fejtés be
fejezéséig fenn kell tartani. A víz elvezetését 
a nyomásmentesítés érdekében biztosítanunk 
kell.

Nem kis gondot jelent a bauxit felett levő 
áthalmozott dolomit víztelenítése. Itt elsősor
ban a csapolófúrások kivitelezése okoz gondot. 
Ebben a változó szemnagyságú kőzetben nagy 
feladatot jelent majd a csapolásra leginkább 
alkalmas helyek kijelölése, a fenti fúrások he
lyének és irányának megválasztása.

A felsorolt napi feladatokon kívül az össze
gyűjtött adatok korszerű értékelésével, az ösz- 
szefüggések felderítésével olyan folyamatok 
előrejelzésére kell majd felkészülnünk, amelyek 
a vízvédelmet a költségek csökkentése mellett is 
hatékonyabbá tehetik.

Az eddigiekben röviden vázoltam feladatain
kat általában az eocén szénbányászatban, és 
konkrétan a VI. ötéves tervidőszakban az eocén
program megvalósításában.

Munkánkat szeretnénk a legjobban elvégezni, 
erőfeszítéseinkhez azonban főhatóságaink segít
ségét is kérjük:

1. az ásványvagyon-gazdálkodás terén a gépi 
program továbbfejlesztését; a gyakorlatban is 
jól használható ásványvagyon-mérleg kialakítá
sához;
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2. A bányageofizika fejlesztése terén, a bá
nyában használható geofizikai műszerek be
szerzéséhez.

3. A bányabeli kutatásban, a bányabeli fúró
géppark fejlesztéséhez; a fúrások értékeléséhez 
az irány- és dőlésmérésekhez szükséges műsze
rek beszerzése, valamint bányabeli fúrómester
képzés elősegítése terén várunk segítséget;

4. A vízvédelem terén szükséges a Dunántúli
középhegység területén kiépített karsztvíz-meg
figyelőrendszer üzemeltetéséhez anyagi és szer
vezeti feltételek biztosítása; valamint a közép- 
hegység egészére kiterjedő, a bányavizekre al

kalmazott egységes vízgazdálkodási rendszer 
kiépítése.

5. Szakember-utánpótlás terén megvalósítan
dó a gyakorlati élethez jobban igazodó képzés 
az egyetemeken. A szakközépiskolát végzettek 
munkajogi státuszának biztosítása, szakmunkás
ként történő elismerése. A felső- és középfokú 
végzettségű szakemberek rendszeres tovább
képzésének megszervezése.

Az elmondottakkal tudunk majd megfelelni 
azoknak a követelményeknek, amelyeket az új 
bányák állítanak a bányaföldtani szolgálatok 
elé.
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