
A termelési kutatások 
módszerei és eredményei a 

Mátrai Erőmű visontai 
bányáiban

Termelési kutatásként kezelünk, minden olyan kuta
tási folyamatot mely a művelés alatt álló külfejtésekben 
előforduló kőzetekről, jelenségekről ad földtani jellegű 
ismeretet.

A termelési kutatás alkalmazott módszerei a követ
kezők:

* Geofizikai fúrólyuk m érések
* Kutatóárkok és sekély mélységű fúrások
* Termelési telepszelvény m intavétel és minőség- 

vizsgálat

l.ábra
A -2.SZ. telep vastagsági izovonalas térképe (Visonta,K-II.bánya , részlet)

* M eddő kőzetek m intavétele és talajm echani
kai jellegű vizsgálatai

* Terepi szem revételezés, szelvényezés 
Karotázsmérések az alábbi típusú fúrásokban történ

nek:
* rendszerint m agfúrással mélyített vízszintfi- 

gyelő kutakban
* talajm echanikai jellegű  m agfúrásokban
* teljes szelvénnyel fú rt  víztelenítő kutakban
* kism élységű kutatófúrásokban (Ingersol be

rendezéssel kivitelezett fúrások)
A bányaművelés előrehaladásával párhuzamosan, kb. 

3 éves előretartással, a telepek közötti és feletti vízadó 
rétegeket vízteleníteni, a legalsó művelt telep alatti víz
adó réteget feszültség mentesíteni szükséges. E célból 
úgynevezett haladókútsoros közvetítőréteges víztelení
tést alkalmazunk, jelenleg zárt galériás rendszerben. 
Évente kb. 100-120 db kút kerül lefúrásra. A bányagö
dör határain szivattyúzott kutakat működtetünk, me
lyek általában 609 mm átmérővel mélyülnek kb. 80-100 

méterenként. A bányaművelés 
frontja előtt, kb. 100 méteren
kénti párhuzamos sorokban le
fúrt ejtőkutak rendszerint 444  
mm átmérővel készülnek, s az 
egyes kutak egy-mástól kb. 110- 
130 m-re vannak. E nagy átmé
rőjű fúrásokban készült karo- 
tázsszelvények, a nagymértékű 
kavernásodás ellenére is jól 
használhatók a fúrásban harán- 
tolt rétegek határainak, anyag- 
minőségének jellemzésére. A 
helyszínen megkapott terepi 
szelvényekből nyert informá
ciók alapján történik a kutak 
beszűrőzése.

A Mátraalján a telepek általá
ban nyugodt kifejlődésűek, 
enyhén dőlnek D DK felé, több
padosak.

Azonban ahogy a bányamű
velés az évek során egyre kele
tebbre, illetve délebbre halad, 
egyre fiatalabb telepek kerül
nek kitermelésre. E fiatalabb te
lepek peremi zónája sokkal vál
tozékonyabb, mind a vastagság, 
mind a minőség tekintetében, 
mint amit a részletes fázisú ku
tatás ki tud mutatni. A Ny-i bá
nyában a 80-as évek végén je
lent meg a IMII. telep, mely he
lyenként kimeddült, felszíne 
szabálytalanul hullámzott. E te
lep megkutatására, főképp 
mennyiségi előrejelzésre vé
geztünk sekély fúrásokat a sű
rített levegővel működő Inger
sol nevű fúróberendezéssel.

Jelenleg a K-II. bányamező
ben a -2. telep zavaros kifejlő- 
désű, peremi fáciesét fejtjük. 
Kb. 3 éve jelent meg a műre- 
valónak tekinthető telep az MT- 
8. kotrógép blokkjában, a front 
középső szakaszán.
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A telep észak illetve dél felé elmeddül 
a lefejtendő területen, szintjében het- 
eropikus fáciesként lignitnyomos, szer- 
vesnyomos kövér agyag települt.

Az 1. ábrán láthatjuk vastag szagga- 
tott-pontvonallal körülhatárolva a rész
letes kutatási fázis után kijelölt műre- 
valósági határt, ami 1 m-es telepvastag
ságot és minimum 5600 kj/kg-os fűtőér
téket jelentett, 48,6% nedvességtarta
lom mellett. A -2. telep fejtése egy sza
kaszon kb. egy fejtési blokkszélességgel 
hamarabb műrevalónak bizonyult az 
említett műrevalósági határnál. Emiatt 
igyekeztünk pontosítani a telep kiter
jedését, vastagságát. Sajnos azon a terü
leten nem minden víztelenítő kútban 
volt karotázsmérés, így az információ
inkat szükséges volt kiegészíteni kis- 
mélységű fúrások (Tl-jelű pontok) ada
taival. Az Ingersol berendezéssel kutat
tuk a telepet, egy illetve két lavírsíkkal 
feljebbi szintről. A széntelepből zavart 
mintát nyertünk, a vastagságát geofizi
kai fúrólyukszelvény segítségével pon- 
tosítottuk.

A -2. telep jelenlegi fejtési frontja kör
nyékén csaknem minden víztelenítő 
kútból áll rendelkezésünkre geofizikai 
szelvény, melyeket kiértékelvén a te
lepről új fedő-, fekü-, és vastagság izo- 
vonalas térképeket szerkesztettünk. 
Ezek a térképek kb. 8-szor annyi adatból 
készülhettek, mint a részletes fázis tér
képei. Az 1. ábrán vastag folyamatos vo
nallal emeltük ki az 1 m-es telepvastag
sághoz tartozó szintvonalat, mely helye
sebben adja meg a műrevalósági határt, 
mint a korábbi térképek. A művelést ter
vező technológusok e térképek alapján 
pontosabban tervezhetik a szintveze
tést, a meddőletakarítást.

A letakarítás mértéke újabban lehe
tőséget ad arra, hogy a telep kimeddü- 
lési zónáját kutatóárokkal kövessük.

A minőségre vonatkozólag nem pon
tosítjuk a korábbi adatokból szerkesz
tett térképeket. Ugyan az ELGI szakem
berei végeztek kutatásokat a karotáz- 
sszelvényekből történő szénminőségi 
paraméterek megadására vonatkozólag, 
de megbízható kvantitatív adatokat a 
változó fúrási körülmények - pl. több
féle lyukátmérő, változó iszapsűrűség - 
miatt nem próbálunk jelenleg megadni.

A számítógéppel vezérelt mérés, a di
gitális rögzítés viszont továbbfejlődési 
lehetőséget nyújt ezen a téren is. A 2. 
ábrán láthatók a Lu-26. sz. lignitkutató 
fúrás geofizikai görbéi, s az azokkal ki
válóan korreláló MEO-labor által mért 
fűtőérték és nedvesség adatok.

Minden új fejtendő szénfalban törté
nik résmintavétel kb. 70 méterenként, a 
telepek vastagságbeli és minőségbeli 
változásának előrejelzésére.

Az elkészült MEO vizsgálatok eredmé-

2. ábra
A Lu-26.sz. lignitkutató fúrás geofizikai görbéi (vastag vonal), kiegészítve a O.telep 

minőségvizsgálatának nedvesség- és fűtőérték adataival (vékony vonal).
(A laboradatok ábrázolása a minták konkrét határa miatt simítással történt.)

.111 100 'я B2/I B7I2 77Д/В 77Л/7 77 Д/6 77A/5 01B/1 0* 0/2 0IB/3 . 01B/4

Telepszelvény diagram ,K-II.bánya , 0 .telep,részlet(Hadházy Balázsné, 1998)
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5. ábra
Jövesztési állapotjelző a K-II.bánya M TS.kotrógép blokkjában (1996.aug.), részlet

nyét telepszelvény diagramon közöljük a termelést köz
vetlenül irányító osztályok és a kotrómesterek felé, 
akik ezek alapján döntik el, hogy a következő blokkban 
hol szükséges szelektálva jöveszteni az illető telepet, a 
megkívánt minőség elérése érdekében (3- ábra). A te- 
lepszelvény-adatokból összegzéseket, statisztikai jelle
gű elemzéseket készítünk, melyek segítségével kapcso
latot teremtünk a fúrási minták adatsorai és a termelési 
adatok között.

Visontán jelenleg meglehetősen magas a letakarítási 
arány, mindkét bányában 9 m3/t  körüli. A széntermelés 
biztonsága megköveteli a zökkenőmentes meddőter
melést. A meddőanyag jöveszthetősége tág határok kö
zött mozog. A tapadós, puha agyagoktól, a tömör isza
pokon át, a kemény, néhol csak robbantással lazítható 
homokkőig minden átmenet előfordul.

A márgás, tömör iszapok, a szívós agyagok jöveszt- 
hetők a marótárcsás kotrógépekkel - melyek vágóereje 
110-130 kp/cm között van - azonban teljesítményüket

6. ábra
A -1/0 jelű vízadó fedőszintjéhez kapcsolódó homokkőpad 

(  itt csupán 10-20 cm vastag) D-i bánya, 1997.

jelentősen lecsökkentik. 
A teljesítmény változásá
nak tervezéséhez, ellen
őrzéséhez időnként bá
nyafalból vett mintákon 
végzünk talajmechanikai 
vizsgálatokat. A 4. ábrán 
a K-II. bánya legfelső 
blokkjában - az MT-9 kot
rógép fejtési területén - 
készült vizsgálatok ered
ményei láthatók.

A biztonságos, folya
matos termelés állékony 
rézsűket követel, mind a 
fejtési fronton, mind a 
külfejtés maradó rézsűi
ben és a hányó rézsűiben 
is. A maradó rézsűk ter
vezett helyén rendszere
sen készülnek talajmec
hanikai jellegű fúrások, 
melyek maganyagán az 
azonosító vizsgálatokon 
kívül (szemeloszlás, kon
zisztenciahatárok), szi
lárdsági vizsgálatok is ké
szülnek a kohézió és a 
belső súrlódási szög 

meghatározására. E vizsgálatok eredményeinek fel- 
használásával történik a külfejtés rézsűrendszerének 
méretezése.

Az utóbbi 2-3 évben jelentősen megnőtt a rétegsor
ban észlelt homokkőpadok száma, s ezzel együtt a fel
merülő termeléskiesések, üzemzavarok száma, a Déli- 
ésa K-II. bányamezőben is. Az üzemzavarok okai a kot
rógépek alkatrészeiben és a szállítószalagokban az éles, 
nagyméretű homokkődarabok által előidézett sérülé
sek.

A korábbi években úgynevezett állapotjelző szelvé
nyeket készítettünk azokról a bányabeli blokkokról, 
melyekben kemény homokkövek hátráltatták a terme
lést. Ezek a szelvények közvetlenül a kotrómesterek 
számára mutatták, hogy mely szalagváznál, a blokk mely 
szeletében kell homokkőpadra, -lencsére számítania a 
fejtés során (3. ábra). Ez a feladat gyakori terepbejárást, 
a bánya falának rendszeres szemrevételezését jelenti, 
ami rengeteg időt igényel. Jelenleg erre nincs a Geo-

7. ábra
A -I/O jelű vízadó fedőszintjéhez kapcsolódó homokkőpadok 
(a homokkövesedett zóna kb.80 cm vastag) D-i bánya, 1997.
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8. ábra
Homokkőelőrejelző szelvény a D-i bányában (részlet)

lógiai és Hidrológiai Osztálynak emberi erőforrása.
A korábbi terepi megfigyelések azonban sok tapaszta

latot nyújtottak a homokkő megjelenési formájára, ré
tegsorbéli előfordulására, keménységének változé
konyságára vonatkozólag.

A homokkőképződmények rendszerint a 0. telep, 
pontosabban a legfelső műrevaló telep fölötti, de a ne
gyedidőszaki rétegek alatti felső-pannóniai korú med
dő rétegsorban jelennek meg. Véleményünk szerint a 
laza törmelékes üledéket az utólag vertikálisan beszi
várgó karbonátos oldatokból és a horizontálisan áramló 
Ca hidrokarbonátos rétegvizekből kiváló karbonát ce- 
mentálta.

Kőzettani felépítésüket tekintve az egész finomszem
csés, tömött szövetű, márgás homokkőtől a durvaszemű 
homokból cementálódott homokkőig minden átmenet 
megtalálható. Megjelenése lehet:

* vékonypados (ált. 5-10 cm  vastag rétegek)
* vastagpados (több m int 2 0  cm vastag rétegek, 

rétegcsoportok)
* tömzsös, lencsés (szabálytalan form ájú, he

lyenként nagy kiterjedésű - több m éteres - kő
zettest)

Ásványos összetétele a NME vizsgálatai szerint:
25-36% kvarc
9-28% m uszkovit
2-5% biotit
3-9% lim onit
32-50% kalcit (kötőanyag)

valam int kevés piroxén, gránát, epidot, turm alin, 
rutil található bennük.

Rétegsorbeli előfordulásukat tekintve megfigyelé
seink szerint leggyakrabban a vízadó és vízzáró kép
ződmények határán, azaz olyan helyeken találkozunk 
homokkővel ahol az üledékes kőzetek szivárgási ténye
zője megváltozik.

Gyakori a homokkőképződés olyan helyeken, ahol va
lamilyen zavar volt az üledékképződésben, illetve ahol a 
negyedidőszaki képződmények harántolják a felső pan-

nóniai rétegeket, azaz szabad volt az út a beszivárgó 
vizeknek.

Mindezek miatt a homokkőpadok szeszélyes kifejlő- 
désűek.

Terepi megfigyeléseink nagymértékben hozzájárul
tak ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló geofizikai fúró
lyukszelvényekben észlelt jellemzők alapján kimutas
suk a homokkőpadok nagy részét.

Az 1996 előtti homokkőképződményekkel foglalko
zó tanulmányok megállapításai főképp statisztikai jel
legű adatokra támaszkodtak, mert a ritka fúrási háló 
régi, nagyvonalú magleírásai és a 60-70-es években ké
szült kevésbé jó felbontású geofizikai szelvények alap
ján nem lehetett pontos képet alkotni a homokkövek 
térbeli elhelyezkedéséről és a telepeket fedő összlet 
pontos felépítéséről.

Jelenlegi ismereteink szerint a 0. telep feletti összle- 
tet az alábbiak szerint tagoljuk a felszíntől lefelé ha
ladva:

* negyedidőszaki képződm ények (1-30 m )
* 3 /0  je lű  vízadó fölötti agyagos-iszapos összlet 

(3-5 m )
* 3 /0  jelű  vízadó összlet (10-25 m )
* 2. je lű  telepes, telepnyom os csoport (2-6  m )
* 2 /0  jelű  vízadó összlet (1-5 m )
* 1 je lű  telepnyomos csoport (4-8 m )
* 1 /0  vízadó összlet (10-25 m )
* 0. telep (6-8 m )
Megfigyeléseink szerint a homokkőpadok, tömzsök 

jelenléte bizonyos rétegcsoportokhoz kapcsolható.
A Déli bánya jelenlegi területén például a 0. telep 

felett 20-25 m távolságban, a -1/0 jelű vastag homokré
teg fedőjében észlelhetők gyakran vastag, kemény ho
mokkőképződmények (6, 7. ábra).

Minthogy a korábban említett állapotjelző szelvények 
rendszeres, alapos felvételére nincs időnk, és ez tulaj
donképpen csak a már feltárt fejtési blokkban észlelt 
homokkőpadokat jelzi, célszerű volt áttérnünk az előre
jelzésre amiatt, hogy a blokkok magasságát, a lavírsíkok
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Figyelökútban észlelt homokkőpadok, szilárdsági adatokkal, geofizikai görbékkel

szintjét a homokkőpadok várható helyének figyelem- 
bevételével tudják tervezni.

A 8. ábrán látható egy előrejelző szelvény. Ezen a 
fúrásszelvények, ill. keresztszelvények metszésvonalá
ban jelzett rétegsorok mellett vastag függőleges vonal
lal jelöltük azokat a szakaszokat, ahol a homokköves 
szakasz vastagsága és keménysége lehetetlenné teszi a 
marótárcsás kotrógéppel történő jövesztést. A szagga
tott vonallal jelzett magasságokban is problematikus 
lesz várhatóan a fejtés, a kotrógépek teljesítményében 
jelentős csökkenést eredményeznek majd az ott talál
ható kemény zónák.

Ilyen típusú előrejelző szelvényeket készítettünk 80- 
100 méterenként a fejtési fronttal közel párhuzamosan.

A szelvényeken jelzett kőzettani felépítésre vonatko
zó információk alapja főként az ejtőkutakban mért ka- 
rotázsgörbék voltak.

1995-ben néhány figyelőkút magfúrásából származó 
homokkőmintán szilárdsági vizsgálatot végeztek a Mis
kolci Egyetemen. A 9. ábrán egy figyelőkút homokkő
mintáin észlelt egyirányú nyomószilárdsági adatok van
nak feltüntetve, a magleírás alapján rajzolt rétegsorral 
és néhány típusú karotázsgörbével együtt.

A karotázsszelvényeken a homokkőpadokat az alábbi 
kitérésváltozások jelzik:

* a m egnövekedett térfogatsúly miatt a hom ok
kőpadok a sűrűségszelvényeken m axim um m al 
jelentkeznek

* a porozitás a cem entáció m iatt lecsökkent
* a hom okkövesedett zóna ellenállása nagyobb, 

m int a hom oké
* a m ikroellenállás szelvényeken a jó  felbontás

nak köszönhetően rendszerint a vékony padok 
is éles csúccsal m utatkoznak

A természetes-gamma aktivitás szelvényeken a ho
mokkőpad általában nem mutat anomáliát, hiszen 
anyaga a homokkő fekü- ill. fedőképződményével azo
nos, a Ca-tartalmat kivéve.

A homokkőpadok kijelölésénél több szelvény válto
zását kell egyszerre figyelembe venni, mert azokat be
folyásolja a cementáció mértékén túl például a homok
kőpad üreges, repedezett vagy ép volta.

A 9. ábrán látható, hogy a 20 cm-nél vastagabb, ke
mény, azaz a kotrógépnek fennakadást okozó homok
kőpad a geofizikai szelvényekből jó biztonsággal kimu
tatható.

Összefoglalásként elmondható; a termelési kutatások 
sorában az előrejelzések területén jelenleg legnagyobb 
szerepük, a termelés számára leghasználhatóbb ered
ményei a geofizikai fúrólyukméréseknek vannak, mind 
a telepekkel, mind a meddőkőzetekkel kapcsolatos is
meretbővítés érdekében.

K issn é M ezei Ágnes 
M átrai E rő m ű  Rt.
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