
Lignit-külfejtések 
ásványvagyon gazdálkodása

Ásványvagyon gazdálkod ás  földtani, bányaműsza
ki és gazdasági komplex tevékenység, melynek kereté
ben olyan intézkedések kutatási és termelési progra
mok, továbbá kutatási, feltárási rendszerek és módsze
rek realizálódnak, melyek az ásványi nyersanyagok gaz
daságos kitermelését úgy szolgálják, hogy az előfordulás 
művelésbe nem vont részeit nem károsítják, megóvják 
abból a célból hogy azok a későbbiekben kitermelhetők 
legyenek. Egyben lehetővé teszik a különböző (műve
lési, termelési, stb.) veszteségek csökkentését és az ás
ványvagyon műszakilag lehetséges és a mindenkori pia
ci viszonyok által indokolt minél teljesebb kitermelését.

A lignit-külfejtések ásványvagyon gazdálkodását két 
fő tényező határozza meg, mégpedig

- a LIGNIT mint nyersanyag és
- a KÜLFEJTÉS mint bányaművelési mód.

A LIGNIT felső-pannon szerves üledék, mely földtani 
előfordulásban az eltüzelhetőség határán lévő, tehát
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talom, a kéntartalom - összessége jelenik meg, befo
lyásolva a vagyon mennyiségét. E minőségi jellemzők 
közül a nedvességtartalom meghatározása a legfonto
sabb, mert annak állapotához kötődik a többi jellemző.

A gyakorlatban a legfontosabb jellemző a fűtőérték. 
Már 1% nedvességtartalom változás jelentős fűtőérték 
módosulással jár a fűtőérték nagysága függvényében (1. 
ábra).

A 2. ábra a lignitminták száradását mutatja a szabad
ban az idő függvényében. Láthatjuk, hogy viszonylag 
rövid idő alatt milyen jelentős nedvességtartalom-csök
kenés következik be. Az előző ábrát is figyelembe véve, 
az következik, hogy az erőmű által elfogadható minő
ségű lignit fűtőértéke 48 órás szabadban való száradás 
során mintegy 700 KJ/kg-mal nő.

Ha most végignézzük a lignitek száradási folyamatát 
bemutató 3- folyamatábrát, felvetődik a kérdés, hogy az 
ásványvagyont melyik állapothoz kössük. A kutatás 
során hivatalosan az in situ állapot meghatározása a cél, 
ami azonban lényegében meghatározhatatlan. Ugyanis 
a magfúrás során a mag a mélységbeli nyomás alól 
felszabadulva kismértékben tágul, nedvességet vesz fel 
a fúróiszapból, a magot kivéve a magcsőből lemossák 
róla vízzel az iszapot. Ez nem lehet in situ állapot, de azt 

közelítőnek tekinthetjük. Ez a minta 
általában nem kerül azonnal feldol
gozásra, - természetesen csak kisebb 
feldolgozási késésről lehet szó - így a 
labor már egy változó idejű száradás 
utáni állapotban határozza meg a 
minőséget. Az így kapott jellemzők 
sokaságából kapható regressziós ösz- 
szefüggésekkel számítjuk át a külön
böző nedvesség állapotú minőségi 
jellemzőket. Ez egy olyan közbülső ál
lapotot jellemez, ami az eddigi gya
korlati tapasztalatok alapján a bánya
nedves állapotot közelíti, tehát azt, 
amelyiket a szénfalból folyamatosan 
vett résminták jellemeznek.

A lignitek minőségi jellemzői kö
zötti összefüggések területenként és 
telepenként is változóak - de a ned
vesség hatását kiemelném a követke
ző két diagrammal, ami ugyanazon

1. ábra 1% nedvességtartalom változtatás 
hatása a fútöértékre

gyenge minőségű, alacsony fűtőérté
kű, magas nedvességtartalmú- szén
féleség. Ebből kell a kutatás során a 
megfelelő számbavételi feltételek 
mellett kijelölni az iparilag haszno
sítható teleprészeket, s azok összes
ségét a nyilvántartásra kerülő ás
ványvagyont.

A KÜLFEJTÉS a maga nagygépes 
fejtési technológiájával igyekszik a 
kijelölt telepeket optimális kihozata
li tényezők mellett a felhasználó erő
mű igényeit kielégítő módon minél 
gazdaságosabban kitermelni.

Az ásványvagyon gazdálkodásban 
a lignit nyersanyag, mint a minőségi 
jellemzők - a térfogatsúly, a fűtőér
ték, a hamutartalom, a nedvességtar
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3. ábra Lignitek száradási folyamata

elv lett volna, de ezt teleppadonként már nem lehetett 
alkalmazni, hiszen egy agyagos és egy jó minőségű te- 
leppadnak nem lehet ugyanaz a nedvességtartalma. 
Ezért a Bükkábrány-i előfordulás területére az OÁB 19 
db pontosító fúrást rendelt el, ahol is a fúrásból kik
erülő maganyag azonnali elcsomagolásra és vizsgálatra 
került. Ezen új adatokból készült regressziós összefüg
gések alapján lett a korábbi teljes adatállomány átszá
mítva (ezt lehetővé tette a számítógépek akkortájbani 
Magyarországon való megjelenése). Visontán több nem 
hivatalos átszámítás történt az utóbbi időkig az újabb 
kutatások, telepszelvény adatok és a termelvény tényle
ges minőségállapota együttes figyelembe vételével.

Mindezek után nézzük meg egy jellemző lignitösszlet 
telepkijelölési szelvényét (6. ábra).

Látható a különböző nedvességállapot melletti telep
számbavétel különbözősége.

Az így számbavett földtani telepeket nem lehet 100%- 
ban kitermelni, hanem csak a telepparaméterektől és 
kitermelési technológiától függő termelési veszteség
gel csökkentett és hígulással növelt kitermelhető telep
részeket.

A veszteség és hígulás normatíváinak kidolgozására 
1984-ben került sor. A Visontai Bányaüzemben 1969- 
óta folyó lignit termelés tapasztalatai, az 1974. óta folya

matosan elemzett veszteség és hígu
lás alakulása alapján (7-8. ábra) az 
alábbi főbb megállapításokat tehet
tük:

- A részletes fázisú kutatás által meg
ismert eddig művelt és ezután műve
lendő lignitvagyon ismeretességi ka
tegóriája: "B". Ez esetünkben azt is je
lenti, hogy а В kategóriához tartozó 
bizonytalanság legnagyobb súllyal a 
telepkiékelődéseknél, illetve a tele
pek művelési határainál jelentkezik. 
A tényleges művelési határ szinte 
sohasem egyezik meg a tervezettel, az 
így adódó vagyonkülönbségeket ku
tatásból és feltárásból eredő válto
zásként számoljuk el a mérlegben.
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4. ábra Száraz fütőérték (Qid) és száraz 
hamutartalom (Ad) közötti függvénykapcsolat

terület ugyanazon telepének jellemzői
ről készült. A száraz fűtőérték és száraz 
hamutartalom közötti függvénykapcso
lat (4. ábra) és a bányanedves állapotú 
fűtőérték és hamutartalom közötti ösz- 
szefüggés (5. ábra) egyértelmű kapcsola
tot mutat.

A kutatás során tapasztalt nedvesség- 
tartalom bizonytalanságok miatt - még az 
1960-as években - Visonta és Bükk- 
ábrány esetében is az Országos Ásvány
vagyon Bizottság (OÁB) 46,5 % állandó 
nedvesség melletti számbavételt rendelt 
el, majd a kezdeti visontai tapasztalatok 
alapján Bükkábrányban 48,6%-ra módo
sították ezt a határértéket. Ez egy telep- 
összlet átlagára még ugyan elfogadható
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5. ábra Bányanedves állapotú fütőérték (Qir) és hamutartalom (Ar) közötti 
függvénykapcsolat
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Bükkábrányi termelési veszteségTelep- s i ámbave he t S  telep
ossz let N* +5,5%  N= 46.S% N  * bányanedves.

á l l a p o t  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l

6. ábra Telepkijelölés

Visontai termelési veszteség
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Visontai termelési hígulás
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7. ábra

8. ábra

A vizsgált évek kutatásból és feltárásból eredő vál
tozásait az alábbi táblázat mutatja be:

E változások tehát nagy valószínűséggel hosszútávon 
kiegyenlítik egymást, e téren veszteséget tervezni és 
normatizálni nem volt szükséges.

- A vizsgált időszakban művelési veszteség nem jelent
kezett - ez a külfejtés jellegéből adódik - normatizálni 
ezért ezt sem volt célszerű.

- A fejtési veszteségen belül biztonsági veszteségre 
sem lehet normatívát adni, mert ez szinte kizárólag 
rézsűomlás, illetve csúszás eredményeként fordulhat 
elő. Mivel rézsűmozgást nem tervezünk, hanem azt
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megakadályozni igyekszünk, természetesen ebből ere
dő biztonsági veszteséget sem tervezhetünk.

- A fentiek után megállapíthattuk, hogy korszerű, 
nagygépes technológiával művelt lignitkülfejtésben 
csak a technológiai veszteségek és a hígulás normatizál- 
hatók.

IA te ch n o ló g ia i v e sz te sé g  és  h íg u lás  
n o rm a tív á in a k  k ialak ítása .

A technológiai veszteség és a hígulás normatíváinak 
kialakítása érdekében az alábbi vizsgálatokat és mérése
ket végeztük el és szűrtük le a szükséges tapasztalatokat,
a . ,  Több külföldi, elsősorban NDK-beli tanulmányúton 
vizsgáltuk az ottani veszteség és hígulás normatívákat. 
Az NDK-ban előírás, hogy a széntelep fedőjében 15 cm, 
a feküjében 25 cm lehet a technológiai veszteség. 
Hígulásra vonatkozóan géptípusonként adnak norma
tívákat.

600-asHM gépnél 5 - 5 cm
800-as HM gépnél 10-10 cm
1300-as Srs gépnél 15-15 cm

Ebből mi a 600-as gépre előírtakat vehetjük figye
lembe, mert szenelő (vonóvedres fejtő) HM gépeink 
nagysága 2 db 500-as, 2 db 560-as, 1 db 710-es.

b., A KBFI és elődei a BÁTI és BKI külfejtési tanul
mányterveit átvizsgálva megállapítható, hogy az NDK 
tapasztalataira támaszkodnak elsősorban a tervezések
nél, de saját méréseik és vizsgálataik is hasonló nagy
ságrendű veszteség és hígulás értékeket eredményez
tek.

c., A vizsgált évek ásványvagyon-gazdálkodásának 
elemzésével az alábbi értékeket kaptuk:

és a vele érintkező meddőpadok minőségét;
* vastagabb meddőpadok szelektálásából deponált 

anyagból mintákat vettünk, vizsgáltattuk és összeve
tettük a meddőpad és az azt határoló szénpadok 
minőségével;

* vizsgálati és mérési adatainkat számítógépen dolgoz
tuk fel, illetve az ezirányú munkát tovább folytattuk. 
Az a, b, c, d, pontokban leírtak és saját tapasztalataink

alapján a veszteség és hígulás normatívákat leegysze
rűsített formában igyekeztünk felírni.

Megállapítottuk, hogy a technológiai veszteséget és 
hígulást sok más kisebb hatású tényezőn túl elsősorban 
az alkalmazott géptípus, a telep változékonysága és a te
lep vastagsága határozza meg (jelen esetben a válto
zékonyságot a mérések alapján átlagolhattuk, így nincs 
szükség azt változóként figyelembe venni).

Az NDK-ban előírtakat a veszteségre vonatkozóan szi
gorítottuk, megállapítottuk, hogy

- a veszteség (V) 15-15 cm, összesen: 30 cm-ben
- a hígulás (H) 5 - 5 cm összesen: 10 cm-ben írható 

elő optimálisan.
Ezen értékeket felírva a telepvastagság (g) függvényé

ben a következő összefüggést kapjuk:

30 10
v = — %  H =—  % 

g g

G(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V(%) 30 15 10 7,5 6 5 4,3 3 ,7 3,3 3

H(% ) 10 5 3,3 2 ,5 2 1 ,7 1,4 1,2 1,1 1

A term elvény Átl.
telepvast.Év Veszteség H ígulás m ennyisége m inősége

% % et K J/k g m

1974 10,2 3,8 5765 6435 3,9

1975 6,2 5,9 5404 6183 4,0

1976 5 ,7 2 ,8 6163 6412 4,3

1977 5,1 3,1 6784 6378 43,

1978 9,3 4,0 7021 6384 3,2

1979 10,6 0,9 7141 6406 3,4

1980 7,2 4,8 7248 6383 4,5

1981 9,7 3,1 7279 6375 3,8

1982 9,7 5,0 7369 6384 3,8

1983 10,9 4,4 7007 6438 3,8

1984 10,2 -3,2 7160 6573 3,9

d., A fentieket saját mérésekkel és elemzésekkel 
egészítettük ki:
* a kiszeneit (leművelt) területen a feküről kb. 30 he

lyen fényképfelvételt készítettünk, amiről planimet- 
rálással állapítottuk meg a fekün lévő meddő - szén 
arányt;

* a telepek feküit és fedőit végig szinteztük a telepvál-

A számított értékek jól fedik a vizsgált években 
tapasztalt veszteség és hígulás értékeket.

A maximális hőkihozatalra és egyenletes minő
ségre való törekvés érdekében célszerű volt a vesz
teség és hígulás normatívánál a fűtőértéket is fi
gyelembe venni. Tehát a jobb minőségű telep ese
tén csökkenjen a veszteség és növekedjék a hí
gulás, gyengébb minőségű telep esetén csökken
teni kell a hígulást a veszteség növelésével!

A fenti egyszerű képleteket 6300 KJ/kg minő
ségű széntelepre vonatkoztatva az alábbi módon 
vettük figyelembe a fűtőértéket (F):

V -
30 6300

—  * ----------------%

10
H %

g 6300

tozékonyság megállapítása céljából;
* vizsgáltuk a telep fekün és fedőn lévő határoló padok kiadásával a' termelési vonalak pontosíthatók.

1., A telepkijelölés a kutatás során, a földtani és a 
kitermelhető szénvagyon meghatározásával alap
jául szolgál a bányatervezésnek és a kitermelési 
technológia megtervezésének.

2., A telep paraméterek pontosítását a termelési ku
tatás és termelés előkészítés során 
» a víztelenítő kutak geofizikai mérési eredményei, a 

kiegészítő telepkutatás és a talajmechanikai fúrások 
maganyagai és geofizikai mérései, valamint a szén
fronton a falból vett résminták vizsgálati eredményei 
alapján végzik.
Ezek alapján a termelési szelvény szerkesztésével és
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3., A telepek felszínének termelés előtti minél telje
sebb letisztítása

4., A kiadott termelési szelvény alapján meghatáro
zott jövesztési utasítás betartatása,

5., A szénfekü lehető legteljesebb követése a jövesz- 
tés során,

6., A különböző széntermelő munkahelyek jövesz- 
tésének összehangolása az erőműi igénynek megfelelő 
mennyiségű és minőségű termelvény biztosítása cél
jából,

7., Törő előtti széntér kihasználása a termelés minő
ségi kiegyenlítésére,

8., A szállító szalagon menő szénáram folyamatos mi
nőségellenőrzése radioizotópos műszerrel,

9-, Homogenizálás az erőműi széntéren.

M adai László  
M átrai E rő m ű  Rt.

és

ellátásában a szénvagyon
figyelembevételével várható. Jelenleg a hazai lakások 16%-ában fa a tüzelőa-

ШШШШШМШЯШМШШШ̂ШШКМВВШЯИШШШШШШЯВШШЙШШ nyag. A hasznosított geotermikus energia mindössze
3,5 PJ/év. Energetikailag ugyan nem jelentős, de kör- 

Magyarország 1997. évi energia-felhasználása 1055 PJ nyezetvédelmi szempontból fontos, hogy a Fővárosi 
volt. Ebből a hazai energiahordozó termelés (atomerő- Hulladékhasznosító Mű évi 340 kt 7,8 MJ/kg fűtőértékű 
műi villamos energiával együtt) 521,2 PJ (49,4%), az im- háztartási szemét elégetésével évi 90 millió kWh villa
port energia szaldó 533,8 PJ (50,6%) volt. mos energiát és távhőellátásra 0,45 PJ hőenergiát állít

Az energiaimport összetétele a következőkből áll: elő. (Összehasonlításul: hazánkban egy, Németország- 
szén, brikett, koksz, kőolaj, kőolajtermékek, földgáz, vil- ban 52 lakossági hulladékégető üzemel.) 
lamos energia. A hazai energia-felhasználás összetétele A legfontosabb energiahordozók termelés- és import 
a KSH csoportosítása szerint az alábbi: összetételét a 2. ábra mutatja. A szénhidrogének (kőo

lajtermékek, PB-gáz és gazolin nélkül) import szaldó 
volumene mennyiségileg 70%; hőmennyiségben 72%. 
Szénnél ez az arány (koksz, brikett, faszén nélkül) men
nyiségileg 5,3%; hőmennyiségben 11,2%. A 0,9 Mt im
portszén lakossági felhasználásra került.

Magyarország 1997. évi villamos energia felhaszná
lása (bruttó fogyasztás+önfogyasztás) 37,55 TWh volt, 
melyből csupán 2,15 TWh (5,7%) az import szaldó.

A villamos energia felhasználás (erőművi önfogyasz
tás és hálózati veszteség nélkül) arányai a KSH csopor
tosítása szerint következik:

A hazai energiahordozó termelés megoszlását az 1. 
ábra szemlélteti.

A szénbányászat energia termelése az MVM Rt. szerint 
133,2 PJ (25,6%) értékkel a földgáz és az atomerőművi 
villamos energia termelés után a harmadik helyet fog
lalja el, ezt követi a kőolaj. Az országos ásványvagyon 
nyilvántartás szerint a szénbányászat termelése 137,4 
PJ volt. Az eltérés adatszolgáltatási különbségek és kész
lettéri változások miatt következett be.

A megújuló erőforrások (biomassza/tüzifa, geotermi
kus energia, vízi erőmű, hulladékhasznosítás) részará- д  villamos energia forrásmegoszlását a 3- ábra szem- 
nya kicsi: 23,2 PJ (4,5%), a jövőben e téren növekedés léleti. A szénbázison előállított villamos energia 9,39

Feldolgozó ip ar 33,0%

É p ítő ip ar 0,6%

M ezőgazdaság, erd ő- és vízgazdálkodás 3,5%

Szállítás, posta, távközlés 5,7%

H áztartások 32,8%

Kom m unális és egyéb, nem  anyagi ágak 24,4%

Összesen 100,0%

Ip ar 35,2%

É pítő ipar 1,1%

M ezőgazdaság, erdő- és vízgazdálkodás 3,8%

Szállítás, posta, távközlés 4,9%

Lakosság 36,7%

Komm unális és egyéb, n em  anyagi ágak 18,3%

Összesen: 100,0%

A szénbányászat szerepe 
lehetséges távlatai 

Magyarország enegia-

Vizierőművi villamos energia 0,4 %
____________ 2,2 PJ____________

Bányászati PB gáz 2,0 % 
10,6 P J

Egyéb 1,4 % 
7,5 P J

Gazolin 3,1 %' 
16,0 P J

1. ábra Magyarország energiahordozó-termelése 1997-ben 
(Forrás: MVM Rt)

FÖLDGAZ ÖSSZESEN 12,6 Mt, 417,4 PJ

* *  koksz, brikett, faszín, kőolajtermékek, PB giz és gazolin nélkül KŐOLAJ ÖSSZESEN 7,1 Mt, 290,4 PJ

2. ábra Magyarország kőszén, kőolaj, földgáz* termelése és 
importja**1997-ben (összesen: 36 ,8  Mt, 857 ,8  P J)  

(Forrás: MVM Rt)
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