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Kismélységű szénbányászat földtani lehetőségei
a Mecsek-hegységben

í r ta : Dr. Somos László

A mecseki feketekőszénbányászat a XVIIL 
század második felében a széntelepek külszíni 
kibúvásán kezdődött. A telepek meredek dőlése 
viszonylag rövid idő alatt felszín alá kényszerí
tette az egymástól elszigetelt, apró bányákat.

XIX. század végére a Dunagőzhajózási Tár
saság tulajdonába került a területen már koráb
ban működő kisebb üzemek zöme. A Társaság 
a szénterület egyes pontjain (Pécs, Szabolcs, 
Scimogy és Vasas) fokozatosan a mélység felé 
haladó bányászatot fejlesztette ki.

A mecseki szénbányászat történetében for
dulópontot jelentett az 1924 évi, úgynevezett 
Jicinsky-féle terv keretében létrehozott és az 
országban akkor egyedülálló koncentrálás- Az 
üzemi koncentrálás mellett az igen erős mun
kahely megosztással sikerült megteremteni az 
olcsó fizikai munkán alapuló gazdaságos mély- 
bányászatot. Mindezen tényezők nagymérték
ben gátolták a felszíni, ill. felszínközeli művele
tek horizontális elterjedését. Ugyanakkor a gya
korlatilag permanensnek mondható munkaerő 
kínálat nem ösztönözte a vállalkozót, hogy vi
szonylag kevés munkerővel nagy kapacitású, a 
külszíni bányászat feltételeit minden szempont
ból kielégítő, külfejtést hozzon létre.

A mélység felé haladás tendenciája a fel- 
szabadulás után sem szakadt meg, sőt helyen
ként igen nagy méreteket is öltött. Közismert 
a vasasi területen az 500 m-es mélységet .meg
haladó tölcsérszerű műveletek kialakulása, 
amikor a bányaterület más részein komoly 
készletmennyiségek maradtak kitermeletlenül. 
A mecseki szénbányászat jelenleg 8 m/év sebes
séggel halad a mélység felé. A Pécs-—Vasas-i 
területen ezt a mélységnövekedést ellensúlyoz
za a szabolcsi és vasasi felső szintek művelésbe 
vonása.

Bebizonyosodott, hogy a felsőszintek úgy
nevezett másodlagos művelése még mélybányá- 
sziattal is gazdaságos, tehát értelemszerűen fel
merül, hogy a külszíni bányászatnak a részben 
már leművelt területekre is irányuló fejleszté
sével foglalkozzunk. A pécsi területekre vonat
kozó első ilyen konkrét fejlesztési javaslatot a 
Nehézipari Minisztérium Iparpolitikai Főosz
tálya adta 1961-ben. A témát Bóday G. bánya
mérnök „A  Pécsi Szénbányászati Tröszt lehető
ségei külfejtések telepítésére” című tanulmány
ban dolgozta ki. A tanulmány gazdasági ada
tai az akkor működő szabolcsi és a vasasi kül
fejtésre vonatkoznak. A szerzőnek a külszíni 
művelés mélységi határmegvonásában merész, 
de a gyakorlatban egyre inkább igazolódó, meg
állapítása szerint 6 im-es tisztaszénvastagság 
esetén 110— 120 m-ig gazdaságos lehet a műve
lés. A maximális rézsűk kialakítására pedig kő- 
zetcsavarozást javasol.

A mecseki bányászat mind külfejtés szem
pontjából, mind pedig a hagyományos nagy
mélységű bányászat szempontjából speciális 
feladatokat és problémákat vet fel. Ilyenek pl. 
a feketekőszén értékét nem minden esetben 
hűen kifejező — részben protekcionált — ár
rendszer, amely a mecseki külszíni bányászat 
fejlesztésében igen sok vitára adott alkalmat- 
A külszínről termelt szén alacsonyabb fűtő- 
értéke és az oxinitesedés következtében vi
szonylag alacsonyabb kokszolhatósági aránya a 
termelő tröszt minőségi tervét károsan befo
lyásolja. Általában nem veszik figyelembe azt 
sem, hogy a külfejtésből kikerült szén könnyen 
osztály ozható és válogatható. Valószínű, hogy az 
egységnyi mennyiségre vonatkozó dúsítási költ
ség a külfejtésből kikerült szénnél lényegesen 
kedvezőbb. Jelenleg adatok hiányában 
összehasonlítás se,m tehető a külfejtési és
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mélyművelési szén termelési költsége, ill. ter
melési értéke között.

A mecseki külfejtéses bányászatnak két 
szélsőséges célja lehet:

1. Huzamosabb időn keresztül kisebb kül
fejtések folyamatos üzemeltetése azzal, hogy ki
egyenlítő szerepet kapnának a méiybányászat 
esetleges termeléskieséseinek pótlására.

2. A szénösszlet kibúvásainak részletes meg
kutatása után a legoptimálisabb helyein nagy
kapacitású, de rövidebb ideig működő külfej
tések létrehozása. Ezzel elérhető lenne a kül
fejtési mód termelési költségcsökkentő hatásá
nak maradéktalan érvényesülése. Az optimális 
termelési kapacitáshoz közelálló külfejtések 
esetleg kombinálhatok lennének — az első pil-

sekély,mé 1  ységű és külszíni bányászat részleges 
ismeretében mégis kijelölhetők azok a szaka
szok, ahol az eddigi kutatási eredmények pont
szerűen ugyan, de pozitív eredményt adtak. Az 
eddig e tárgyban készült, vagy e tárgyat érintő 
tanulmányok egységesen a Szabolcs—Rücker 
külfejtés és a vasasi külfejtés közötti, közel 5 
km-es félkörívet tartják kutatásra érdemesnek. 
E területszakasz északi részére esik a Vasas 13 
számú, 1963-ban lemélyített produktív fúrás is 
(2- ábra). E fúrás 41,2 m mélységig közel 7 m 
valódi vastagságú műrevaló széntelepet harán- 
tolt. Ha a terület központi részén mélyült Rüc
ker 14/a számú szénkutató fúrás nagyobb mély
ségben harántolt telepeit felszínközelre kiszer-

lanatban nem túlzottan modernnek ható, de fel
tétlenül alacsony költségkihatású — sekély- 
mélységű táró és ereszke bányászattal is.

Mindezen feltételek lehetőségét van hivat
va tisztázni a beindított földtani kutatás, amely
nek lezárása után feleletet kaphatunk a tágabb 
értelembe vett pécsi szénkibúvás művelési le
hetőségeinek megválasztására, ezért dokumen
tálni kell a kibúvás területét a külszíntől szá
mított nagyobb mélységig is. Továbbiakban sű
rű szelvényhálózatban rögzíteni kell a telepek 
és meddőkőzetek térbeli helyzetét — ahol le
hetséges — az egykori művelési sávok bejelölé
sével. A területi elegekből felépített munkát 
végsősoron egy szervnek kell összefogni.

A külfejtésre alkalmasnak látszó terület 
közel azonos a Pécs-komlói széntelepes összlet 
felszíni kibúvásaival (1. ábra). A Pécs-lámpási 
területtől a Komló-kövestetőig tartó szénösszlet 
elvben végig reményteljes, azonban a régebbi
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késztjük, úgy további bíztató adatokat kapunk 
a külszínközeli telepekre (3. ábra).

Meg kell említenünk a „Rücker-vasasi med
dőkifejlődés” problémáját is. Ez eddig csak a 
mélybányászat területi kapcsolatában merült 
fel, de jelen témánkat pozitív, vagy negatív

duíktív telepéket harántolt, de a fúrásban ész
lelt 14 m-es műrevaló össztelepvastagság nem 
éri el a szabolcsi, ill. különösen a vasasi terüle
ten jelentkező össztelepvastagságot.

A kibúvás É-i része — a jelenleg működő 
vasasi külfejtés területével — már viszonylag

F ö ld ta n i s z e lv é n y v á z la t  
a  R  74 sz. f ú r á s o n  k e r e s z t ü l .

3 á b r a

ÉÉ N y D D K

Fedő , Agyagköves rétegsor képzódme- srénte/eppelnyék
Homokköves rétegsor Fekúképzódmé - nyék

irányban befolyásolhatja. Tárgyi területrész 
meddőnek, vagy megfelelő telepvastagság miatt 
nem műrevalónak való nyilvánításában az aláb
bi tények játszanak fontos szerepet:

1. Szabolcsi működő bánya K-felé haladó 
műveletei a művelhető összes telepvastagság fo
kozatos csökkentését jelzik. Az 1950-es években 
végzett bányaföldtani kutatások során olyan 
esettel is találkoztak, amikor egyazon telep mű
revaló vastagságból kelet felé fokozatosan kivé- 
konyodott, s majd teljesen megszűnt.

2. Rücker aknától keletre, 500 m hosszban 
a telepcsoport középső szakaszán kihajtott 5. 
keleti keresztvágat műrevaló telepet nem ha
rántolt. Figyelemre méltó, hogy a vágatról ké
szült földtani szelvény semminemű különleges 
szerkezeti zavargást nem mutatott.

3. A széntelepes csoport külszíni kibúvá
sának délkeleti hajlatában kihajtott mintegy 
1000 m hosszúságú Wiesner-aknai főkereszt- 
vágat ugyancsak vékony, de lényegileg zavar
gásmentes telepeket harántolt.

4. A vasasi bányaműveleteket délfelől min
den szinten egy közel függőleges zavargási sáv 
állította le.

Nem lényegtelen, hogy az improduktív 
szelvényeknek genetikai, vagy tektonikai okai 
vannak. Az utóbbi esetben a szerkezetileg el
mozdított produktív részek megfelelő kutatási 
sűrűség esetén megtalálhatók. A Vasas 13. szá
mú fúrás és a vasasi bányavágatokban észlelt 
adatok alapján a problematikus területen É-on 
tektonikai sáv határolja. Regionálisan is jelen
tős telepkivékonyodást mutatnak a Szabolcs- 
Rücker-i Ibányaműveletek és a hivatkozott vá
gatszelvények. A két meddő keresztvágat közé 
telepített R.14/a. számú fúrás ugyanakkor pro-

jól ismert és a jelenlegi tervek szerint a kül
fejtés fokozatos terjeszkedési lehetőségét ké
pezi. A kibúvás legészakibb, már Béta bánya
üzem területére eső szakasza ugyancsak nem 
tekinthető reménybelinek. Itt az 50-es évek ele
jén megindult modern és rendszeres bányászat 
— bár a bánya optimális mélysége felett — 
mélyműveléssel kitermelte a felszíni lösz és 
törmelékig húzódó telepeket.

A kibúvás nyugati részén az úgynevezett 
pécsbányai szinklinálisban a régi műveletek ha
tása problematikus. Ennek ellenére a Lámpás
völgy tanbányai részén jelenleg is folyik és je
lentőségében növekvő tendenciát mutat a se
kélymélységű bányászat.

A vázolt problémák jelzik a kérdés sok
rétűségét, amit még tovább nehezít az a tény, 
hogy ma már nehezen állapítható meg az egy
kori külszínközeli bányászat területe.

Tóth M. szerint a külműveléses területen 
a műrevalóságot a 4. ábrán bemutatott függ
vénnyel jellemezhetjük.

Eszerint a mecseki kibúvások művelése 
folytán remélt 4000 keal/kg átlag fűtőértékű — 
energetikai célra felhasználandó — feketekő
szén, 2 0  m3/t letakarítási arányig műrevalónak 
tekinthető. További vizsgálatokkal azt is el keli 
dönteni, hogy a felszín közeli feketekőszén mi
lyen mértékben kokszolható.

Sekélybányászati művelés technológiájának 
megfelelően, nem műrevalónak kell tekintenünk 
a 0,8 m-nél vékonyabb izolált telepeket Az op
timális telepvastagság pedig a mélyműveléshez 
hasordóan 2,5 m-ben jelölhető meg-

A földtani kutatások adatai rövid időn belül 
módot nyújtanak a gazdasági elemzésre. Éppen 
az elmondottak alapján tisztában kell lennünk
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azonban azzal, hogy nagyvolumenű külszíni 
bányászat tervezéséhez a mai napon még nincs 
elég földtani indítékunk, azonkívül a műveleti- 
lég legkevésbé érintett területszakasz földtani 
felépítése is még bizonytalan. Mégis ismételten 
fel kell hívnunk a figyelmet egy olcsó külszíni 
másodlagos bányászati lehetőségre, különösen 
akkor, amikor a mélyművelésre berendezett 
bányákban is már műveletekkel egyszer (vagy 
többször) érintett szinteket tárunk ismételten 
fel. Ha mélyműveléssel merünk kockázatot vál
lalni, ákkor ennek a kockázatnak még inkább 
meg van a létjugosultsága a külszínen, vagy a 
külszín közelében.
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