
A művelés sűrűbb kutatóhálót igényel. A bo
nyolult alakú érctestek előkészítési és fejtési 
költségének hálósűrűségétől függő változását 
szintén modellkísérlettel határoztuk meg.

A valószínűsített teljes lencse-eloszlásnak 
megfelelő keveréket állítottunk elő, majd azt 
véletlenszerűen leszórva a tűs hálóval „megfúr- 
tuk“ . A 3. sz. ábrán jól látható az azonos lencse 
elhelyezkedés mellett a különböző kutatási háló 
esetén szerkeszthető érckontur. Többféle háló
sűrűségnél vizsgáltuk az előkészítési és fejtési 
költségek alakulását. Ezek a költségek a háló 
ritkításával nőnek, tehát az 1. sz. ábrán a 2. sz. 
görbe költségeit növelik. A bonyolult, hossza
dalmas számítást, ami elsősorban a lelőhelyük 
speciális viszonyaira érvényes, részletesen nem 
ismertetem. Az ebből adódó változás a szüksé
ges hálósűrűséget 10 %-kal sűrítette.
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Területek tektonikai zavartságát kifejező számok 
használhatósága a szénbányászatban

•írta: Dr. Juhász András

A széntelepek népgazdasági értékét azok a 
jellemző adatok határozzák meg, amelyek a ter
melési költséget és felhasználhatóságot befolyá
solják. Legáltalánosabban ezek az alábbiak:

A széntelep vastagsága.
A széntelep minősége (fűtőérték, hamutar

talom, nyomelem, stb).
A széntelep mélysége.
A széntelep jöveszthetősége.
A széntelep kísérőkőzete (általában kőzet

fizikai, hidrológiai szempontból).
A széntelepek tektonikai zavartsága.
A földtani kutatás tervezésénél váltakozó 

vastagságú és minőségű széntelepeknél elsődle
ges célként a széntelep vastagságának és minő
ségének megismerését, míg a többi földtani jel
lemzőket másodlagos célként tervezzük. A tek
tonikaiig zavart, de kis vastagsági és minőségi 
változású széntelepek megkutatásánál pedig a 
tektonika megismerését tűzzük ki elsődleges 
célként.

A kutatások értékelésénél a földtani jellem
zők egy részét (vastagság, minőség, mélység) 
konkrét számokkal fejezzük ki, míg a hidrogeo

lógiai viszonyokat, és a tektonikai zavartságot 
azonos módon számszerűen nem értékeljük. 
Borsodban pedig a műrevaló készletek felhagyá
sának csaknem kizárólagos oka a tektonikaiig 
zavart település. Felvetődik tehát az a kívána
lom, hogy a szénterületek gazdasági értékelésé
nél a tektonikai zavartságot is számszerűen 
vegyük figyelembe. Ehhez szükséges valamilyen 
mérőszám kidolgozása, mely a leművelt, illetve 
bányavágatokkal feltárt területek felméréséből 
és értékeléséből indulhat ki.

A tektonikai zavartság mértékének a jel
lemzésére ezideig többféle összefüggést javasol
tak. Ezek közül csak a magyar vonatkozásúakat 
említjük.

Benkő F. (1) a tektonikai zavartságot az 1 
km2-re eső zavargások hosszával határozza meg’

(1) X = ^ Tlt,ahoh

U — a területre eső tektonikai vonalak össz- 
hosszúsága m-ben;

X  — az 1 kma-re eső tektonikai vonalak hosz- 
szúsága m-ben;
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1. Földtani szelvény lépcsős-vetős szerkezeti jellegű 
szénterületen keresztül.

T =  a tektonikai zavartság szempontjából 
vizsgált terület nagysága km2-ben.

Ebből az összefüggésből számítja a kutató
fúrások hálótávolságát. Magas kategóriák eléré
sére tervezett fúrásoknál javasolja a vetők dő
lésszögéből, elvetési magasságából adódó, az ún. 
zavart területek vetőinek meghatározását is. 
Ezen területek növekedésével a fúrások darab
számát is növeli.

Juhász A. (2., 3.) a szénterületek zavartságát

összefüggés alapján fejezi ki, ahol:
h — vető csapáshosszak 

vm — a vető elvetési magassága.
Az egységre eső (hektár, km2) számok adják 

a terület zavartsági fokát.
Vigh F. (5) a mérőszám meghatározásához 

az alábbi forma használását javasolja:

(3) a =  ^ LiF m  , ahol:

n — a széntelepes összlet áttörtsége,
Li —- a vető csapáshossza (m), 
rm — a széntelepes összlet vastagsága a vető 

mentén (m),
F =  a vizsgált terület kiterjedése.

(Ebben az összefüggésben nem teljesen tisz
tázott az m i kifejezés, vivel a széeleoes össz
let fogalmát is különböző szerzők másképpen 
értelmezik.)

A tektonikai zavartság fokának, mérőszámá
nak használhatóságát, a területen ilyen módon 
történő összehasonlíthatóságát a helyes formula 
kialakításával is csak akkor végezhetjük el, ha 
különböző célnak megfelelően a zavartságát 
másképpen értelmezzük.

Ezek a célok az alábbiak lehetnek:
A. Kutatófúrások telepítése (fúrások vetőre me

rőleges vonalának távolsága).
B. Aknatelepítés (főfeltárás).
C. Fejtések telepítése (illetve fejtések gazdasá

gossága).
D. Vizveszélyesség megítélése.

A. KUTATÓFÚRÁSOK TELEPÍTÉSE
A kutatófúrások darabszámának és távolsá

guknak meghatározásához nyugodt település ese
tén jó közelítéssel megfelel a vetők csapáshosz- 
sza és terület hányadosának mérőszáma is. A 
kisebb vetők ugyanis kutatófúrások alapján úgy 
sem határozhatók meg. A magyar barnakőszén 
területeken a fúrások alapján — a széntelepek 
hullámos kifejlődése miatt — kimutatható leg
kisebb elvetési magasságú vetők a tektonikai 
zavartságtól is függően, 5— 10 m.

A nyugodt település azonban nemcsak r 
csapáshossz, hanem az elvetési magasság függ
vénye is- Ezért azt javasoljuk, hogy ahol a vető 
várható elvetési magassága a hasznosítható 
nyersanyag (széntelep) tízszeresét meghaladja, a
2. összefüggést alkalmazzuk.

B. AKNATELEPÍTÉS
Aknatelepítésre legkedvezőbb területek ki

választását a 2. összefüggés alapján javasoljuk 
elvégezni. Ez azonban tendenciájában azonos 
tektonikai jellegű területek összehasonlítását 
mutatja közvetlenül pl. lépcsős vetősorozat ese
tén (1. sz. ábra). Ha egy területen tektonikai ár- 
kok és sasbércek váltakoznak (2. sz. ábra), ak
kor a bányászati feltárás kedvezőbb, mint azt az 
esetleges magasabb mérőszám mutatja. Ebben 
az esetben a bányászati feltárások esetleges ked
vező voltát is meg kell határoznunk, figyelembe 
kell vennünk. Erre az alábbi összefüggést ja
vasoljuk:
a) Egy vetőre merőleges szelvényben meghatá

rozzuk az átlagos települési mélységet. (Két 
különböző csapásvonalú vető esetén két szel
vény szükséges.)

b) Ezt a földtani szelvényünkbe berajzoljuk (2. 
sz. ábra).

c) Azokat a vetőket, melyek teljes elvetési ma
gasságukkal az átlag (meghatározott) tszf. 
magasság alatt, vagy felett vannak teljes el
vetési magasságukkal vesszük figyelembe.
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2. Földtani szelvény árkos, sasbérces szerkezeti jellegű 
szénterületen keresztül.

Azokat a vetőket azonban, melyeknek elve- 
tési magasságuk az átlagos tszf. vonalat met
szik, csak azzal a magasságukkal vesszük fi
gyelembe, melyekről feltételezzük, hogy 
bányavágatokkal meg kell oldanunk (a vonal 
alatt, vagy felett van).
A szénterület zavartságát ebben az esetben 
is a 2. összefüggés alapján számoljuk (csök
kentett el vetési magasságokkal).

Juhász A. (2) a keletborsodi szénmedencé
ben a zavartság szerinti fokozatokat az alábbiak
ban határozza meg:

A széntelepek zavartságának 
foka

1. Nyugodt település
2. Kissé zavart település
3. Közepesen zavart település
4. Erősen zavart település
5. Igen erősen zavart 

település

Vető csapáshosszának 
és elvetés i magas

ságának szorzata

Bányaművé- Kutatófú- 
letekkel rásokkal
feltárt területen (ha)

0—500 0—200
500—1500 200—700

1500—2500 700—1200
2500—4000 1200—2000

4000 felett 2000 felett

Tóth M.. (4) a bányászatilag fel nem tárt te
rületen megközelítő termelési költséget az alábbi 
összefügés szerint határozza meg:

K = (115+ 175
v +  0,75 -M)p

Ebben az összefüggésben, tektonikai zavart- 
ságot a p faktorban fejezzük ki. Az eddigi uta
sítások, felmérések alapján a p faktort a ked
vező, vagy kedvezőtlen tektonika miatt 0,1-el 
csökkenthetjük, vagy növelhetjük.

Mivel a ,,p“ faktort szorzóként alkalmaz
zuk, feltételezzük, hogy az összefüggésben ér- 

175vényre jut é s  —̂ tagban nincs benne a tekto
nikának a kisebb vastagságú széntelepekre vo
natkozó kedvezőtlenebb hatása. Ugyancsak fel

tételezzük, hogy bár a különböző mélységben a 
vágatokban különböző biztosítás szükséges —  és 
ez nem a tektonikai zavartság miatt van, mivel 
ez csak a feltárási vágathosszakat befolyásolja, 
amely a mélységtől független —  ez a 0,75. M ki
fejezésben nincs benne. Egyébként a tektonikai 
zavartságból eredő „p“ faktort nem szorzóként 
kellene alkalmaznunk, hanem a képletben hasz
nált tagokhoz hozzá kellene adnunk. Így is el
követhetjük azt a hibát, hogy a mélység hatá
roktól függetlenül feltételezzük, hogy a tekto
nikai zavartság egyenes arányban növeli a ter
melési költséget.

A termelési költséget meghatározó tektoni
kai zavartság'ot is figyelembevevő megközelítő 
függvény az elmondottak alapján tehát az alábbi 
módon írható le:

175K = (U 5 +  ^ + 0 ,7 5 -M )p i± p i

ahol:
p2 — nyugodt településnél — 0,1

kissé zavart településnél — 0,05 
közepesen zavart településnél 0 
erősen zavart településnél +0,05 
igen erősen zavart településnél +0,1

A közepesen zavart területek p2 =  0 értéket 
azzal indokoljuk, hogy az összefüggést közepe
sen zavart területekre (átlagokra) határoztál: 
meg.

C. FEJTÉSEK TELEPÍTÉSE, ILLETVE 
GAZDASÁGOSSÁGA

Bányászatilag feltárt, műrevalónak megha
tározott szénkészletek is műrevalótlanná válhat
nak. Ezeknek csaknem teljes egészében az oka 
a helyenkénti — esetleg kis területű —  igen 
erős tektonikai zavargás, (pl. sok apró vető). 
Ezeket a vetőket csak a fejtési vágatok kihaj
lása után ismerjük. Mivel igen sok konkrét eset
ben (25 készlet-felhagyás esetén) végeztük el e 
készletek leművelésének költségeit (gazdaságos-
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sági vizsgálatok) ezekből vissza tudjuk számíta
ni, vissza tudunk térni a földtani paraméterekre.

A felmérések alapján a nem műrevaló kész
letek tektonikai zavartsága:

Egy hektárra eső. vető 
csapáshossz

Vékony 
telep 
1 m-ig

Átl. vast.
telep 

1,0— 2,2 m

Vastag 
telep 
2,2 m 
felett

m/ha m/ha m/ha
Méreten felüli vető
(Elvetési magasság 
a telepvastagságnál 
70%-nál nagyobb)

320
felett

250
felett

200
felett

Méreten aluli vető
(Elvetési magasság 
a telepvastagság 
70%-ónál kisebb)

700
felett

500
felett

350
felett

{Méreten felüli vetők esetén a frontfejté
sekben a vető megoldásokat elvégzik, a gépeket 
és tartozékaikat átszerelik).

ABSINEH nORlVALÓ ŜILETÉNEK ÁTLAGOS TAVARTSÁGA

’ m/ho
ATI VASTAG TELEP 

M C R'C r C N ALUL!VASTAG «*•,«-< "V77.T. “ ~~V tTÖX

3. Múrcvalótlan szénterületek átlagos vetőtávolságai.

A telepvastagság 20 %-ánál kisebb elvetési 
magasságú vetőket a felmérésnél nem vesszük

figyelembe. Ha a vetők egyenletes elosztásban 
lennének, akkor egymástól való távolságukat a 
3. sz. ábrán láthatjuk.

D. VÍZVESZÉLY MEGÍTÉLÉSE

A vízveszélyességet általában két tényező 
határozza meg:
a) a tektonikai zavartság,
b) védőréteg vastagság.

Rétegvizes területek feltárásánál általában 
a tektonikának van jelentősebb szerepe, különö
sen akkor, ha a feltáró vágatokat a vetők miatt 
víztároló laza porózus kőzetben kell kihajtani.

A fejtéseknél már a védőréteg vastagság na
gyobb fontosságú, mivel a frontfejtéseket — kü
lönösen a gépi jövesztésű, nagy kifutású front
fejtések esetén — vetőközökben telepítik és 
azokra a vetőkre, melyeken keresztül a bánya
térségbe vízbeáramlás történik, vízvédelmi pil
lért jelölnek ki. (Tehát a vízemelés helyett in
kább a termelési veszteséget csökkentik).

A vetők vízveszélyesség szempontjából 
azonban nemcsak kedvezőtlenek, hanem kedve
zőek is lehetnek. A vízutánpótlódást és ezzel a 
víztermelést (vízemelés költségét) csökkenthetik 
akkor, ha a vető mellett érintkező víztároló laza 
porózus rétegek folyamatosságát megszüntetik, 
és ezzel az áramláshoz szükséges felületet csök
kentik (fojtást hoznak létre) (4. sz. ábra). Ahhoz 
tehát, hogy a vetők kedvezőtlen és kedvező vo 
tát víz veszélyesség szempontjából figyelembe 
vegyük, az alábbi módon kell eljárnunk: 
a) Azokat a vetőket, amelyeknek elvetési ma

gassága nagyobb, mint a laza porózus réte
geké, teljes elvetési magasságukkal vesszük 
figyelembe.
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4. Földtani szelvény közepesen vízveszélyes területen, a 
víztároló és vízvezető rétegek feltüntetésével.
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b) Azokat a vetőket, amelyek elvetési magassá
gai a laza porózus réteg vastagságánál kiseb
bek, nem teljes elvetési magassággal, hanem 
csak azzal a magassággal vesszük figyelem
be, amennyiben a laza porózus rétegek egy
mással érintkeznek.

A tektonikai zavartságot tehát vízveszé
lyesség szempontjából az alábbi módon érté
keljük :

vető

u=

csapáshossza
a vető elvetési magassága, 
ill. a vető mellett víz
tároló kőzet érintkezési 
magassága

terület (vizsgált)

A meghatározott mérőszámok meghatározá
sának módjai a jövőben még finomíthatók, azon
ban a jelenlegi formájukban is alkalmasak arra, 
hogy ezeket a gyakorlatban használjuk.
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Kavicsfeltárási eredmények Közép- és Dél-Tíszántúlon
írta: Deák István—Falu János—Dr, Karácsonyi Sándor

Az építőipari tevékenység növekedő ütemé
vel párhuzamosan évek óta zavarok mutatkoz
nak az alapvető építőanyag — elsősorban a ka

vics — biztosítása terén. Ez a körülmény mint- 
egy parancsolóan írta elő a kavicselőfordulások 
helyének feltárását és a meglévő üzemek kapa

citásának növelését. Ennek első szakaszaként 
összeállításra került az ország kavicskatasztere, 
mely a meglévő feltárások eredményei alapján 
területileg lehatárolja a kutatásra érdemes terü
letrészeket. E munkában a legnehezebb felada
tot a tiszántúli kavicselőfordulások felmérése 
képezte, mivel hiányos és sok esetben ellent
mondó adatokból kellett a tényleges adottságok
ra következtetni. Az előmunkálat eredménye
ként Közép- és Dél-Tiszántúl felszínközeli ka
vicselőfordulásait az 1. sz. ábrán lehatárolt te
rületeken tételezhettünk fel és ezen belül a 
Biharkeresztes-, illetve Lökösháza-környé'ki 
területek adottságait részletesebben a 2. és 3. sz. 
ábra mutatja

Az előzetes felmérések alapján — e terület
részeken —  felderítő kutatás lefolytatását a Köz
ponti Földtani Hivatal tette lehetővé és az Épí
tésügyi és Városfejlesztési Minisztérium intéz
kedésére a feltárás azonnal továbbfejleszthető 
volt. Az eddig végzett feltárások eredményeit,
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