
Szénültség, gázkitörésveszély, kokszszéntermelés
Irta: Dr. Fejér Leontin

Tanulm ányom  címe az első pillanatban a kívül
állók előtt a mecseki kőszénbányászatra jellem 
ző néhány — ha szabad sorrendet felállítanom, 
ugyan a legsúlyosabbak közé tartozó — m űsza
ki-gazdasági problém a önkényes felsorolásának 
tűnik. A sort akár fo lytatni lehetne: magas kő
zethőm érséklet, kedvezőtlen nyomásviszonyok, 
rendkívül zavart település, erős porképződés, 
fokozott szilikózisveszély stb., stb.
A címben szereplő három  fogalom azonban nem 
önkényesen kerü lt egymás mellé! Rendkívül 
szoros kapcsolat van ugyanis a geokémiai jel
legű szénültség, a bányászat biztonságát befo
lyásoló gázkitörésveszély és a népgazdaság szá
m ára igen fontos kokszszéntermelés között. A 
szénültség közvetlenül, vagy közvetve befolyás
sal van a kokszolhatóságra, a metánképződésre, 
a kőszén dúsíthatóságára, a koksz koptatószi
lárdságára és még számos más ipari-technoló
giai tényezőre. A regionális szénültségi viszo
nyok ism erete a bányászat szám ára teh á t elen
gedhetetlen feltétel. Nem véletlen, hogy az 
utóbbi másfél évtizedben világszerte nagy fi
gyelm et szentelnek a szénültségi problém áknak. 
Sőt! Legújabban a szénültségi vizsgálatok a 
földgáz- és kőolajkutatások terü letén  is polgár
jogot nyernek. Az anyakőzetben m aradó b itu
menes anyag, a kerobitum en, hasonló m etam or
fózison megy keresztül, m int a kőszén. Szénült- 
ségéből ezért következtem  lehet a kőolajgenezis 
fokára.(2/)
A kőszén metamorfózisával, azaz szénülési fo
lyam atával kutatók hosszú sora foglalkozott, 
akik — többnyire csak egy medencében folyta
to tt megfigyeléseikre tám aszkodva — a m eta
morfózist előidéző behatások között a különböző 
tényezőknek kisebb vagy nagyobb jelentőséget 
tu lajdoníto ttak  és a helyi viszonyokból próbál
koztak általánosítani. Ennek az le tt egyenes 
következménye, hogy a szénülést előidéző okok 
fontossági sorrendjében egymással ellentétes 
eredm ényre ju to ttak  és gyakran egyiket vagy 
m ásikat túlértékelték. A vita nincs lezárva és 
azt hiszem, nem  is lesz soha, m ert nyilvánvaló, 
hogy a szénülést előidéző és elősegítő faktorok 
fontossága m edencénként, sőt m edencerészen
ként különböző.
V itathatatlanul legfontosabbak, szerkezet- és 
tulajdonságátalakítók, a kém iai folyam atok. A 
szénülés kémiai reakciói az időtől és m indenek 
előtt a hőm érséklettől függnek, a folyam at ezzel 
a két param éterrel kvantitatíve le is írható.(K) 
A kőszén „geoterm ikus m etam orfózisát”(5) ("’) 
(a’) a telepek nagy m élységbe (2000—5000 m) való 
lesüllyedése és az így ható nagy földmeleg idézi 
elő. Egy telep szénültségi foka tehát függ a le
süllyedés mélységétől, de ugyanilyen m értékben 
a geoterm ikus gradiens egykori nagyságától és 
nem  utolsó sorban a süllyedés időtartam ától. 
Azonos ráhatási idő esetén a kőszén mai szén
ültségi fokát a legmélyebb lesüllyedés időszaká

nak fosszilis hőm érsékleti képeként foghatjuk 
fel.(12) A hőm érsékletnek, az időnek és a nyo
m ásnak elsődleges és döntő szénültségformáló 
jelentőséget tu lajdonít még — a sok szerző kö
zül kiragadva — pl. K ühlwein és Hoffmann(15), 
az am erikai kutatók közül Heck(13), Reeves(2t). 
Borowski a felső-sziléziai megfigyelései alapján 
szintén a nyom ást és a term ometam orfózist 
ta r tja  a szénülés legfontosabb faktorának.(:!) 
Egyes szerzők a hő m ellett nem elhanyagolható 
tényezőnek tekintik  a — első sorban tektonikai 
eredetű — nyomást. Az orogén nyomóerők, va
lam int a vetődések m entén mozgó rétegek dör- 
zsölési hőm érséklete szerintük komoly befo
lyást gyakorolt a szénültségre.(f8) Ez az oka an
nak. hogy ugyanazon telep a tektonikai (és 
rétegterhelési) nyomás hatására a medence 
különböző pontján  más és más szénültségű (pl, 
gázkőszén, zsírkőszén, kovácskőszén stb.) lesz.(17) 
Néhányan a szénülést kifejezetten a tektonikai 
nyom ással (kinetikus metamorfózis) m agyaráz
zák. A rra hivatkoznak, hogy zavartalan telepü
lésű területeken a földtanilag régi, pontosabban 
idős kőszenek is alacsony szénültségűek m arad
nak. Ezzel szemben a magasabb szénültségi fokú 
kőszenek kizárólag erősen gyűrt, törve-gyűrt 
területeken találhatók. Több példa, így az Alpok 
központi részében előforduló steier félgrafit, 
szerintük azt bizonyítja, hogy a fő szénülési 
folyam at tökéletesen egykorú a fő hegyképző
dési időszakkal. A szénültség legmagasabb fokát 
nem a szokatlanul magas hőm érséklet, hanem  a 
hegyképző mozgások gyűrődési folyam atai ered
m ényezték^16) Petraschekék egyenesen kétségbe 
vonják a hőnek a szénültségre gyakorolt hatá- 
sát.^20)
Ezzel a nézettel kapcsolatban Teichm üllerék fel
hívják a figyelm et arra, hogy a nyomás ugyan 
a kőszén strukturális m etamorfózisát kétségte
lenül jelentősen befolyásolja (pórustérfogat- 
csökkenés, fajsúlynövekedés, felaprózódás stb.), 
a kőszén kém iai kötését azonban nem  tudja 
széttörni.(M) Az aromás szénhidrogének, melyek 
a kőszén fő alkotórészei, gyűrűs szerkezetük 
m iatt nagyon nyomásállóak. A bitum enek de- 
polim erizációját is jelentősen késleltei a stati
kus nyomás. A nyom ás alatti szénülési kísérle
tek csak úgy vezettek eredm ényre, ha egyidejű
leg magas hőm érsékletet is alkalmaztak. A kő
zetek rugalm assági m odulusa a tektonikai folya
m atoknál, m elyek nagyon lassan m ennek végbe, 
csak egytizede a kísérletileg m egállapított érté
keknek. Eszerint a nyomás hatására jelentkező 
hőm érsékletem elkedés jelentéktelen. (x )
A kőszén szénültségi foka annyiban függ össze 
a tektonizmussal, hogy a gyűrődések hatására a 
telepek nagy mélységbe (2000—5000 m) süllyed
tek le. A nagy mélység következtében a geo
term ikus hőm érséklet tartósan (időfaktor!) jóval 
100— 150 °C fölé emelkedett. Ez a lesüllyedésre 
visszavezethető hőm érsékletnövekedés a leg
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fontosabb és a kőszén kémizmusában, szénült- 
ségi fokában különösen erős anyagváltozást 
okoz. Ezt a folyam atot Teichm üllerék praeoro- 
gén szénülésnek nevezik.
A szinorogén szénülés csak egy viszonylag cse
kély, a dörzsölési hő fejlődésétől befolyásolt 
területen  jelentkezik. M indenekelőtt nagy nyo
más jellemzi, mely strukturális deformálódást 
is okoz. A posztorogén szénülés a töréses te'kto- 
nizmus nagyságától függő mozgási folyamatok, 
valam int a vulkáni behatások következménye.
C5) n
A kőszenek szénültségét más tényezők számot
tevően nem befolyásolják. Így pl. a radioaktív 
sugárzásnak a kőszén metamorfózisában egészen 
alárendelt jelentőséget kell csak tulajdonítani. 
A term észetes radioaktív szénülésnél a cirkon-

változik. Csökken pl. az oxigén, a hidrogén, az 
összes illő m ennyisége és ezzel párhuzamosan 
megnövekszik a fix C-tartalm a. Az alkotórészek 
változásának ütem e és mértéke, valam int egy
máshoz való arányuk, az egyes szénültségi ta r
tományokban különböző, és így jól felhasznál
hatók a szénültségi fok meghatározására. Line- 
ális összefüggés állapítható meg pl. a szénültségi 
fok és az illő mennyisége között, a szénültséggel 
nő vagy csökken a nedvesség, a fix C, az égés
meleg, az oxigén és a hidrogén mennyisége 
stb.(ffl) A kőszén reflektáló képessége ugyancsak 
arányosan növekszik a szénültséggel.(2:|)
Ezeknek a kémiai és fizikai jellemzőknek a  se
gítségével — meglehetősen egyértelm űen — el 
tud juk  választani egymástól a különböző szén- 
ültségű kőszéntípusokat. A szenek klasszifikálá-

kristályok környékén alfa-sugárzás ismerhető 
fel, mely különösen nagy keménységű és magas 
visszaverőképességű kontakt udvarokat okoz. Az 
alacsony sugárzási dózis m iatt azonban még 
lokális hatásról is alig beszélhetünk^24)
Ezeken a leggyakrabban em legetett faktorokon 
kívül vannak más hatótényezők is, melyek sze
repe azonban m a még nem  egészen tisztázott. 
Ilyen pl. a telep fizikai-kém iai millióje, a fedő
rétegek m egszilárdulásának időpontja stb.(8) 
Jelen tanulm ányban azonban sem a szénü
lést előidéző faktorok jellegével és szerepével 
a mecseki medencében, sem az itten i szénülési 
folyam attal nem  szándékozunk foglalkozni. 
Mindössze annyit kívánok m egállapítani, hogy 
vélem ényünk szerint a Mecsekben is hő hatá
sára  alakult ki a mai szénültségi kép. Hogy ez 
a hő hegyszerkezeti nyomás vagy rétegnyomás 
hatására képződött, arról lehetne vitatkozni, de 
most és itt m inket a jelen szénültségi helyzete, 
az alsó-liász kőszénösszlet telepeinek szénültségi 
foka érdekel! ,
A szénültségi fok pontos m eghatározása nem 
egyszerű feladat, m ert több, a különböző szén
ültségi fokozatra külön-külön jól használható, 
jellemzővel is determ inálhatjuk. Az egész 
szénültségi sorra éppen ezért egyetlenegy szénü
lési m értékegységet többnyire nem  célszerű al
kalmazni.
A szénülés folyam án a kőszén —  m int m ár vá
zoltuk — m ind kémiailag, mind fizikailag meg-

sára leggyakrabban a nedvesség- és ham um en
tes illő (i о) mennyiségének változását használ
ják. Példaképen bem utatjuk az i0 -án alapuló 
m agyar és NSZK klasszifikációt.(")

1. sz. táb lázat

A z i0-án alapuló magyar és N SZ K  klasszifikáció

szénféleség m agyar NSZK

lángkőszén 36—48% 40%
gázlángkőszén 32—43% 35—40%
gázkőszén 30—40% 28—35%
gázkokszkőszén 28—39% —

zsírkőszén 20—30% 19—28%
félzsírkőszén 18—23% —

kovácskőszén 14-19% 12—19%
soványkőszén 10—16% 10—12%

Láthatjuk, hogy a két klasszifikáció között csak 
lényegtelen eltérés van. Hazai osztályozásunk 
kiállta az idők próbáját és m a is jól tud juk  
használni a mecseki kőszén klasszifikálásánál. 
A szénültségi fok m eghatározására néhány más 
— az előzőekben m ár em lített — összefüggés is 
jól felhasználható. Ilyen pl. a fix  C és az illő, 
a fix C és az égésmeleg, a nedvesség és az égés
meleg közötti kapcsolat. Segítségükkel az egyes 
szénféleségekre jellegzetes függvénytartom á
nyokat lehet elhatárolni. A mecseki kőszén
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szénültségének m eghatározását az i 0 m ennyi
ségének alakulása alapján végeztük el.
Az illő m ennyisége talán  a kőszén legfontosabb 
minőségi jellemzője. Nagyságából a szénültsé- 
gen kívül következtetni lehet pl. a kokszoló
dóképességére, a kontakthatás m értékére stb. 
Olyan látszólag messze eső tém ánál is, m int a 
kokszolókemencék alágyújtási hőfoka, döntő 
szerepe van az illótartalom  nagyságának. De 
még a tisztítatlan  kemencegáz összetételét is 
alapvetően befolyásolja a feladásra kerülő nyers 
kokszszénkeverék diójának m ennyisége^28)
A nagy európai és am erikai kőszénmedencékhez 
hasonlóan a Mecsekben is fel lehet ism erni az 
egyes telepek összleten belüli helyzete, illetve 
a külszínhez viszonyított mélysége és az időtar
talm uk nagysága közötti összefüggést. A jelen
séget első leírójáról Hilt-szabálynak nevezzük. 
Ezen törvényszerűségnek megfelelően a kőszén-

Pécsbánya Vasas III. akna
2. tp. 17,49 2. tp. 24,80 16. tp. 32,81
3. 19,55 2. 25,82 14. 32,35
4. 18,36 3. 29,93 13. 31,51
6. 19,73 4. 28,72 10. 33,31
7. 17,63 5. 28,18 8. 35,71

11. 18,84 6. 27,24 7. 37,10
12. 21,81 8. 28,69 3. 36,97
13/14. 20,45 11. 29,11
23. 20,45 12. 27,23

14. 27,89
21. 32,21

Akár az egyes telepeket, akár a teljes összletet 
tekintjük, azt tapasztaljuk, hogy a  szintmélység 
növekedésével, gyakorlatilag tehát dőlésmentén, 
ugyancsak csökken az idő mennyisége.
A csökkenés különösen szembetűnő Vasason, 
ahol a legnagyobb mélységközben ( +  225 m —
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telepes összletben a fekü felé haladva a telepek 
diójának m ennyisége fokozatosan csökken. Az 
alábbiakban példaképen három  mecseki bánya
üzem e rre  vonatkozó adatait m utatjuk  be:

— 293 m =  518 m) tudtuk figyelemmel követni 
az illótartalom  alakulását. Béta- és Kossuth- 
aknán csak kevés szint állt rendelkezésre. Ezért 
nem olyan szembetűnő — bár tendenciájában

9



felismerhető — ezekben a bányamezőkben is az 
illő mélységfelé bekövetkező fokozatos csökke
nése. Feltételezhető az is, hogy Béta-aknán a 
nagyszámú trachidolerit-intruzió kontakthatása 
helyileg erősen befolyásolta az illő alakulását. 
III. aknán 348 m éteres mélységközben lehetett 
az illő változását felmérni. Csökkenést ennek el
lenére nem tapasztaltunk. Ezt az anomáliát 
minden valószínűség szerint a fedőben elhelyez
kedő nagyvastagságú andezittakarónak az illóra 
gyakorolt hőhatása idézte elő. A takaró vastag
sági m axim um a (200—250 m) az üzemrész köz
vetlen közelében van, sőt részben terü letére  is 
esik.
Az időtartalom nak a H ilt-szabály értelm ében 
a növekvő szintmélységgel bekövetkező csökke
nése egyúttal term észetesen a szénültségi fok 
növekedését is jelenti. A 100 m éterre eső csök
kenés m értékének ism eretében m eghatározhat
juk egy-egy bányamező mélyebb szintjeinek 
várható szénültségi viszonyait. A nagy európai 
karbonmedencékben ez az érték közel egyforma. 
A Ruhr-vidéken pl. 1,0— 1,5%/100 m(5), az ang
liai W alesben és Kentben 1,0%/100 m(M), az 
ostrava-karvinai medencében 0,6—1,9%/100 m 
között változik/') A mecseki adatok is tökéle
tesen beleillenek ebbe a képbe:

Pécsbánya 1,6%/100 m
Szabolcsbánya 1,0%/100 m
Vasasbánya 1,0%/100 m
Zobákbánya 1,1%/100 m

Feltűnően kiugró a pécsbányai érték, am it való
színűleg a magas szénültségi fokra jellemző 
gyors ülócsökkenés okoz. A többi üzem terü le
tén az adatok azonosnak tekinthetők.

Az diónak a mélység felé k im utatható fokozatos 
csökkenését a pécsi részmedencében a kibúvá
sok m enti kigázolás befolyásolja. Akár telepen
ként, akár egész keresztvágatra vonatkoztatva 
vizsgáljuk az illő m ennyiségének alakulását, azt 
tapasztaljuk, hogy a kibúvástól lefelé haladva 
egyideig nő az illő mennyisége és csak bizonyos 
mélységben kezd el csökkenni. A kigázolás meg
lehetősen nagy mélységig érezteti hatását. Sza
bolcson pl a 4. (234 m) — II. (330 m) szintig, 
Vasason az V. (292 m) szintig. Ezekben az üze
mekben az illő trendgörbéje nem lineáris, ha
nem parabolikus.
Igen jól szem lélteti a fedőben elhelyezkedő 
andezittakaró kontakt hatásának befolyását az 
illő nagyságának alakulására а III. akna déli 
főkeresztvágatának illó-trendgörbéje. I tt  ugyan

is а VI. szintig az időtartalom  mennyisége — 
az andezittől fokozatosan távoldova — nő és 
csak ezen szint u tán  kezd a mélység felé foko
zatosan csökkenni.

V isae

A vasasi, zobáki, Kossuth-bányai és mindenek 
elő tt bétabányai üzemünkben viszonylag gya
kori a kőszéntelepek trachidolerit intruziók 
okozta kontaktmetamorfózisa. (Ezzel a jelenség
gel kapcsolatos megfigyeléseimet és vizsgála
taim at itt most csupán érinteni kívánom azzal 
a megjegyzéssel, hogy erről a tém áról más al
kalommal külön kívánok szólni.) A m etam orfó
zis hatásának vizsgálatára Béta-aknán több, az 
intruzióval közvetlenül érintkező telepből 10— 
10 cm -ként vettünk  m intát. A vizsgálat azzal a 
meglepő eredm énnyel zárult, hogy az intruziók 
kontaktm etam orf hatása jóval kisebb teleprésze
ket érint, m int eddig gondoltuk. A term om eta- 
morfózist az agyagpala közbetelepülések, de 
maga a kőszén is, jó hőelnyelő tulajdonsága 
miatt, a telepeknek csak az intruzióval érin t
kező vékonyabb-vastagabb sávjára lokalizálja. 
Természetes a nagyvastagságú — 5— 15 m-es 
— intruziók, melyek azonban relatíve ritkák, 
környezetükben néha az egész telepet elkokszo- 
s ítjá k .O

2. sz. táb lázat
K ontakt hatás alakulása 10 cm -kén t ve tt m intákon  
A. telep .— íntruzió a fedőben
M inta

sz.
illő ossz.

nedv. S H
égés
meleg

koksz
mm

1. 8,15 6,90 0,30 1,37
kcal/kg

1481 0
2. 8,06 4,60 0,99 2,07 2734 0
3. 13,42 3,80 2,52 3,69 5325 0
4. 12,44 4,40 3,24 3,69 5205 0
5. 11,55 5,00 2,39 4,54 6923 0
6. 15,18 3,90 2,45 3,61 5379 0
7. 15,18 3,00 1,47 2,10 2803 4
8. 19,55 2,80 3,34 3,04 4330 8
9. 15,84 2,70 3,73 2,34 3256 7

B.-telep 
10.

— intruzió a  feküben 
26,59 1,60 3,22 4,27 6479 19

11. 18,54 2,80 6,55 3,06 4302 10
12. - 9,90 5,20 7,25 3,49 5046 0
13. 8,87 4,40 2,71 3,46 5134 0
14. 7,49 4,80 1,53 3,17 4671 0
15. 9,62 6,00 2,17 4,02 6094 0
10. 11,41 5,20 3,29 4,26 6410 0
17. 7,75 4,30 0,90 1,96 2526 0
18. 9,47 3,80 1,18 2,15 2875 0

A m inták  B éta-aknáról szárm aznak és nyers szénre 
vonatkoznak!
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Az illő m ennyisége a délmecseki kőszénmeden
cében csapásm entén folyamatos változást, Pécs- 
bányáról kiindulva, egyenletes növekedést 
m utat.

3. sz. táblázat

A z i 0 m ennyisége csapásmentén

Pécsbánya A ndrás-aknai bányamező , 15—17% 
Fécsbánya Széchenyi-aknai bányam ező 17—21% 
Szabolcs nyugati bányamező 21—22%
Szabolcs keleti bányam ező 22—24%
Vasas déli bányamező 24—28%
Vasas északi bányamező 28—30%
Béta Bányaüzem 31—34%
III. akna 34—36%
K ossuth-akna 34—35%
Zobák Bányaüzem 34—35%

HtDVtSSCG-ÍSWAHUHCNTCSlLLÖRCSZ CSAPASNCHTl VÁLTOZÁSA.

Az illő csapásmenti alakulását részleteiben 
vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a folyamatos 
növekedés а III. akna területén  megáll. Kos
suth- és Anna-aknán, valam int Zobákon lénye
gében а III. aknai értékeket találjuk. Az egyen
letességre jellemző, hogy ebben a három, együt
tesen nagy kiterjedésű bányamezőben az illő- 
mennyiség m axim um a és m inim um a között 
mindössze 1,41 %  a különbség. Ezzel szemben 
pl. Pécsbányán 5,94 % , Vasason pedig 6,46 %. 
A vázoltak úgy hiszem meggyőzően bizonyítot
ták, hogy az illő alakulásában a Mecsekben 
olyan törvényszerű összefüggéseket lehet kim u
tatni, mely ezt alkalmassá teszi — a többi para
m étert elhanyagolva — az alsó-liász kőszén- 
összletben a szénültségi fok m eghatározására. 
A másodlagos változások (kontaktmetom orfiz- 
mus, oxidáltság, kibúvásm enti kigázolás) elle
nére is a szénülésben három  irányú: csapás- és 
dőlésmenti, valam int rétegtani változást ism er
hetünk fel, m elyek gazdaságföldtani jelentősége 
egyforma. Ez a jelenség egészen ritka  és sajátos 
bélyege alsó-liász kőszénösszletünknek. A leg
több kőszénmedencében ugyanis vagy csak a 
Hilt-szabály (pl. Saar- és Ruhrkarbon), vagy 
csak a csapásmenti szénültségi fok változás (pl. 
Pitsburg) dominál.
A szénülés legerősebb András-aknán. Kőszene 
sovány- és kovácskőszenek közé sorolható. 
Széchenyi-akna kőszenei a kovács- és félzsíros

kőszénféleségek közé tartoznak. A kevésbé 
szénült zsírkőszén még csak elvétve jelentkezik, 
többnyire a különben is jó minőségű 11., 12. és 
23. telepben.
A szénülésnek csapásmenti, kelet felé tapasztal
ható csökkenése hatására Szabolcson a telepek 
m ár a zsírkőszén és a félzsíros kőszén csoport
jába sorolhatók. A zsírkőszenek általában a cso
port alsó felébe helyezhetők, bár sok m inta 
tartozik az optim álisnak tekinthető 23—30 %  
illórésztartom ányba is. A vasasi kőszenek zömé
ben zsírkőszenek, de viszonylag nem ritkák a 
gázkokszkőszenek sem.
Béta Bányaüzemben a kontaktm etam orf hatá
soktól érin tetlen  telepek szinte kivétel nélkül a 
gázkokszkőszenek közé tartoznak. Ez különben 
a legtípusosabb komlói kőszénféleség. Bétán 
meglehetősen sok gázkőszén, sőt gázlángkőszén 
is található. А III. aknán kevesebb, Kossuth- 
aknán több gázkőszenet és gázlángkőszenet lehet 
találn i az uralkodó gázkokszkőszén m ellett. A 
komlói részmedence többi üzeméhez hasonló 
képet találunk Zobákon is. I tt is a gázkoksz
kőszén a legelterjedtebb szénféleség, akár dőlés- 
akár csapásm entén vizsgáljuk az összletet.
A szénültség tehát A ndrás-aknától csapásmen
tén fokozatosan csökken. Vasas felé a szénült- 
ségben egy kisebb ugrás ism erhető fel. Vasason 
a déli és az északi bányamező között viszonylag 
meggyorsul a szénülésfok csökkenése. Bétától 
egészen Zobákig a szénültség egyenletesnek 
mondható.
A Pécsbánya és Béta Bányaüzem közötti terüle
ten a változatos szénültségi viszonyok következ
tében jóform án m inden kőszénféleség m egtalál
ható. A komlói részmedencében m ár egyvere- 
tűbb a kép, kevesebb kőszénfajtát találunk. Az 
a tarkaság, ami jellemzi kőszénmedencénk szén- 
ültségét, m eglehetően ritka, sajátosan mecseki 
vonás.('’)
A pécsi oldalon az András- és Széchenyi-aknák, 
valam int a pécsbányai és szabolcsi bányamezők 
közötti viszonylag gyors minőségváltozás, amit 
a Roga-érték ugrásszerű megnövekedéséből ol
vashatunk le (6,50—35,49, illetve 35,49—60,38), 
felveti egy másodlagos szénülés lehetőségét is. 
A júra—alsó-kréta időszaknak a szénültségi kép 
kialakítására döntő fontosságú praeorogén fázisa 
után, a m élyebbre süllyedés m iatt m ár eleve 
szénültebb déli részmedencét az ausztriai és 
szubhercini orogénben tangenciális nyomás ér
te, mely tovább növelte és differenciálta a szé- 
nültséget. Kevésbé érin tette  viszont a Vasas- 
komlói területet, melynek szénültsége ezért 
lényegében egyenletes.
Nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy a 
kőszéntelepes összlet kőzettani felépítése is 
kisebb-nagyobb befolyással van a  szénültségi 
viszonyok regionális változására. Ezt bizonyít
ják pl. a Saarkarbonban végzett vizsgálatok is, 
melyek jól felism erhető összefüggést m utattak 
ki a kőzetek hővezetőképessége és a konstans 
hőáram nál kialakuló hőm érsékletgradiens, va
lam int a szénültségi gradiens között.(7) Ezen 
vizsgálati terü let még egészen új és kiforratlan. 
Nem lenne azonban érdektelen vele foglalkozni, 
hiszen a szénültségi viszonyok kialakulásának

11



tisztázásán kívül m élybányáink klím ájának 
megismerését is elősegítené.
A szénülési fok m eghatározására szolgáló többi 
param éter is az illőhöz hasonlóan szabályszerű 
változást m utat a mecseki kőszénmedencében. 
Az alábbi öszseállításban néhány telepszelvény- 
m inta vitritkom ponensének vizsgálati eredmé
nyét ism ertetjük. Több szerző szerint ugyanis 
a v itrit m int igen homogén sávféleség a legal
kalmasabb a szénültségi fok pontos m eghatáro
zására^2)

4. sz. táblázat

N éhány v itr it fontosabb minőségi jellem zője

Üzem io c 0 H 0 s 0
o 0 .

+  N0Roea Reflexió ttogaEehér zöld kék

Pb. 11,91 88,52 4,01 0 5,2 4,8 5,0
Pb. 12,14 85,46 4,07 — — 0 5,1 4,6 5,0
Pb.- 12,15 88,30 4,23 — — 0 — —
Pb. 12,37 88,11 4,19 — — 0 — — —
Pb. 12,92 87,88 4,16 — — 0 — — —
Pb. 13,02 88,16 4,20 — — 0 — — —

Pb. 13,8o 88,68 4,48 2,51 4,53 0 — — —

Pb. 14,76 87,78 4,44 2,74 5,04 0 — — —

V. 15,77 82,68 4,58 2,93 9,81 17,0 — — —

Pb. 16,40 86,82 4,55 — — 37,6 5,0 4,6 4,9
Pb. 16,59 88,63 4,50 2,20 4,67 58,4 — —
Pb. 16,70 84,52 4,50 — — 37,4 5,0 4,4 4,8
Pb. 17,69 85,12 4,40 — — 45,9 4,4 4,0 4,3
Sz. 18,94 87,74 4,75 1,66 5,85 45,4 — —
Sz. 19,03 87,55 4,39 1,69 6,37 70,1 — — —
Sz. 19,06 87,99 4,49 2,35 5,17 61,4 — — —
Pb. 19,13 86,84 4,42 — — 55,8 — — —
B. 22,93 82,54 4,48 — — — 4,7 4,0 4,6
Sz. 23,13 87,02 4,42 1,19 7,37 79,5 —
V. 24,30 84,82 4,71 1,45 9,02 84,2 — — —
B. 25,55 83,43 4,14 — — — — — —
B. 25,85 82,58 4,55 — — — 4,7 4,1 4,5
V. 28,10 83,18 5,08 1,69 10,05 84,0 3,8 3,5 3,8
V. 28,12 81,95 5,52 1,41 11,12 79,7 4,5 4Д 4,3
B. 28,73 83,82 4,44 — — 79,3 4,5 4,0 4,3
V. 29,48 78,28 4,76 1,39 15,60 87,4 —
V. 29,76 74,92 4,72 2,10 18,26 47,9 — — —
B. 29,84 81,72 4,76 — — — 4,9 3,8 3,9
B. 30,04 83,50 4,89 — — — 4,7 4,3 4,6
V. 30,21 78,81 4,51 1,89 14,79 85,8 — — —
V. 30,60 82,11 5,15 1,42 11,32 85,6 4,4 3,9 4,2
V. 31,69 82,76 4,85 1,89 10,50 77,0 — —
z. 33,83 85,91 4,25 — — — 3,6 3,7 3,4
z. 35,19 ---. 4,51 — — — 3,4 3,3 3,3

Pb =  Pécsbánya; Sz =  Szabolcs; V =  Vasas; В =  Béta; 
Z =  Zobák

A mecseki liász kőszénbányászat egyik legsúlyo
sabb tehertétele  a sujtólégveszély. A váratlanul 
és késve jelentkező gázkitörések számában a 
pécsi részmedence szinte példa nélkül áll a vi
lágon. A pécsvidéki bányákban az 1894-ben 
feljegyzett első gázkitörést továbbiak követték 
és m ár a második halálos áldozatot is követelt. 
A bányászatnak a mélység felé való terjeszke
dése nyom án a gázkitörések száma és intenzi
tása fokozatosan növekedett.
A pécsi területen  kívül csak Szászvárról isme
rünk 1 k itörést az 1902—1943. évek közötti 
időszakból, egyet Kossuth aknáról, és négyet 
Zobákról. Feltűnő tehá t a  gázkitörések arány
talan térbeli elhelyezkedése. Kétségtelen, 
hogy Pécsett a bányászkodás — eltekintve

5. sz. táblázat
A  gázjelenségek intenzitása a bányaszintek 

függvényében

4yint Pécsbánya Üz. bzirn  dfc) intenz Szabolcsb. Üz. 
db  intenz.

Vasasb. Üz. 
db  intenz.

I. sz. felett — — 1 30,00
I. --  --- 11 11,72 — —

II. 10 19,35 30 29,33 1 10,00
III. 9 12,00 36 30,99 4 11,50
IV. 24 31,56 14 68,41 24 12,73
V. 35 24,19 2 1003,50 29 23,86

VI. 51 24,44 — — 41 24,17
VII. 40 29,12 — — 30 32,05

VIII. 47 50,56 — — 43 36,57
IX. 9 349,70 — — 16 49,47
X. — — — — 1 4,50

Megjegyzés: Intenzitás =  m 3/eset

6. sz. táblázat
A  gázjelenségek intenzitása  

az aknagárdtól szám ított m élységközök függvényében

Mélység pécsbánya ü z - ivieiyseg db intenz_ Szabolcsb. Üz. Vasasb. Üz.
db intenz. db intenz.

150 m — — — — 1 10,00
200 m 1 11,00 1 30,00 5 9,20
250 m 14 17,21 7 5,86 22 13,68
300 m 17 16,05 11 25,53 31 22,18
350 m ' 18 35,77 22 31,51 39 24,36
400 m 29 30,96 36 30,59 30 32,38
450 m 59 21,39 15 64,38 44 35,77
500 m 30 32,94 2 1003,50 16 49,47
550 m 45 49,92 — — 1 4,50

a nem  rég üzemelő Zobáktól — nagyobb 
m élységet é rt el, m int Komlón, de a mai 
komlói művelési mélységekből a déli részme
dencében m ár számos kitörést jegyeztek fel, 
m ert itt is az első gázkitörések a világ többi 
sujtóléges bányájához hasonlóan kb. 200—250 
m m élységben kezdtek jelentkezni. Kossuth- 
bánya Üzem legm élyebb pontja pedig 561 m, 
Béta-akna talpm élysége meg 338 m. így pusz
tán  a m élységet tekintve ezekben az üzemekben 
is kellett volna m ár gázkitörésnek bekövetkez
nie. Ezekben a bányákban azonban nem csak, 
hogy nem  volt kitörés, de a fajlagos m etánfel
szabadulás is elenyészőnek tekinthető. A m ély
szinteken Pécsbányán 38,2 m 3/t, Szabolcson 
17,0 m:í/t, Vasason 47,7 m3/t m etén felszabadu
lást állapíto ttak  meg a hivatalos sujtólégbesoro- 
lási m érések során. Ezek alapján Pécsbánya és 
Szabolcs az erősen gázos, Vasas az igen gázos 
bányák csoportjába tartozik. Ezzel szemben 
Kossuth-bányán a  vizsgálat csak 1,0 m3/t  (az 
üzemen belül а  III. aknán 5,0 m 3/t), Bétán 2,0 
m3/t, Zobákon 6,7 m3/t fajlagos m etánfelszadu- 
lást határozott meg.
A kitörések helyének tanulm ányozásánál az 
esetek túlnyom ó többségében kisebb-nagyobb 
földtani zavargásokat, nem  ritkán  abnorm ális 
telepkifejlődést találunk. Az ilyen zavart tele
pülési és tektonikai adottságok azonban nem 
korlátozódnak a pécsi üzemekre, hanem  az egész
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mecseki alsó-liász összletre jellemzőek. A gáz
kitörések egyenlőtlen terü leti eloszlásának okát 
ezért a geokémiai és szénkőzettani eltérésekben 
látom. Az egyre k iterjed tebb  bel- és külföldi 
kutatóm unka nyom án m ind inkább bebizonyo
sodik, hogy a telepek m etántartalm a és szénült- 
ségi foka között szoros összefüggés van.
A saarvidéki szénültségi vizsgálatok során fel
ism erték, hogy az illő m ennyisége 87 %  C-tar- 
talom nál ugrásszerűen csökkenni kezd. Ezt a 
pontot szénültségi töréspontnak (Inkohlungs- 
knick) is nevezik. Ez a pont a szénülési fo
lyam at egyik legfontosabb fizikai-kém iai és 
szerkezetkémiai állomása.
A kőszénből a szénültségi töréspont eléréséig 
első sorban oxigén távozik és csak igen kevés 
hidrogén. A szénültség növekedésével, a kb. 
gázkőszén—zsírkőszén határon jelentkező szén
ültségi töréspont u tán  gyökeresen megváltozik 
a helyzet. Míg korábban első sorban CO2 és 
H£) távozott, a  zsírkőszén állapottal nem  csak 
több lesz a hidrogénleadás, hanem  ugrásszerűen 
m egnövekedik a m etán kiválása is.
Ennek a geokémiai folyam atnak az ism eretében 
m ár érthető, hogy m iért csak az erősebben 
szénült pécsi oldalon olyan gyakoriak a gázkitö
rések. De a gázkitöréseknek a mélységfelé meg
növekvő hevességére is feleletet kapunk. 
(Széchenyi-akna IX. szinti kerülővágat, István- 
akna V. szinti rakodó.) Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy a H ilt-szabály értelm ében szénültebb, a 
zsírkőszén állapotot megközelítő, vagy elért 
szinteken több СШ szakad le. A kevésbé szénült 
Vasason a mélység felé lasabban nő a zsírkő
szén aránya és ezért nem  fokozódott ugrássze
rűen a gázkitörések hevessége sem a mélyebb 
szintek felé.
Zobákon a m élység felé lassan nő a szénültség, 
ami a zsírkőszenek szaporodását és a gázkitöré
sek jelentkezését eredm ényezte. A komlói rész
medence többi üzemében (Kossuth és Béta) soha 
sem lesz akkora a szénültség, hogy ott komo
lyabb gázkitörésekre kerüljön sor. Legfeljebb 
lokális hatásokra jelentkező m etánfelszaporo
dásra és kigázolásra lehet számítani.
A szénülési folyam atot és vele párhuzamosan 
a m etán kiválását m eggyorsítja az intruziók 
term ális hatása, m elyre Vasas számos példát 
szolgáltatott.
Ezzel az elm élettel meg tudjuk  m agyarázni azt 
is, hogy a rétegösszleten belül első sorban m iért 
éppen a középső telepcsoport fedőbb telepei a 
gázkitörés-veszélyesek? Nyilván a legfekübb te 
lepek m ár jobban eltávolodtak a szénültségi tö
résponttól, a fedőtelepek pedig még nem érték 
el. Tény, hogy a lám pási 1. telepben, vagy a 
pécsi részmedence 2., 3., 4. telepeiben gázkitö
rés még nem fordult elő. De ugyanúgy ism eret
len a 32. vagy a 33. telepben is. Természetesen 
a telepek szerkezete is hatással van a gázkitöré
sek eloszlására, m ert a felsorolt telepek a 
kem ény szenek közé tartoznak.
A mecseki gázkitörések helyi eloszlásának most 
vázolt m agyarázata feltétlenül m egérdem elné a 
szénültségi vizsgálatok további fo lytatását és fi
nom ítását, m ert vélem ényünk szerint itt kell 
keresni a prevenció ú tjá t! A sujtólégkitörés

okának ku tatása  és gázkitörések elleni védeke
zés nem  csak bányam űvelési probléma. A kitö
rés lehetőségét nagym értékben geológiai, fizikai 
és kém iai tényezők befolyásolják. A kérdés 
megoldása éppen ezért kom plex feladat. Tanul
mányozni kell többek között a  szén képződési 
folyam atát és ennek kapcsolatát a gázképződés
sel, a szénülés m enetének kinetikáját, a  m etán 
keletkezekésének a különböző körülm ények 
általi időbeli befolyásolását, az összlet fizikai 
állapotát, szerkezetét, gázáteresztőképességét 
stb.(22) M ár a puszta felsorolásból kiviláglik, 
hogy nem  kis m unka vár a geológusokra. 
Tanulmányom  címében szereplő harm adik prob
lémacsoport a kokszszéntermelés. Ez a kérdés 
sajátosan mecseki, m ert hazánkban csak itt ta 
lálható kokszolható feketekőszén. A kokszszén- 
bányázat népgazdasági és ipari jelentőségét 
szükségtelen vázolnom. M indenki előtt nyilván
való, hogy a  szénvagyon kokszolhatóságára vo
natkozó ism eretek pontossága és részletessége 
a bányászati gyakorlat szám ára nagyjelentőségű. 
A kokszolhatósági tulajdonságok első sorban a 
szénültségi foktól függnek. A regionális szénült
ségi viszonyok tisztázása így a bányaföldtani 
m unka egyik legfontosabb fejezete.
A kokszoló-kemencékbe manapság szerte a vilá
gon, még a  kokszolható kőszénben gazdag or
szágokban is, seholsem adagolnak be olyan sze
net, m elynek szénültségi foka azonos, egységes 
lenne. A feladott szén több, különböző szénült
ségi fokú telep keveréke, m elyeknek aránya, a 
keverékben a pillanatnyi term eléstől függ és 
napról napra  hullámzik. Gazdasági meggondolá
sokból gyakran szándékosan olyan szenet kever
nek a  kokszmű szenébe, m ely magában nem 
kokszolódik vagy legalább is kohászati célokra 
alkalm atlan minőségű kokszot produkál. A kü
lönféle anyagi minőségű szenek keverési aránya 
—-  az alkalm azott kokszgyártási technológia 
m ellett — term észetesen döntően befolyásolja 
a gyárto tt koksz minőségét, kereskedelm i érté
két, a kőszénvagyonnak pedig nagyobb hánya
dát lehet ezen az úton belevonni a kokszszén
term elésbe.
így érthető, hogy egyre több kutató  foglalkozik 
a szénültség és kokszolódóképesség kapcsolatá
nak tisztázásával, a különféle speciális kívánsá
gokat kielégítő kokszszénkeverékek tervszerű 
előállításának geokémiai megalapozásával. A 
publikációk valóságos áradata jelenik meg erről 
a kérdésről.(6) (27) Ez a tény aláhúzza a problé
m akör fontosságát és arra  figyelm eztet minket, 
hogy nekünk is az eddigieknél sokkal többet 
és elm élyültebben kellene foglalkoznunk szene
ink kokszolódóképességének tudományos vizs
gálatával.
A kohókoksz gyártásához felhasználásra kerülő 
szénféleségek minőségi tulajdonságait, a kohó- 
kokszszénnel szemben tám asztott igényekhez 
alkalmazkodva, az illó, az égésmeleg, a Roga- 
szám és a dilatáció adataival határozzuk meg. 
Az illó és égésmeleg nagyságának alakulása, 
m int lá ttuk  a szénültség függvénye. A Roga- 
számot a vizsgált szén 1 gram m jának és meg
határozott m ennyiségű és minőségű antracitnak 
a keverékéből, 850°C hőm érsékleten előállított
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tégelykoksz szilárdsági vizsgálati eredményéből 
szám ítják ki. A Roga-számból a szénnek a gyors 
felmelegítésekor bekövetkező viselkedésére le
het következtetni. A dilatáció a kőszénmintából 
készült próbatestnek a hevítés során beállott 
térfogatváltozását jelenti. Ez a szám érték arra 
ad felvilágosítást, hogy hogyan viselkedik a 
szén a lassú felmelegítésnél. (Pl. lepárlás, 
kokszolás stb.)
Kőszeneink kokszolhatósági klasszifikációjánál 
az illő nagysága egymagában tehát nem  meg
határozó jelentőségű. Ugyanazon illótartom ány- 
ban (pl. 14—20 % , vagy 20—28 %) találhatunk 
kiválóan kokszolódó és nem kokszolódó, úgy
nevezett inért kőszenet is. A Roga-szám és a 
dilatáció determ ináló hatása viszont nagy. A 
Roga-szám alakulását részleteiben vizsgálva né
hány olyan következtetés levonására van lehe
tőségünk, m elyek egyértelm űen bizonyítják a 
kokszolódóképesség és a szénültség szoros össze
függését. A Roga-féle sülőszám a telepek réteg- 
tani helyzetével általában nem  változik. A m é
lyebb szintek felé Vasason és a komlói részme
dencében viszont határozott növekedést m utat.

7. sz. táb lázat

A z átlagos Roga-féle sülőszám alakulása 
üzem enként, szin tenként

Pécsbánya Vasas III. akna A nna-akna
VI. 32 1/a. 59 I. 64 IV. 55

VII. 35 I. 67 II. 61 V. 66
VIII. 27 II. 69 III. 71 VI. 66

III. 75 IV. 67
V. 74 V. 72

Szabolcs VI. 75 VI. 78 Zobák
2. 62 VII. 74 VII. 84 I. 75
3. 69 VIII. 73 VIII. 83 11.78
4. 59 IX. 74
I. 48

II. 62
X. 73

Kossuth
III. 63 VI. 72
IV. 59 Béta VII. 64
V. 61 II. 75

III. 71
IV. 80

VIII. 71

V. 86

m e ly h e z  n a g y o n  h a s o n ló a  d i la tá c ió a la k u lá s a
is.(')
A kokszolódóképesség csapásm enti alakulását

Ez a jelenség nyilván összefügg a gyengébben 
szénült telepek m élység felé fokozatosan növe
kedő szénülésével és a rra  m utat, hogy ezen a 
területrészen a m élyebb szinteken egyre kedve
zőbb kokszolódó tulajdonságú kőszeneket fo
gunk m ajd tudni term elni. A Pécsbánya— 
szabolcsi részmedencében ezzel szemben a 
mélység függvényében inkább csökkenni látszik 
a Roga-szám, am it az eleve magas és lefelé még 
tovább növekvő szénültséggel lehet m agyarázni. 
Csapásmentén a Roga alakulása követi a szé
nültség változását. Ezt jól szem lélteti az illő 
mennyiségére vonatkoztatott függvény lefutása,

részleteiben vizsgálva a szénültség térbeli vál
tozásával azonos képet találunk.
Pécsbányán az A ndrás-aknai bányamezőben 
csekély keverő kőszéntől eltekintve, csak inért 
kőszenet bányásznak. Az 1. északi keresztvágat 
és Széchenyi-akna 2. keleti keresztvága között 
csökken az inert-anyag aránya és a keverő kő
szenek m ellett m ár közepesen kokszolódó telep- 
részek is vannak. Még tovább keletre egyre ja 
vulnak a kokszénbányászat lehetőségei. A 4. 
és 5. keleti keresztvágaton m ár néhány fölös 
kokszolódó tulajdonságú teleprész is előfordul. 
Szabolcson a kokszszéntermelés szempontjából 
kedvezőek a  viszonyok. Az üzem nyugati bánya-
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m ezejében ugyan m ég létezik néhány nem, vagy 
csak keverve kokszolódó teleprészlet. A szom
szédos Széchenyi-aknai bányamezőhöz képest 
azonban több a jól kokszolódó kőszén és egyre 
növekszik a fölös kokszolódó képességgel ren 
delkező kőszén m ennyisége is. A keleti bánya
mezőből m ár hiányzik az inért- és keverő
kőszén.
Vasas szene m ár olyannyira fölös kokszolódó
képességgel rendelkezik, hogy egymagában — 
keverőszén nélkül — m ár nem is lenne alkalmas 
kokszgyártásra, m ert belőle túlságosan lazaszer
kezetű, megfelelő szilárdsággal nem  biró koksz 
állítható csak elő.
Béta Bányaüzemben csökkennek a fölös kok
szolódó tulajdonságú teleprészek és növekszik 
a jól kokszolódó kőszén aránya. III. akna kok- 
szolódási viszonyai lényegében ugyanilyenek. 
K ossuth-aknán a szabolcsihoz hasonlóak az a rá 
nyok, bár valam ivel több a jól kokszolódó kő
szén. A nna-akna bányamezejében igen magas az 
inertkőszén aránya (32 %). Ez érthető, hiszen 
közism ert az aknát ért erős kontakt hatás. Pécs- 
bányát kivéve, i tt  a legkevesebb a fölös kokszo
lódé tulajdoságú kőszén. Zobák Bányaüzem kő
szenének kokszolódó tulajdonságai igen kedve
zőek.
Azt hiszem, hogy az elm ondottak meggyőzően 
bizonyítják: a címben foglalt három  fogalom -— 
szénültség, gázkitörésveszély, kokszszéntermelés 
— között szoros kapcsolat van. És mivel ennek 
a három  tényezőnek alapvető gazdasági vonat
kozási is vannak, m elyek a  mecseki liász kő
szénbányászat fejlődését, perspektíváját, az 
iparágon és a népgazdaságon belüli helyzetét 
döntően determ inálják, kutatásuk, a felism ert 
törvényszerűségek pontosítása és gyakorlati 
adaptálása nem csak puszta tudom ányos cél, 
hanem  a gyakorló geológus szám ára kötelesség! 
A tém át — tudom  — nem m erítettem  ki. Vizs
gálataim at — az adathalm azból kiválasztott né
hány példával illusztrálva — csak vázoltam.

Elsődleges célom volt: rám utatni — a nálunk 
utóbbi időben sajnálatosan elhanyagolt — szén
kémiai vizsgálatok tudományos és gyakorlati 
jelentőségére. Ha ezeknek fontosságáról sikerült 
meggyőznöm az olvasót, akkor nem  tettem  fe
leslegesen próbára a türelm üket!
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СТЕПЕНЬ УГЛЕФ ИКАЦИИ, ОПАСНОСТЬ  
ВЫ БРОСА ГАЗА, ДО БЫ ЧА  
КОКСУЮ Щ ЕГОСЯ УГЛЯ

Д-р Леонтин Фейер

Общеизвестный факт, что является тесная связь 
между степенью углефикации геохимического ха
рактера, выбросом газа влияющим на безопас
ность горного дела и добычей коксующегося угля. 
Знание региональных положений степени углефи
кации необходимо для горного дела. Автор сооб
щает положение степени углефикации в нижнели- 
ассовом угольном бассейне Печ-Комло на основе 
положения важнейших качественных характерис
тик каменного угля (пепел, безвлажный летучий). 
По исследованиям он описывает закономерности 
измененый степени углефикации по простиранию 
и по падению, которые можно однозначно узнать 
и несмотря на вторичные изменения (контактовый 
метаморфизм, окисленность, дегазация вдоль вы
ходов). Он показывает постепенное снижение сте
пени углефикации по простиранию, (от горных 
шахт г. Печ до бассейной части Комло) и зависимо 
от глубины. Автор занимается и с специальным 
изменением степени углефикации на нескольких 
заводах бассейной части Комло, которое случи
лось под контактовым влиянием андезитового 
покрова. Можно установить тесную связь между 
степенью углефикации и внутрибассейновым раз
делением выбросов газа. Территориальное раз
деление выбросов газа в горах Мечек находится 
кроме других важных факторов в высокой степени 
под влиянием степени углефикации. Выбросы газа 
концентрируются -  без нескольких исключений 
на лучше углефиционную территорию около г. 
Печ. Бурность выбросов, возрастающая с глубиной 
объясняется частично тоже с ростом степени угле
фикации.

Коксующие свойства залежей угольного бас
сейна гор Мечек изменяются подобно условиям 
степени углефикации. В самой углефицинной 
шахте Андраш добывают только лиассовый ка
менный уголь. По простиранию одновременно 
с уменьшением степени углефикации постепенно 
уменьшается и количество лиассового угля и уве
личивается отношение коксующегося угля.

Для бассейной части Комло с самой нижшей 
степенью углефикации характерные уже газовоп
ламенные сорты каменного угля.
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