
A dunántúli gyűjtőerőművel kapcsolatos 
földtani kutatás valamint a termelést 
segítő vízvédelmi és bányaföldtani 
feladatok a Tatabányai Szénbányáknál

A Tatabányai Szénbányák földtani kutatási 
feladatai közül jelenleg a legfontosabb a Du
nántúli G yűjtőerőm ű szénbázisának, a nagy
egyházi és m ányi te rü let szénvagyonának rész
letes m egkutatása, valam int a bányatervezéshez 
szükséges földtani adatok biztosítása.

Nem kisebb jelentőségű azonban a széntele- 
pekkel együtt előforduló bauxit m egkutatása 
sem, amely a nagyegyházi medencében — ahol 
m ár előzetes szinten m egkutatott a bauxit — 
ikerterm ékes bánya tervezésére ad lehetőséget. 
Igen erőteljes kutatás folyik területünkön, 
am elynek tapasztalatai m eghatározzák felada
tainkat nemcsak az ötéves tervben, hanem  a tá 
volabbi jövőben is.

Ezek közül m ár a bevezetőben a következő
ket kell kihangsúlyozni:

1. Folytatni kell a további folyamatos kutatást 
a rem énybeli területeken, valam int a m ár 
ismert, de részletesen nem m egkutatott te 
rü letek  ásványvagyonainak tisztázására.

2. Célszerű, az eddigieknél hatékonyabb kuta
tást folytatni, tehát egy-egy területen  ki
sebb ütem ben, vagy nagyobb földtani fel
dolgozó apparátussal, amely átgondoltabb 
dinam ikus fúrástelepítést tesz lehetővé.

3. Fokozottabb gondot kell fordítani a kutatás 
gazdaságosságára.

4. Érvényesíteni kell azt az elhatározott, de a 
gyakorlatban nem megvalósított elhatáro
zást, hogy a kutatásokat a KFH által meg
bízott kutatásvezetők irányítsák, akik fel 
vannak hatalm azva arra, hogy a saját szak
mai felelősségükre olyan döntéseket hozhat
nak, am it eddig többszöri bizottsági üléssel 
és egyéb időtrabló tárgyalásokkal lehetett, 
vagy éppen ezért nem lehetett elintézni.
E rövid bevezető u tán  tekintsük á t a Tata
bányai Szénbányák földtani szolgálatának 
konkrét feladatait.

Főbb tennivalóink az alábbiak szerint oszla
nak meg:

I. Üj szénterületek m egkutatása és földtani 
értékelése.

II. A term elést közvetlen segítő földtani kuta
tás, amely elsősorban a tektonikai viszo
nyok, valam int a telepkifejlődés változá
sainak m egállapításaira irányul a működő 
bányaüzemekben.

III. Vízvédelmi biztonsági kutatás a védőréteg
viszonyok és a víztárolók helyzetének meg
állapítására.

A földtani szolgálat m unkáját összefogja és 
irányítja  a Bányaföldtani Osztály, amely a m ű
szaki előkészítési főm érnök közvetlen irányítá
sa alatt végzi m unkáját. /

A földtani szolgálatban 12 fő rendelkezik fel
sőfokú végzettséggel, 9 technikus és 2 fő admi
nisztratív munkaerő.

Az összes létszám tehá t 23 fő, amelyből 18 a 
Bányaföldtani Osztály létszáma, 5 fő pedig a 
bányaüzem ek állományában van. A nemek sze
rin ti megoszlás 7 nő és 16 férfi.

I. Az új területek  m egkutatása

A Tatabányai Szénbányák érdekeltségi terü 
lete 1300 km2, amely m agába foglalja a Vértes 
északi előterét, valam int a Gerecse hegység 
nyugati és középső részét, valam int a fenti 
hegységektől a  Budai hegységig terjedő terüle
tet, délen Csákvár—Érd, északon pedig Páty— 
Perbál—Gyerm ely vonaláig.

A teljes területből szénkutatásra improduktív 
700 km2, tehát a te rü let valamivel több m int 
50%-a.

A működő bányák kb. 50 km  -nyi területén 
kívül m egkutatott, ill. kutatás a la tt áll 20 km2 
terület és további 80 km2 részletesebb kutatá
sára és kb. 450 km2-nyi terü let felderítésére 
kell felkészülni.

A rem énybeli terü letek  közül 2 területcso
portot különböztetünk meg:

1. A produktivitás m ár fúrással is igazolt.

Ilyen területek  az alábbiak:

a) Gyerm ely—T arján—Héreg közötti kb. 40 
km2-nyi terület.

b) Tardosbánya—V értestolna közötti me
dence (7 km2).

c) Zsámbéki te rü let (3 km2), ill. az ehhez 
kapcsolódó M ány—Zsámbék közötti te
rü le t (20 km2)

d) Vértessomlyó—Várgesztes kisebb pro
duktív területe (összesen 5 km2).

e) K örnyebánya—Patárhegy vonaltól nyu
gatra  eső terü le t (5,5 km2).

2. Fúrásokkal nem igazolt, de földtani és ré-
tegtani megfontolás alapján felderítésre ér
demes :
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a) A Vértes keleti előtere, főleg Szár és 
Vértesboglár környéke (120 km2).

b) Zsámbék—Biatorbágy—Etyek—Sótkút 
környéke (200 km2).

c) A Gerecse nyugati előterében Tatabánya 
—Környe közötti terü let (100 km2).

Az im produktív terü let az alaphegységkibú- 
vások és a m ár m egkutatott meddő területek.

Az eddigiekben csak a barnakőszén-kutatás 
perspektíváit vizsgáltuk, tekintettel a rra  azon
ban, hogy a nagyegyházi, mányi területen  a 
szénnel együtt bauxit is előfordul és ennek ki
term elése célszerűen a m egnyitásra kerülő 
szénbányákból tö rténhet — anélkül, hogy ezzel 
kapcsolatos perspektívákat részletesen elemez
nénk — meg kell állapítanunk, hogy a rem ény
beli szénterületek egy részén és ezen kívül a 
szénre meddőnek nyilvánított területeken is 
várható bauxit. Ez utóbbiak kutatását a BKV 
tervezi és irányítja. A szénnel együtt előfor
duló bauxit megismerését azonban, az ikerter- 
mékes bányák létesítési lehetőségeit eldöntendő 
a Tatabányai Szénbányáknak kell szorgalmaznia.

A Dunántúli Gyűjtőerőm ű szénbázisának 
megismerésében elért eredmények, a  kutatás 
jelenlegi állása és a további feladatok a követ
kezők:

Nagyegyháza

Az előzmények részletes ism ertetése nélkül 
összefoglaljuk az eddigi kutatásokat. A több 
szakaszban történő szén, bauxit és vízföldtani 
kutatás céljából összesen 241 fúrás mélyült, 
89 500 fm-el. Ezzel a nagyegyházi produktív 
területen kb. 160 x 160 m-es átlagos fúrási sű
rűséget értek el.

Az összes kutatásból a részletes szénkutatásra 
a fúrások 33%-a mélyült, 59% elsősorban a 
bauxitot ku tatta  és vízföldtani megfigyelésekre 
a fúrások 8% -át terveztük.

A fenti arányt a szén és a bauxit települési 
viszonyainak ism eretében indokoltnak tartjuk, 
a hidrogeológiai megfigyeléseket pedig a jel
zettnél lényegesen több fúrásban végeztük el a 
komplex ásványkutatás során.

A bauxit egész medencére kiterjedő felderítő 
és a nyugati rész előzetes szintű m egkutatását 
fejeztük be, ez utóbbi részletes kutatását tovább 
kell folytatnunk, hogy a bauxitterm elés meg
indításáig (1985-ig) a településről, a szennyező
elosztásról, az eddig esetleg nem kellően ism ert 
idősebb tektonikáról, a term eléshez szükséges 
részletességgel adataink legyenek.

A további részletes fázisnak megfelelő kuta
táshoz a BKV előzetes értékelése szerint még 
kb. 30 ezer fm lefúrása szükséges.

Ez a kutatás részben történhet a bányából 
is, azonban ez leszűkíti a kutatási lehetősé
geket, m ásrészt időben nagyon eltolja a kuta
tás befejezését, ezen felül a jelenlegi műszaki 
felkészültségünk sem olyan, hogy bányából a 
külszíni fúrással azonos értékű fúrólyukat tud
nánk mélyíteni.

Elsősorban további külszíni kutatást javaso
lunk tehát, emelyet azonban úgy kell tervezni, 
hogy ebbe beleilleszthetők legyenek a bányából 
megfelelő felkészültséggel m élyített fúrások is.

A szénterület m ár 1923 óta ism ert volt, azon
ban a korábbi kutatási fázisokban a hidrogeoló
giai viszonyok tisztázására olyan nagy gondot 
nem fordítottak, m in t am ilyet a korszerű víz
védelem megkíván, így a részletes kutatás után 
az OÁB javaslatára kiegészítő hidrogeológiai 
fúrásokat kellett lemélyíteni, tisztázni a fedő 
karsztos mészkövek és az alaphegység vízföld
tani jellemzőit.

Ez indított el egy igen jelentős újabb kutatási 
fázist, ugyanis az első fúrással 15 m jóminő
ségű bauxitot harántoltak.

A Tatabányai Szénbányák kezdeményezésére 
a KFH messzemenő támogatásával a hidroge
ológiai kutatáson kívül erőteljes bauxitkutatás 
indult meg a területen.

Az újabb kutatásokkal elért eredm ények igen 
jelentősek:

1. Az egész medence felderítő szintű bauxit- 
kutatása után előzetes fázisnak megfelelő 
ismeretességgel ku tattuk  meg a medence 
nyugati részén található telepszerű bauxit- 
fejlődést. am elynek készlete a 10 millió ton
nát is meghaladja.

2. Vízföldtani szempontból döntő jelentőségű 
annak a felismerése, hogy helyenként igen 
jelentős vastagságú áthalm ozott dolomittör
m elék települ a legtöbbször ugyancsak m ál
lóit és sokszor agyagos törm elékkel kitöltött 
szálbanálló dolomitra, amely kétségtelenül 
jelentős szigetelő hatással bír a triász karszt
víz betörése ellen. Ennek in situ védőréteg 
értékéről Csordakúton egy kísérleti vágatban 
fogunk biztos tám pontot szerezni.

3. Tisztázatlan volt a korábbi részletes szénku
tatás után, hogy a fedő összletben található 
mészkő rétegcsoportok, így a telepek közötti 
édesvízi mészkő és az alveolinás mészkő mi
lyen vízföldtani jellemzőkkel rendelkeznek 
és m ilyen vízvédelmi felkészültséget kíván
nak meg a bányászattól. Ezekről és általá
ban a medence vízföldtani helyzetéről az 
elvégzett vizsgálatok alapján a Bányászati 
Kutató Intézet Bányavízvédelmi Osztálya 
olyan részletes és kiváló érétkelést adott, 
hogy ezek figyelembevételével a szén és a 
bauxit vízvédelme egyaránt biztonságosan 
tervezhető.

4. Végezetül, de nem utolsósorban említem, 
hogy a kiegészítő bauxit és vízföldtani ku
tatás nagy m értékben pontosította a tektoni
kai képet, a telepkifejlődés horizonátlis vál
tozásait és a kiékelődési határokat.
A szénvagyonban lényeges változást ez a 
kutatás — m int ahogy az várható is volt — 
m ár nem eredményezett.

További feladataink:
1. A m ár em lített részletes bauxitkutatás első

sorban az ism ert szénterületén.
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2. A medenceperemi felderítő jellegű bauxit- 
kutatás, ill. az így produktívnak bizonyult 
helyeken a részletesebb kutatás folytatása.

A meginduló bányászattal kapcsolatos egyéb 
feladatainkkal a későbbiekben még foglalko
zunk.

Csordakút

A területen a részletes szénkutatás 1968-ban 
befejeződött. Az OÁB 1919/69. sz. határozata 
szerint ugyan a m egkutatottság nem érte el a 
kívánt szintet, de a ku tatást befejezettnek nyil
vánították azzal, hogy az alsó telepnél 1,6 m il
lió t készlet produktivitását a bányam űveletek 
során tisztázni kell.

A bányászat 1971-ben m egindult a magasabb 
karsztvíznívó feletti terü let lefejtésére irányuló 
feltárással. Jelenleg m ár a víznívó alatti te rü 
letek előkészítése van folyam atban. Időközben 
a nagyegyházi kutatással egyidőben a hidroge
ológiai és részben a bauxitkutatást is kiterjesz
te ttük  a csordakúti területre, így 17 újabb fúrás 
m élyült ezen a helyen. Bauxit indikációk ezen 
újabb fúrásokban is m utatkoztak, ezért ennek 
m egkutatása — elsősorban a bányászattal m ár 
fe ltárt területen  — sürgős feladat, amelynek 
m egkutatását a KFH a BKV-nál tö rtén t meg
rendelésével a kutatási kapacitást és a fúrások 
időben történő m egindítását biztosította.

Feladataink ezen a téren:

a) A bauxitkutatást a lehetőség szerint előse
gíteni a bányából történő kutatással is.

b) A kutatást folyam atosan tovább folytatni a 
részletes kutatás befejezéséig.

c) A bauxitkutatás befejezésével részletes ér
tékelő jelentés készítése.

Mány

Az előzetes szintű kutatás eredm ényeit az 
1974-ben készített zárójelentés foglalja össze, 
annak alapján terveztük meg a részletes szén
kutatási fázist, am elyet a KFH a 354/75. sz. 
határozatával jóváhagyott.

A bányanyitási tervekhez igazodva a kuta
tást 1976. év végéig feltétlenül be kellett volna 
fejezni, ezért a kutatási program ot az eredeti 
80 ezer m -ről 45 ezer fm -re csökkentettük, egy
ben a KFH a hazai korlátozott fúrási kapacitás 
m iatt a Szovjetuniótól 40 000 fm kutatófúrás 
lem élyítését rendelte meg.

A OFKFV igen nehéz helyzetben, de a válla
lásainak teljesítésére a maximális erőfeszítések
kel, a részletes komplex kutatás megvalósításán 
dolgozik.

Az elm últ évben összesen 14 000 fm fúrás 
mélyült, amelyből a Dorogi Szénbányák 2 be
rendezésével 2485 fm -t teljesített.

Ez évi előirányzat 19 800 fm, am elyet véle
m ényünk szerint csak úgy tudnak teljesíteni, 
ha az eddigieknél nagyobb segítséget kap a 
vállalat.

Igen örvendetes, hogy a szovjet fúrócsoport 
érkezése m ár aláírt szerződéssel biztosított, 
azonban a 3—4 hónapos késés m iatt a részükre 
előirányzott 19 400 fm lefúrása ebben az évben 
m ár nem nagyon lehetséges.

A kutatások befejezését 1977. év közepére 
várhatjuk, amelynek értékelő zárójelentését 
1977. dec. 31-ig tud juk  elkészíteni.

A KFH-hoz beterjesztett módosított progra
mot a KFH tudomásul vette azzal, hogy az ere
deti határozat szerint az 1976. évi első ütem 
befejezése (azaz kb. 17 000 fm lefúrása) után 
értékelő jelentést kell készíteni és ennek alap
ján dönt a további kutatásokról.

Az eddigi kutatások során szerzett tapasz
talatok alapján a kutatási módszerrel kapcso
latos legfontosabb javaslatainkat és feladatokat 
az alábbiakban foglalhatjuk össze:

1. Jól felszerelt és kellő számú feldolgozó ge
ológussal rendelkező fúrási kapacitást kell 
létrehozni az OFKFV-nél, aki az eddigiek
nél gyorsabb ütem ű kutatásoknak is meg 
tud felelni.

2. Feltétlenül növelni kell a kutatás hatékony
ságát és gazdaságosságát. Ez elérhető az á t
gondoltabb fúrástelepítéssel és a m indenre 
kiterjedő komplex földtani feldolgozással.

3. A felderítő szakaszban a fúrásokat teljes 
egészében m agfúrással javasoljuk mélyíteni 
részletes anyagvizsgálatokkal és az alapján 
kell kijelölni a további kutatás feladatait, 
meghatározni az elvégzendő anyagvizsgála
tokat a következő kutatási fázisban.

4. Az anyagvizsgálatoknak lépést kellene ta r
tani a fúrásokkal, m ert ezek eredm ényeit 
fel kell használni a további fúrások telepí
téséhez, ill. a többi fázisban végzendő vizs
gálatok kijelöléséhez.

5. A fúrás befejezése után elkészült földtani 
dokumentációban a földtani naplót a geofi
zikával és a minőségi eredm ényekkel egyez
tetve kell összeállítani és ennek tartalm az
nia kell az összes fúrásra vonatkozó vizsgá
lati eredm ényt. (Nagyegyházi zárójelentés 
összeállítása során szerzett tapasztalatunk 
ugyanis az, hogy a dokumentációban szerep
lő legtöbbször nyers adatokat az értékelés
hez felhasználni nem tudjuk, kénytelenek 
vagyunk ezeket a többi adattal egyeztetve 
átértékelni.

6. Nagyobb terjedelm ű kutatásoknál gondos
kodni kell az ellenőrzésre e lte tt magm inták 
tárolására szolgáló helyiségről, m ert a nagy
eg y h áz i-m án y i fúrások nem megfelelően 
tárolt m intái közül is igen sok m ár használ
hatatlanná vált. Ezt kívánjuk m ost elkerülni 
a Tatabányai Szénbányák finanszírozásával 
építés a la tt álló m agraktárral. Ez után m ár 
a területünkön mélyülő fúrások ellenőrző 
m intái egy helyen és hozzáférhetően lesznek 
tárolva.

Az eddigiekben részletesen ism ertetett terü 
letek kutatásának befejezésén kívül, tovább

41



kell fo ly tatnunk a felderítő kutatásokat az em
líte tt rem énybeli területeken, hogy ennek alap
ján kijelölhessük a további ku tatásra érdemes 
területeket és azokat időben meg tud juk  részle
tesen kutatni.

Az V. ötéves tervben ezért évenként 25—30 
ezer folyóm éter kutatófúrás lem élyítése kívá
natos, így az ötéves terv  végéig felderítő szin
ten m egkutatnánk a legfontosabb rem énybeli 
területeinket és befejezhetnénk a M ány—Tar
ján—Héreg közötti terü let részletes kutatását.

II.

A term elést segítő kutatások irányításában 
a bányaüzem eknél dolgozó geológusokra hárul 
a nagyobb feladat. V állalatunknál, úgy érzem 
ezen a téren  sok még a tennivaló. Ennek oka 
véleményem szerint az,hogy a kifejezetten bá
nyaföldtani m unkától a m ás irányú leterheltség 
elvonja a bányába járó geológusokat. Csökken- 
tenünk kell az adm inisztratív jellegű m unkát, 
hogy geológusaink többet járhassanak bányába 
és így nagyobb segítséget tud janak  nyú jtan i a 
term elési feladatok ellátásához.

Különösen fontos, hogy a feltárások előkészí
tésében tám aszkodni tud janak  az üzemi geoló
gusokra, akik a bányabeli és külszíni fúrások 
földtani értékelésével segíthetik az optimális 
irány és szintek kijelölését.

Jelentős segítséget nyú jtha t még a viszony
lag egyszerű kifejlődésű Tatabányai medencé
ben is a geológus a telepazonosításokkal vagy 
az egyes padok azonosításával ott, ahol rövid 
távolságon belül jelentős kifejlődésbeli válto
zások tapasztalhatók.

Természetesen egyik legfontosabb feladata 
kell, hogy legyen a geológusoknak a  szénva- 
gyonnak és változásainak az üzem által is hasz
nosítható módon történő nyilvántartása. Az ás
ványvagyongazdálkodás lenne tulajdonképpen 
a megfelelőbb kifejezés, ehhez azonban a jelen
legi ásványvagyon-nyilvántartásokban elsősor
ban a kiterm elhető készleteknek a reális lehe
tőségekhez igazodó és a helyi sajátosságokat 
jobban figyelembe ve tt és a népgazdasági meg
ítélés alapján szám ított kiterm elhető vagyon
nak az összhangját kell m egterem teni. Igen ör
vendetesnek ta rtju k  az OÁB ezirányú intézke

déseit. Az ásványvagyon-gazdálkodást e nélkül 
nem lehet jól kézbentartani, form álissá válik az 
ásványvagyon-visszahagyások és veszteségek el
bírálása is. Célunk pedig csak az lehet, amire 
az OÄB is törekszik, hogy a szénvagyonnal tö r
ténő ésszerűbb gazdálkodás lehetőségeit meg
terem tsük.

III.

A harm adik feladatkörbe a vízvédelmi szem
pontból történő kutatások tartoznak, ide a bá
nyák vízvédelm ének kialakításához, a vízve
szély gyakorlati elhárításához szükséges vizsgá
latokat soroljuk.

Jelenleg az ÁBBSZ XIII. fejezete előírásai
nak megfelelően, a m űszaki üzemi tervekkel 
összhangban levő biztonságos vízvédelem kiala
kítása és ennek szükség szerinti módosítása, ill. 
kiegészítése a legfontosabb gyakorlati feladat. 
Ennek irányítását vállalatunknál a Bányaföld
tan i Osztály végzi, amely egyben ellátja ezzel 
kapcsolatos m űszaki adm inisztrációit is.

A gyakorlati feladatokat, a fúrások irányítá- . 
sát, értékelését, a védőrétegviszonyok és a szer
kezet tisztázását a bányaüzem i geológusoknak 
kell ellátni a Bányaföldtani Osztály irányítása 
m ellett. Rendszeres és fontos tevékenység a bá
nyászat biztonsága érdekében a visszafejlődő
ben levő tatabányai m edencében is, sokkal na
gyobb feladatot jelen t azonban az új bányák
ban, ahol fedő- és fekűvízveszéllyel egyaránt 
számolni kell. Tervszerű lecsapolással kell meg
előzni i tt  a váratlan  vízbetöréseket a fedőből és 
a fekű triász karsztvíz helyi nyom áscsökkenté
sével lehetőleg kizárni a bányatérségből a víz
beáramlásokat.

Szükséges tehát, hogy az üzemi bányaföldtani 
szolgálatot megerősítsük, m ert a nagyegyházi 
és m ányi bányákban csak egy ütőképes bánya
földtani szolgálat tud m egbirkózni a feladatok
kal.

Röviden inkább csak az elvégzendő feladato
kat és problém ákat tud tam  érinteni, befejezésül 
azonban el kell mondanom, hogy jó szakembe
rekből álló földtani szolgálat van vállalatunk
nál, am elyet az igen komoly eddigi eredm ények 
tanúsítanak és ez biztosíték arra, hogy az el
következendő nagyobb feladatokat is a tőlünk 
telhető módon megoldjuk.
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