
A Borsodi Szénbányák földtani kutatási 
feladatai, az V. ötéves tervidőszakban, 
valamint a termelési kutatás helyzete 
és problémái

Az V. ötéves terv term elési előirányzatai és 
a működő bányák m egkutatottsága m eghatá
rozzák a részletes fázisú földtani kutatási fel
adatait.

A Borsodi Szénbányáknak jelenleg 15 m ű
ködő bányája van. Ezek közül három  ham aro
san befejez, ezek term elését a többiek veszik át.

A bányaterületek m egkutatását, a kategória
arányok jelzik. Eszerint a 0,8 műrevalósági 
m utató feletti szénvagyonarányok az alábbiak:

A kategória: 13,7%
в 27,40/0
Ci 49,20/o
c a „ 9,7%

Ez a m egkutatottsági arány jónak mondható. 
Az A -f- В kategóriájú szénvagyon 30% feletti, 
a C< kategóriájú szénvagyon 10% alatti. A m ű
ködő bányák m indegyike rendelkezik m egkuta
tottsági nyilatkozattal és a kutatási eredm é
nyek értékeléséről összefoglaló földtani jelen
tések készültek. Az összefoglaló földtani jelen
tések adatainak utólagos bányabeli ellenőrzése 
azt m utatja, hogy a kutató fúrások alapján a 
települési szerkezet figyelem bevételével és a 
korrelációs összefüggések felhasználásával meg
határozott vastagsági és minőségi adatok a bá
nyászat tervezési igényeit kielégítik.

Az összefoglaló földtani jelentések szerkezeti 
adatainak utólagos ellenőrzése pedig azt igazol
ja, hogy borsodi vonatkozásban megfelelő fú
rási távolság esetén (optimális háló- vagy szel
vénykeretben) az 5 m -nél nagyobb elvetési ma
gasságú vető m inden esetben, míg a 2—5 m 
közöttiek kb. 50% -ban (területenként váltakozó 
eloszlásban) kim utathatók.

Ezek a bányabeli megfigyelések alapján ki
m utato tt kis eltérések, ill. az utólagos kutatástól 
várható csekély többlet-információ azt bizonyít
ják, hogy a bányaterületeken belül az utólagos, 
külszínről történő földtani kutatás nem indokolt. 
Ezért ilyet az V. ötéves tervben nem is tervez
tünk.

1. Működő bányák területének bővítése.

Az aknák egy részének ahhoz, hogy a term e
lési igényeket kielégítsék, mezőkapcsolásra, 
szénvagyonnövelésre van szüksége. A bányate
lekkel lefedni kívánt terü letek  m egkutatása 
ezért az V. ötéves terv  legfontosabb földtani 
kutatási feladata.

A tervezett kutatási területek:

Sajómercse kutatási terü let (Putnok Dél bő
vítés)

Egercsehi É.
A területen  1978-ban m ár vágathajtást te r

vezünk. i
Feketevölgyi bővítés:
1977-ben bányászati feltárást tervezünk.

Tervtáró bővítés: M egkutatása 1979-ben ese
dékes.

A mezőkapcsolások terü lete kb. 15 km1 2.
A mezőkapcsolások révén várható szénvagyon

w  .
növekedés 34 millió tonna (—  > 0 ,8 ) .

к
A részletes kutatáshoz tervbe vett fúrások 

darabszáma: 55.
A részletes kutatáshoz tervezett fúrások fm: 

19 000.
A mezőkapcsolások közül különösen a Put- 

noki bővítés sürgős, am elyről 1976 második fe
lében összefoglaló földtani jelentés elkészítését 
tervezzük.

A kutatási terü letek  alacsony ismeretességi 
(megkutatottsági) foka (a területek  szénvagyo
nának zöme C2 kategóriájú) m ár jelenleg is 
komoly megítélési problém át jelent számunkra, 
m ert nem bizonyos, hogy azoknak a bányáknak 
a mezőkapcsolása indokolt, amelyek jelentős 
szénvagyonnal rendelkeznek. Előfordulhat 
ugyanis, hogy a mezőkapcsolásra szánt terü le
tek  bányászati lehetősége sem jobb, m int a je
lenlegi bányaterület esetleg lefejtésre tervbe 
nem vett része.

2. A vállalati tervezést befolyásoló 
új szénterületek m egkutatása

A sajómercsei kutatási terü let várható szén- 
vagyona országos szinten is jelentős (kb. 65 
millió tonna). A kiterm elhető szénvagyon m űre
valósági m utatója: 1,02 (mm >  0,8).

A jelenlegi putnoki bánya területénél a sajó
m ercsei szénelőfordulás kedvezőbb, mivel a 
széntelepek vastagabbak, minőségük nem rom 
lik, és a széntelep kíséretében Putnokon elő
forduló rétegvizet tartalm azó homokrétegek 
kimaradnak.

A sajómercsei szénterület m egkutatását sür
gőssé teszi, hogy a széntelepek körülhatárolása, 
mennyiségi és minőségi ism erete nélkül a Put
noki akna helyzete, fejlesztése nehezen ítélhető 
meg. Csak további kutatás alapján dönthető el,
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hogy a szénterület a putnoki aknához tartoz- 
zék-e, vagy új bányaterületként vehetjük szá
mításba.

Az előzetes kutatási fázis
mélyfúrási igénye: 21 db

6900 fm
A részletes kutatási fázis
mélyfúrási igénye: kb. 40 db

13 000 fm

Az Egercsehi akna termelése (összteljesítmé
nye) bár nagymértékben fejlődött a vállalat 
aknái között mégis kedvezőtlen helyet foglal el. 
A szénellátásban betöltött helyzete azonban 
megköveteli, hogy üzemben tartsuk. Ebben az 
esetben viszont azt a módot kell megtalálni, 
hogy Egercsehi gazdaságosan legyen term eltet
hető. Azt a részterületet kell tehát megkutatni, 
ahol a jelenlegi Egercsehi aknából a legkedve
zőbb kifejlődésű szénvagyon termelhető.

A kutatásra tervbevett terület egyébként a 
Borsodi Szénbányák Nyugat-borsodi szénterüle
tének — a földtani meggondolások alapján — 
az egyik legkedvezőbbnek ítélhető perspektivi
kus szénterülete. Észak és kelet felé ugyanis a 
széntelep vastagságának növekedése várható. A 
kutatást úgy kell irányítani, hogy előbb a fel
derítő fázisban a kedvező helyet kell megtalál
ni, majd ezen a területen a részletes kutatást 
elvégezni.

A tervezett kutatás:

felderítő fázisban: 12 db kb. 6 000 fm
részletes fázisban: 53 db kb. 25 000 fm

Az elvégzett kutatások alapján lehet dönteni 
az Egercsehi akna további sorsáról.

3. Megkezdett kutatások befejezése

Az Y. ötéves tervben előbbre kellene lépnünk 
abban is, hogy néhány terü let előzetes kutatási 
fázisát befejezzük (pl. Dubicsány, ahol a szén
terület ÉNy-i határának m egkutatása szüksé
ges). A feladat két szelvényben 4 db fúrással el
végezhető.

4. Perspektivikus kutatás

Néhány felderítő és perspektivikus jellegű 
mélyfúrás is szükséges lenne, hogy a medence
peremek és a mélyebb szintek megismerésében 
előbbre lépjünk. Borsodi területen ilyen jellegű 
fúrás utoljára 1969-ben mélyült, azóta újabb 
ismereteket nem szereztünk.

A Borsodi Szénbányák területén a tervbevett 
bányabeli kutatófúrások (szerkezetkutató, talp- 
és főtefúrások) kb. 4500 fm -t tesznek ki. (Ezek
ben nem szerepelnek a technológiai jellegű 
fúrások.)

Már a betervezett fúrások darabszáma és 
fm-mennyisége is jóval kevesebb, m int az 1963 
—67. év közötti tényleges értékek, mégis ezek 
egy részét a fúróberendezések korszerűtlensége,

rossz állapota m iatt teljesíteni nem tudjuk. 
(Kisebb helyigényű, könnyebb súlyú, könnyen 
mozgatható és nagyobb kapacitású fúróberen
dezésekre lenne szükségünk).

Jelen helyzetünkben sokszor kutatóvágattal 
vagyunk kénytelenek megoldani olyan helyze
teket, amelyeket régebben mélyfúróberendezé
sekkel oldottunk meg.

A bányabeli kutatások szükségességét csupán 
a mélyfúrások mennyiségének és a szénvagyon 
visszahagyások összefüggése alapján is igen 
fontosnak kell megítélnünk. (A kutatások csök
kenésének arányában nő az ásványvagyonfel- 
hagyás.) Termelékenységnövelő hatására mérő- 
Számaink nincsenek.

A Borsodi Szénbányák évente kb. 4500 fm 
kutató jellegű vágatot hajt ki. Ezek a vágatok 
nagyon sok földtani információt nyújtanak a 
bányaművelő mérnökök számára.

Régebben a kutatóvágatok túlnyomó részéről 
megfelelő földtani szelvények álltak rendelke
zésünkre, melyről leolvashattuk a széntelep 
vastagságának és minőségének változását. En
nek alapján tervezhettük a várható vastagsági 
és minőségi változásokat. Láttuk a vetők helyét 
és adatait. Ennek alapján szerkezeti térképet 
szerkesztettünk.

Napjainkban a szelvényezett vágatok aránya 
csökkent. Ennek oka, hogy az üzemi koncent
rációra történő törekvés m iatt (ami gazdasági 
vonatkozásban igen helyes) a létszám erősen 
csökkent. Egy üzemnek régebben is egy geoló
gusa volt, és m a is egy van. A megnövekedett 
napi vágathajtási hossz és a korszerű biztosí
tás (amely a széntelepek láthatóságát megszün
teti) a vágatszelvényezés naprakész állapotát 
igényelné.

Ismeretes, hogy a Borsodi Szénbányák terüle
tén a széntelepek felett közvetlenül, vagy védő
réteg közbetelepülésével rétegvizet tartalmazó 
homokrétegek települnek.

A vállalat 15 aknája közül az ÄBBSZ XIII. 
fejezete szerint 5 vízveszélyes, 2 részben víz
veszélyes, 7 nem vízveszélyes. (Ebből 3 aknánk 
az üzemelést hamarosan befejezi).

1976—80. között bányából lem élyített vízte
lenítő fúrások várható hossza: 27 OOOfm.

A víztelenítés módszereiben, hatásában a 
fúrások teljesítmény-növelésében (tehát a víz
telenítés gazdaságosságában) igen jelentős előre
haladás történt. Ennek fenntartása azonban a 
berendezések lerom lott állapota, rossz anyag- 
és eszközellátottsága m iatt igen nehéz feladatot 
ró ránk.

Tervezzük a rétegek külszínről történő vízte
lenítését, amelynek kedvező hatása m ár a vágat
hajtás időszakában jelentkezne, és ennek ered
m ényeként a kiterm elt víz hasznosítása is meg
történhetne. Ezt azonban az erre alkalmas be
rendezések hiánya és a nehezen beszerezhető, 
nagyteljesítm ényű szivattyúk m iatt megvalósí
tan i egyelőre nem tudjuk. Kívánatos lenne az 
Országos Földtani K utató-Fúró Vállalatnak az 
ilyen nagy teljesítm ényű fúrások lemélyítésére 
alkalmas fúróberendezés beszerzésére az intéz
kedést megtenni.
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A term elési kutatás továbbfejlesztésében igen 
sokat várunk a bányabeli geofizikai m érések 
alkalmazásától. A tektonikai kép sok esetben 
még a fejtésre előkészített szénterületeken sem 
ismert. A fejtést előkészítő vágatokban észlelt 
vetődések ugyanis a fejtési terü leten  m egszűn
hetnek, és új vetődések jelentkezhetnek. Erre 
más módszer — a hely igény és a gyorsaság 
m iatt — nincs, illetve nem ismert.

A bányabeli geofizikai módszerek bevezeté
sére, alkalm azhatóságára a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Geofizikai Tanszéke dr. Csókás János 
tanszékvezető irányításával a Borsodi Szénbá
nyák területén  három  éve végez kísérleteket. 
Ennek alapján úgy látszik, hogy a széntelepek 
vetőzónái fejtéselőkészítő és feltáró vágatokban 
végzett geofizikai módszerekkel kim utathatók. 
Ezek közül az egyik az ún. szeizmikus telep
hullám ok módszere, m elyet a Ruhr-vidéki, a 
skóciai és az osztravai szénbányákban m ár évek 
óta alkalmaznak. A módszer hazai bevezetésé
nek a borsodi kísérletek szerint nincs elvi aka
dálya. A másik, az ún. geoelektromos telep
szondázások módszere, melyet, m in t új bánya
geofizikai módszert, a Borsodi Szénbányáknál 
kísérleteztek ki és a gyakorlatban kipróbáltak.

A bányabeli geofizikai módszerek bevezeté
sére a Nehézipari M inisztérium, a Központi 
Földtani H ivatal és a M agyar Szénbányászati 
Tröszt segítségét kérjük.

Előadásomban röviden foglalkoztam a Bor
sodi Szénbányák term elési kutatásának helyze
tével, nehézségeivel. Ezek az objektív nehézsé
gek azt hiszem országosan kisebb-nagyobb m ér
tékben jellemzőek. Ism ereteim  szerint ezek

kiküszöbölésére a M agyar Szénbányászati Tröszt 
jelentős erőfeszítéseket tesz.

Szólnom kell még röviden a bányaföldtani 
m unka helyzetének, megítélésének egyes prob
lém áiról is.

A term elő üzemeknél a földtani osztályok 
m egalakulása 22 éves m últra tek in t vissza. 
Szervezeti helye, felépítése, összetétele, m unka
köre (ügyrendje) azonban még ma is nagym ér
tékben eltérő. A bányam űvelés és a termelési 
kutatás nem fejlődött azonos m értékben.

Az eltérést elsősorban nem az egyes m eden
cék eltérő földtani bonyolultsága, hanem  a 
m űszaki vezetés igénye, a főgeológus felkészült
sége, szervezőkészsége és a kettőjük viszonya 
határozza meg.

A kölcsönös bizalom m egterem tését és a  bá
nyaföldtani m unka előbbrevitelét nagym érték
ben elősegítené, ha bányam érnökök és geoló
gusok őszintén és részleteiben fogalmaznák meg 
az elvárásokat és terem tenék meg azokat a lehe
tőségeket, am elyeket a bányam űvelés tervezé
séhez szükségesnek ta rtan ak ,' és bányageológu
soktól elvárnak. Ennek elősegítésére alkalmas
nak tartom  az Országos Ásványvagyon Bizott
ságot, ahol évek óta bányam érnökök és geoló
gusok igen hatékonyan tevékenykednek, és 
am elynek eredm ényeként sok hasznos elképze
lés született.

A kölcsönös bizalom, az akarás, a m unkák 
kellő koordinálása, az elvárások megfogalma
zása, a népgazdaság érdekeinek szem előtt ta r
tása a bányaföldtani m unka hatékonyságát 
növeli, elősegíti a nem megfelelő földtani isme
retből származó bányászati kockázat csökken
tését.
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