
A termelési földtani kutatás helyzete 
és feladatai a szénbányászatban

S Z É L E S  L A J O S

A termelési földtani kutatás olyan adatgyűj
tő külszíni és bányabeli munkálatokat foglal 
magába, amely az ásványvagyon és kísérő kőze
tei földtani és fizikai paramétereinek és tekto
nikai zavarzónáknak jobb megismerését bizto
sítja avégett, hogy ezek ismeretében, a gazda
sági eredményekben is kimutatható, kedvezőbb 
termelési körülményeket lehessen tervezni, 
illetve megvalósítani.

A termelési kutatásnak a következő módszerei 
terjedtek el:

fúrásos: külszíni és bányabeli;
geofizikai: külszíni és bányabeli;
vágatkutatás: szintes, lejtős, függőleges.

A különböző kutatási módszerek egymást ki
egészítik, még pontosabbá teszik az információt. 
A geofizikai módszerek közül a karotázs mérést 
külszíni fúrásos kutatásoknál kötelezően, a bá
nyabeli fúrásoknál helyenként és időszakonként 
használják.

Az MSZT bányavállalatainak jelenlegi 
lehetőségei

A NIM Szénbányászati Igazgatóságának a 
geológiai szolgálat munkájára vonatkozó 1954. 
márciusi utasítása első alkalommal írja elő a 
szervezet létrehozását és rögzíti felépítését, fel
adatait, jogait és kötelességeit.

Az utasítás hatására valamennyi szénbánya 
vállalatnál —  az addig spontán létrejött — 
bányaföldtani szervezet hivatalosan is meg- 
erősítődött, illetve ahol nem volt, ott megalakult.

Az 1954-ben alakult bányaföldtani szolgála
tok 25 éve foglalkoznak — ügyrendjüknek meg
felelően —  a földtani kutatás tervezésével, kivi
telezéséivel, az adatok feldolgozásával és érté
kelésével, az ásványvagyon mennyiségi és minő
ségi meghatározásával, és a termelési tervekhez 
szükséges földtani térképek elkészítésével. Ezen
kívül részt vesznek a bányatelek fektetési eljá
rásokban, a védőpillérek kijelölésében és mint
egy 10 éve — az ásvány vagy on-gazdálkodáshoz 
tartozóan — a veszteség és hígulás okainak 
vizsgálatában.

E feladatok megoldására az MSZT vállalatai 
rendelkezésére — 1978. I. 1-én — a következő 
szakemberek állnak:
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Mecsek 13 5 2 20 36 56
Dorog 4 — 1 5 6 11
Tatabánya 11 1 3 15 20 35
Oroszlány 3 — 1 4 10 14
Középdunántúl 6 — 2 8 5 13
Borsod 10 1 1 12 3 15
Nógrád 5 1 — 6 2 8
Várpalota 4 1 — 5 1 6
Mátraalja 4 — 1 5 8 13
MSZT 5 — — 5 — 5

ÖSSZESEN 65 9 11 85 91 176

Az aknaüzemi bányaföldtani szolgálatok 
szakmai irányítása alá tartozik az üzemek bá- 
nyabeli kutató-fúró csoportja, és a vállalati 
szolgálatok szakmai felügyelete mellett működik 
a külszíni fúró szakgárda is. Ezek létszáma a 
vállalati feladatoktól és a kiépítettségtől függően 
összességében 450— 500 főre tehető.

Bányabeli feladatok

1. Fúrásos karotázs.

Ez az adatgyűjtő és biztonsági feladatokat is 
ellátó tevékenység igen nagy múltra tekint 
vissza. Mind nagyobb szerep hárul e kutatási 
módra, mert a nagyfokú gépesítés mind több és 
több földtani alapadat időbeni ismeretét kívánja 
meg. Ezeknek a feladatoknak az ellátásához a 
vállalati földtani szolgálatok különbözőképpen 
tudnak eleget tenni. Mivel ez a kutató tevé
kenység elsősorban aknaüzemi igényeket elégít 
ki, közvetlen termelést, illetve napi feladatokat 
old meg, így az üzemi földtani szolgálatok 
feladatkörébe tartozik. Ezért valamennyi válla
latnál szorgalmazzuk — az egyes vállalatoknál 
már jól bevált —  üzemi földtani szolgálat fel
állítását, illetve kiépítését.

Vállalataink közül csak a Mecseki, a Közép
dunántúli és a Borsodi Szénbányák üzemi 
geológus-szolgálata rendelkezik valamennyi 
aknaüzeménél, évtizedet meghaladó gyakorlati 
tapasztalattal. Az MSZT megalakulása óta szer
vezték meg az üzemi szolgálatot a Tatabányai 
és az Oroszlányi, valamint a Mátraaljai Szén
bányáknál. Jelenleg folyik a Nógrádi Szénbá
nyák üzemeinél a földtani szolgálat kialakítása.

A Dorogi és a Várpalotai Szénbányák akna
üzemi földtani szolgálatának szervezése még a 
közeljövő feladata.
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A bányabeli fúrásos kutatás műszaki eszkö
zeinek megismerése, beszerezhetőségének és 
tipizálási lehetőségének vizsgálata a tröszt bá
nyaföldtani osztályának megalakulásától kezdve 
fontos feladata. Sikerrel járt a szovjet NKR 
-100-as és a lengyel MDR—03 és MDR— 06-os 
fúróberendezések kipróbálása, illetve elterjesz

tése. Az előbbi, sűrített levegő igénye miatt, az 
eocén bányák zöménél, míg az utóbbi két be
rendezés az észak-magyar vállalatok üzemeinél 
használható, jó hatásfokkal.

Vállalataink 1978. I. 1-én a következő fúró
berendezésekkel rendelkeztek:

Szocialista gyártmányok

Craelius
magyar

NKR—100 
SZU

WD—02 
lengyel

WDP—1
lengyel

MDR—06 SZBA—500 
lengyel SZU

SZÉK—1 
SZU

összesen

Mecsek _ _ _ 1 _ . 1 1
Tatabánya 2 5 — — — 2 — 9
Oroszlány 3 6 — — — — — 9
Borsod 5 — — — 1 — 3 9
Nógrád 3 — 1 — . 2 — — 6
Várpalota 3 — — — — — — 3

ÖSSZESEN: 22 13 2 1 3 2 3 46

Kapitalista gyártmányok

Victor PII/2 PIV/2 PIV/6 PVI/2 Eti/V/6 SL—E SL—К P—600 P1200 össze-
ang. NSZK NSZK NSZK NSZK NSZK NSZK NSZK NSZK

Mecsek — 37 34 — 2 •__ 3 í 4 2 83
Dorog — —  _ í — 2 — — ---- ---- 3
Tatabánya 1 —  — 3 — —  ' — — ---  ---- 4
Oroszlány 1 —  — — ■ — — — — —  — 1
KDSZ 3 ---- ---- — — '---- — — ---  ---- 3

ÖSSZESEN: 5 37 34 4 2 2 3 í 4 2 94

A táblázatos kimutatásból kitűnik hogy
— a fúrógépállomány vegyes;
— még zömében (67%) kapitalista gyártmányú 

fúrógépeket alkalmazunk és ebből legtöb
bet —  indokoltan —  a Mecseki Szénbányák 
(88%);

— megkezdődött a szocialista piacon beszerez
hető fúróberendezések alkalmazásbavétele.

Az MSZT úgy véli, hogy —  a mecseki és a
tatbányai (Nagyegyháza, Mány) bonyolult föld

tani viszonyokkal indokolható nyugati típusok 
alkalmazása felhasználási igényen túl — lengyel 
és szovjet gyártmányú gépekei kell felváltani a 
nagyon elhasználódott, rossz hatásfokkal dolgo
zó, craelius fúróberendezéseket. Ezt tükrözik 
már az 1978— 79. évi vállalati megrendelések is.

Összehasonlításul néhány kapitalista és szo
cialista gyártmányú fúróberendezés műszaki 
jellemzőjét is közlöm:

Victor
angol

PII/2
NSZK

SZÉK—1 
SZU

PII/6
NSZK

MDR—06 
lengyel

NKR—100 
SZU

Fúrás hossza (m) 50 50 50 100 100 100
Átmérő (mm) 42 48 42 65 42 60
Irány (fok) + 90 90 90 45 90 90
Meghajtás módja villamos sűrített levegős villamos sűrített levegős villamos villamos és 

sűrített levegős
Előtolás vezérléc vezérléc vezérléc vezérléc vezérléc vezérléc
Súly (kg) 15 15 15 460 375 300
Szállítás kézi kézi kézi vasút vasút vasút

Fenti adatokból is kitűnik, hogy a szocialista 
piacról beszerezhető fúrógépek is jó eredmény
nyel alkalmazhatók, illetve helyettesíthetik a 
nyugati gyártmányúakat.

2. Bányabeli karotázs.

A bányabeli fúrásokat rendszeresen csak a 
Mecseki Szénbányák aknaüzemeinél karotálják
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(szelvényezik). Az aknaüzemi bányaföldtani 
szolgálathoz tartozóan végzik a geofizikusok, 
illetve geofizikustechnikusok a méréseket (BKI 
gyártmányú MIRAKAR műszerrel) és a geoló
gus csoporttal közösen a földtani értékelést. 
Jelenleg, éves szinten, a fúrási összhossz 15%- 
ában mérnek. Ennek a Mecseki Szénbányáknál 
azért is nagy a jelentősége, mert a széntelepek
ből magot nyerni nagyon körülményes, s a 
réteghatárok pontos meghatározása csak geo
fizikai szelvényezéssel lehetséges. A mérési 
komplexumot kísérletképpen kiegészítették 
orientált ferdeség (inklinométeres) -méréssel is, 
amellyel a fúrólyuktalp pontos helyét határoz
hatják meg.

Igen jó eredménnyel használják a Közép
dunántúli Szénbányák dudari aknaüzemében is 
a MIRAKAR műszert.

3. Egyéb geofizikai — szeizmikus és geoelektro-

mos —■ mérések jelenleg csak a kísérleti stá
diumban vannak. A Mecseki, a Nógrádi és a 
Tatabányai Szénbányáknál a szeizmikus telep- 
hullámmérésekkel a vetők kimutatására tették 
meg a kezdeti lépéseket.

A Borsodi és Várpalotai Szénbányáknál a 
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Geofizi
kai Tanszéke által kifejlesztett geoelektromos 
mérési eljárás kipróbálása és megfelelő mérési 
eredménye bíztat hasznos alkalmazási lehetőség
gel.

4, Vágatkutatás

Kimondottan kutatási céllal ma már nem haj
tanak vágatokat, kutató aknákat, vagy feltöré
seket. Ha valamely „bizonytalan” ismeretessé- 
gű” bányamezőbe irányítanak vágatot, azt már 
úgy telepítik és méretezik, hogy kedvező ered
mény esetén a termelés céljára felhasználható 
legyen. A földtani szolgálat feladata ebben az

esetben a rendszeres (naponkénti) ellenőrzés, 
dokumentálás a térképi, illetve földtani szel- 
vénybeni ábrázolás, a vágatokból telepített 
kutatófúrások tervezése és ellenőrzött kivite
lezése.

Termelést segítő külszíni kutatás

1. Mélyfúrások

A termelést segítő külszíni fúrásos kutatás 
—  a megoldatlan finanszírozási lehetőség 
miatt — még nem rendszeres és nem általáno
san elterjedt. Szükségességét, fontosságát a vál
lalatok mind jobban felismerik, de a kutatás 
kivitelezéséhez szükséges anyagi forrás lehető
ségére a mai napig sem találtak megoldást.

Az eddigi tapasztalatok szerint azok a válla
latok, amelyek rendelkeznek megfelelő fúró
berendezéssel, az igényeiknek megfelően hama
rabb szánják rá magukat, hogy önköltségük ter
hére oldják meg sürgős problémáikat: a tele
pekre és kísérő kőzeteikre vonatkozó gyors 
adatszerzést.

Az 1. sz. táblázat tünteti fel a vállalatok 
fúróberendezés-állományát, illetve azok műszaki 
állapotát. A táblázatból kitűnik, hogy 42 db 
fúróberendezésből (melynek mindegyike szocia
lista gyártmányú) 17 db nem éri el 50%-ot, és 
11 db pedig csak 50%-os műszaki állapotú.

A felsorolt vállalatok közül rendszeres kuta
tást (idegen megrendelőknek is) a Borsodi, a 
Dorogi és a Nógrádi Szénbányák fúrócsoportjai 
végeznek; a Mátraaljai Szénbányák a fúrógépeit 
nagyobbrészt a Thor ez külfejtés víztelenítéséhez 
használja, míg a Tatabányai Szénbányák saját 
szükségletre műszaki lyukakat mélyít; az Orosz
lányi Szénbányák az 1978-ban vásárolt gépével 
a Márkushegyi új bánya termelési kutatását 
tervezi megoldani.

1. sz. táblázat
Fúrógépek darabszáma/műszaki állapotuk %-ban

Fúrógép típus Mélység
kapacitás (m)

Borsod Dorog Mátraalja Nógrád Oroszlány Tatabánya MSZT

C—100 100 3/10 3/45 6
URB—2/a 200 1/70 1
R—200 200 3/60 3/50 9

3/100
Fa—12 300 2/20

3/100
ZIF—300 300 2/40 3/50 1/30 6
U—5 500 2/10 2/10 1/30 5
UKB—300/500 
SZBA—500 500 2/100 1/100 3
ZIF—650 600 1/100 2/10 3/50 1/30 7

összesen: 4/3 4/2 14/6 16/9 1 3/30 42

Megjegyzés: 10%-os műszaki állapotúnak tüntettük íel a többszörösen felújított, kiselejtezendő, 
de kényszerből még üzemelő berendezéseket.
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Ezzel a gépparkkal — a műszaki jellegű fú
rások számától függően — kb. 35 km/év körüli 
fúrási kapacitással rendelkezünk, mivel külön
böző okok miatt a gépeknek (létszám- és felsze
reléshiány) csak egy része üzemel.

A fúrási kapacitás növelése érdekében, az 
alacsony műszaki állapotú berendezések teljes 
lecserélése szükséges, — amit a beszerzés nagy 
átfutási ideje miatt — , csak 1980. utáni idő

szakban lehet megoldani. A kutatási kapacitás 
növelése nem egyértelműen csak géppótlást je
lent, ezért a szükséges fúrási eszközök (gyé
mántkoronák, korszerű magcsövek, wire-line 
gyorsmagszedők, fúrórudazat és béléscső) be
szerzését, a dorogi és nógrádi fúrási üzemnek a 
szállítást is (iszap- és csőszállító terepjáró 
autók) korszerűsíteni kell. A gépbeszerzések ter
vezett ütemét és költségét a 2. sz. táblázatban 
mutatjuk be.

2. sz. táblázat

Kiselejtezendő
berend.
száma

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK
Beszerzésre kerülő Fúrás 

új berendezések eszközellátás 
száma értéke MFt MFt/év

Szállítás
fejlesztése

MFt/év

összes
fejlesztési igény 

MFt/év

1978. __ 2 1,0 2,0 — 3,0
1979. — 1 0,5 4,0 . 3,0 4,5
1980. 6 3 8,0 1,5 3,0 12,5
1981. 5 3 4,5 1,5 4,0 10,0
1982. 6 2 8,0 1,5 0,6 10,1
1983. 3 2 2,4 1,5 0,8 4,7
1984. 3 — — 1,0 0,6 1,6
1985. 3 — — 1,0 0,6 1,6

ÖSSZESEN 22 13 24,4 14,0 12,6 51,0

2. Külszíni geofizikai mérések

A működő bányák nagyobb kiterjedésű és 
vágatokkal még fel nem tárt bányamezejében a 
nagyobb vetők lefutásának meghatározására 
alkalmazható —  a már több helyen kipróbált és 
bevált — szeizmikus reflexiós mérési eljárás. 
Kísérleti mérések kezdődtek egyes bányamezők 
területén a kisebb elvetési magasságú vetők 
kimutatására is. A módszer rendszeres alkalma
zása saját erőből nem lehetséges. A MÄELGI 
által végzett kísérleti mérések befejezése, illetve 
azok eredményeinek bányabeli „ellenőrzése” 
szükséges.

Jelentősen növelhető a kutatófúrásokból nyer
hető geofizikai információk mennyisége is. Meg
felelően hitelesített szondákkal, a mérési ered
mények elektronikus számítógéppel történő fel
dolgozásával egyes esetekben „in situ” meghatá
rozhatók lesznek —  a telepvastagság és mélység 
mellett —  a legfontosabb minőségi mutatók 
(fűtőérték, hamu, nedvesség) is.

Feladatok a termelési kutatás fejlesztésében 
és javításában

Az MSZT megalakulásától fogva fontosnak 
tartja a földtani szolgálatok (vállalati és akna
üzemi) munkáját és termelést megalapozó szere
pét. Ezért több főgeológusi és főosztályvezetői 
értekezlet témája, de vezérigazgatói tanácsülés 
tárgya is volt a földtani kutatás helyzetének és 
feladatainak, valamint a geofizikai módszerek 
elterjesztési lehetőségeinek megvitatása.

A továbbiakban ezeken a megbeszéléseken el
hangzott véleményekről, határozatokról és a 
NIM Műszaki Fejlesztési Főosztálynak is beje
lentett tervekről szólnék.

Az iparág 15 éves távlati tervében foglalt 
fejlesztési feladatok értelmében fokoznunk kell 
a földtani kutatást mind a hatékonyság, mind a 
volumen tekintetében. Az V. ötéves terv el
múlt éveire tervezett 80— 100 km/év kutatás 
az időszak első felében fúrási kapacitáshiány, a 
másodikban anyagi okok miatt nem teljesülhe
tett. A VI. ötéves terv szerint is szükséges kuta
tási volumen 85 km/év. Ezért is fontos a tröszt 
kezelésében lévő, igen rossz műszaki állapotú 
berendezések és azok kiegészítő tartozékainak 
folyamatos lecserélése (2. táblázat), felújítása.

A bányabeli fúrásos kutatás berendezéseinek 
tipizálását — elsősorban szocialista piacokról 
származó berendezésekkel kell biztosítani. Az 
elavult, leromlott craelius berendezések pótlása 
mellett, az eredményesebb fúrási kutatáshoz, a 
földtani szolgálattal nem rendelkező üzemeknél 
azok megszervezése szükséges, és e szolgálat 
irányítása alatt kell működnie a fúrócsoportok
nak is. Így biztosítható a szakszerű, gyors min
tavétel és adatfeldolgozás is.

A bányabeli geofizika feladata és módszere az 
iparágban már körvonalazódott. Az elkövetkező 
években a vállalatoknak a geofizikusokat (Bor
sod, Nógrád, Tatabánya, Várpalota) műszerek
kel,, berendezésekkel és fizikai létszám biztosí
tásával kell ellátni és rendszeres — a földtani 
feladatokhoz illeszkedő — munkaprogramot kell 
összeállítani, amellyel a termelési feladatok 
hatékony megoldásához tudnak információt biz
tosítani.
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A bányabeli fúrólyukak karotázs vizsgálatá
nak fejlesztésére kísérletek folynak a két para
métert mérő (természetes gamma és gamma— 
gamma szelvény) szonda bevezetésére. Ezzel a 
műszerrel a mérési idő felére rövidül, ami a 
rossz magtartású fúrólyukaknál nagy jelentő
ségű.

A bányabeli sújtólégbiztos szeizmikus műszer 
ellátottságon segíteni fog a KFH finanszírozá
sában és a magyar—szovjet kooperációban, 
1981-re elkészülő komplex berendezés, melynek 
kísérleti példányával a Mecseki Szénbányák 
geofizikai csoportja végez majd több szénme
dencében is próbaméréseket.

A termelési kutatás anyagi fedezet lehetősé
gének megteremtése a tröszt feladata. A tervek 
szerint 25 MFt/év felhasználását irányozzák elő, 
melynek vállalati igénylése „pályázat” útján tör
ténhet, amely pályázatban a kutatás várható 
eredményét is tervezni kell. A kutatás, terv és 
ütemezés szerinti megvalósulásáért és az ered
mények dokumentálásáért a vállalat főgeológusa

a felelős. Az iparági szintű termelési kutatás 
éves értékelése az MSZT bányaföldtani osztá
lyának feladata.

A fenti elképzelések és tervek teljesítését — 
a termelési kutatás jelentőségét elismerve — 
nagyon fontos feladatnak tartjuk, melynek meg
valósítását és továbbfejlesztését napirenden 
tartjuk és szorgalmazzuk.
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