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Az Oroszlány—Mór környéki medencében a század- 
fordulón felfedezték az eocén korú barnakőszenet.

1937 szeptemberében önálló barnakőszén-bányát 
nyitottak Oroszlány község határában. Ez a tevékeny
ség alapozta meg a környékben az elkövetkező évti
zedek társadalmi-gazdasági fejlődését és a korszerű, 
fejlett bányászati kultúra kialakítását.

A bányászati technológia fejlődésével együtt haladt 
a bányaföldtani kutatás módszertana, eszközei, szemé
lyi feltételrendszere. A medence jelenlegi szénvagyo- 
kutatási szintje reményteljes a további szénbányászati 
fejlesztés vonatkozásában.

A Vértes-hegység nyugati és déli perem én, 
Pusztavám  és Mór helységek környékén, Fejér 
és Komárom m egyék terü letén  Taeger H. 
eocén korú szénkibúvásokat, m ajd  ku tató fú rá
sokkal 3,57—3,75 m vastagságú széntelepeket is 
tá rt fel (M ór-Antalhegy 1904.) 1921— 29 között 
Á rki-pusztán m ár szénterm elés folyt.

Oroszlány község határában  1915-ben kez
dődtek el a szénkutatások, de az első 8 fúrás 
kiértékelése a lapján készült jelentés a terü lete t 
inproduktívnak m inősítette. Átfogó szemléletű 
kutatás az Á ltal-ér jobb oldalán, a V értes
hegység mészkővonulatáig terjedő terü letegy
ségen az 1930—1932 évek közötti időszakban 
folyt, az ekkor lem élyített 20 db fúrás adatai
nak feldolgozása után, az 1933 novem berében 
készült szakvélem ény az eocén széntelepet 
m űrevalónak és érdem leges m ennyiségűnek 
ítélte meg. A M agyar Általános Kőszénbánya Rt 
(MÁK) időközben haszonbérleti szerződést kö
tö tt a te rü le tre  a földtulajdonosokkal, elsősor
ban azért, hogy a környéken ugyancsak k u ta
tásokat folytató H ungária kőszénbánya R t-t és 
Budapest-vidéki Kőszénbánya R t-t megelőzze. 
A szerződésben a MÁK hétéves határidőt vál
lalt a bányanyitásra.

A  kutatások eredm ényei és a szerződésben 
foglalt határidő alapján a MÁK 1937 m ájusá
ban megkezdte az I. számú segédakna m élyíté
sét, m elynek üzembe helyezését ugyanezen év 
szeptem ber 1-jén jelen te tte  a bányahatóságnak. 
Ettől a naptól szám ítjuk az oroszlányi szénbá
nyászat kezdetét. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy az első kutatások és a tényleges bányá
szat megkezdése között 22 év te lt el.

Bányanyitások, a term elés fejlődése

A rendszeres bányászkodás alapjait a XVI. 
akna 1940. évi telepítése és 1941. évi term elés
be léptetése terem tette  meg. A kedvező k u ta
tási eredmények, m űvelési tapasztalatok és a 
háborús konjunktúra hatására m ár a következő 
évben, 1942-ben egy újabb bányaüzem , a XVII. 
akna építése is m egindult, de itt a term elés a
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háborús esem ények m iatt csak jóval később, 
1948-ban indult meg. Ugyanakkor lépett a te r
melésbe az I. segédaknából időközben önálló 
üzemmé fejlesztett XVIII. akna is. Az aknák 
számozása a tatabányai rendszer szerint tö r
tént.

A term elés és ku tatás fejlődését meggyorsí
to tta  a szénbányák államosítása. 1949-ben in
dult a X IX . akna, m ajd 1951-ben a XX. bánya
üzem építése. A term elés növelése szükségessé 
te tte  a kiszolgáló létesítm ények, az in frastruk
tú ra  kialakítását, m ajd fejlesztését. 1941-ben 
m egépült az Oroszlányt Tatabányával össze
kötő függőkötélpálya, 1951-ben a Környét 
Oroszlánnyal összekötő vasútvonal és 1952-ben 
az oroszlányi szénosztályozó.

Az első ötéves tervidőszak során az oroszlá
nyi medence term elését a négyszeresére kel
le tt növelni. Ezt a célt nem lehetett volna el
érni a külfejtések nélkül. 1953-ban indult az 
első külfejtés, m elyet továbbiak követtek, a 
csekély, mindössze 10—20 m fedőréteg-vastag
ságú területeken. Az I. külfejtés érdekessége, 
hogy a m élyebben fekvő terü letek  szénvagyo
nának lem űvelésére a munkagödörből kiindul
va hajto tták  le az I. és II. lejtaknákat, m ajd 
ezek szerepét az önálló üzemmé feljesztett III. 
lejtakna vette  át. A III. bányaüzem  1959-től 
1970-ig term elt. 1953-tól 1968-ig folyamatos 
volt a külfejtés term elése.

Az oroszlányi bányászat 1956 végéig a Tata
bányai Szénbányászati Tröszt keretei között 
folyt. A fejlődés, a növekedés azonban m ind
inkább feszítette a korábbi szervezeti kerete
ket, és 1957. január 1-jével az Oroszlányi Szén
bányák kivált a Tatabányai Szénbányászati 
Trösztből és azóta önálló vállalatként működik. 
A bányaföldtani szolgálat megszervezése is erre 
az időre esik. A fiatal vállalat fo ly tatta  a bá
nyaüzem ek telepítését: 1957-től 1961-ig épült 
a 'X X I. akna, 1961-től 1966-ig a XXIII. akna és 
1963-tól 1967-ig a XXII. akna. A terjeszkedés 
ezáltal m indinkább délnyugat, a szomszédos 
Pusztavám  irányában  történt, és 1964. január 
1-jén a pusztavám i bányaüzem et a Középdu
nántú li Szénbányászati Tröszttől szervezetileg 
az Oroszlányi Szénbányákhoz csatolták. Ezáltal 
a vállalat term elő egységének a száma 11-re 
nőtt, ezek közül 10 volt a m élyművelésű bánya 
és egy külfejtés.

Az Oroszlányi Szénbányák 1965-ben érte  el 
eddigi legnagyobb term elését, 3 552 000 tonnát. 
Ezt a közel 10 évig tartó  dinam ikus fejlődési 
szakaszt zárta  le, és fordíto tta ellenkezőjére a 
szilárd energiahordozók és különösképpen a ha
zai szénterm elés kedvezőtlen megítélése. A 
szénbányászat tudatos visszafejlesztése eredm é
nyeképpen a következő tíz év a la tt a term elés
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közel egymillió tonnával csökkent. Ezt az idő
szakot olyan bányák bezárása, leállítása jelle
mezte, am elyek m indegyikének volt még több
kevesebb gazdaságosan lem űvelhető szénva- 
gyona. A term elés 1977-ben ju to tt a m élypont
ra, 2 356 000 tonnával. Megkezdődött a k ite r
melhető szénvagyon csökkenése. Ebben az idő
szakban ugyanis a kutatás is erőteljesen csök
kent és mindössze egyetlen szénvagyonpótló 
beruházásra, a XX. bányaüzem  m ajki mező
kapcsolására kerü lhetett sor. A rekonstrukció 
bányaépítési m unkái 1969-től 1975-ig folytak. 
M érsékelt ütem ben folyó kutatás eredm énye
ként a további szénvagyonbővítés érdekében a 
vállalat m ár 1970-ben elkészített és beterjesz
te tt egy bányatelepítési javaslatot a M árkus- 
hegy néven ism ert kutatási terü let szénvagyo
nára. Sajnos, az akkori időszak nem volt al
kalmas egy új bányalétesítés gondolatának el
fogadtatására, ezért a bányaépítésre csak je 
lentős késlekedés után, az 1970— 80-as évek 
között került sor. Az üzemből 1981-ben indult 
meg a termelés, és jelenleg a vállalat évi 3 
millió tonnás term elésének több m int a felét a 
m árkushegyi bányaüzem  adja.

Az Oroszlányi Szénbányáknak jelenleg négy 
termelőüzeme van: a XX. bányaüzem, a XXL, 
XXII. és XXIII. aknák összevonása révén 1981- 
ben létrehozott déli bányaüzem , a márkushegyi. 
bányaüzem  és a m árkushegyi külfejtés. A te r 
melés alakulását az 1 .táblázat m uta tja  be.

A  szénmedence földtani és hidrogeológiai 
felépítése

Az eocén kori barnakőszén-m edence a Vér
tes-hegység nyugati előterében helyezkedik el, 
jelenleg ism ert kiterjedése 50,8 km2. Nyugaton 
a Kisalföld felé a medence nyitott, azonos ré- 
tegtani és tektonikai felépítéssel Császár—Ba- 
konysárkány irányában folytatódik.

A medence északi ha tára  a Nagysomlyó-hegy 
nyugati szegélye, azaz a Tatabányai Szénbá
nyák területe. K eleten a Vértes-hegység, délen 
a móri árok képezi a határt. A medence része 
a D unántúli Középhegység eocén kori barna
kőszén-vonulatának. (1. sz. ábra.)

A szénmedencében a Vértes-hegység ÉK— 
DNy-i fővonulatával párhuzam osan hat nagy 
szerkezeti egység: „lépcső” és ,tábla” ism eretes 
20, 80, 140, 220, 320 és 630 m éteres átlagos 
telepmélységekkel.

A medence aljzatát a triász kori mészkő és 
dolomit képezi, am elyre kisebb területen  a ju 
ra kori mészkő, az egész m edencére jellemzően 
pedig a kréta kori krinoideás mészkő, az apti 
agyagösszlet és a turriliteszes m árga települt. 
Ezek együttesen alkotják az alsó eocén barna
kőszéntelepes és agyag—agyagm árga rétegek 
feküjét. Д  barnakőszén-telepes képződmények
re oligocén kori törmelékes, agyagos — kisebb 
elterjedésben barnakőszenes-rétegek települtek. 
Pleisztocén kori futóhomok és lösz képezi a 
zömmel erdővel borított felszínt. A képződmé
nyek jelentős üledékhézaggal találhatók egy
más fölött a vértesperem i részen, a telepcsoport

közvetlenül a legidősebb triász korú képződ
m ényeken fekszik.

A széntelepes rétegcsoport nem egységes ki- 
fejlődésű, jelentős eltérés van a hegységperemi 
területek  (XXIII. bányaüzem) és az északi terü 
letek (XX. bányaüzem) között.

A. telepek együttes vastagsága délről észak 
felé haladva m érsékelten növekszik: a XXII. 
akna területén  és a perem i területeken a két 
telep együttes vastagsága 3—5 m, a XVI. és 
XX. akna terü letén  5—6 m. A m árkushegyi 
bányaüzem ben három telepes kifejlődés is ta 
lálható.

A telepcsoport tektonizáltságát törések, ve
tők, váll-lapok, ritkábban kisebb rátolódások 
(XVII. akna, külfejtés) és 15°-ot meghaladó te
lephajlatok (XX. akna) jellemzik. A vetők csa
pásvonala ÉÉK—DDNy irányú, általában egye
nes vonalú. Gyakori a vetőzóna, amelyen belül 
egy fővetőhöz több kisebb vető társul. A vető
lapok dőlésszöge 50—65°. A telepek élesen ha
tárolódnak el a kísérő fedő-feküképződmények- 
től. A működő bányák kiterm elhető szénva- 
gyona 84,4 Mt (2. sz. táblázat).

A m edencére a kéttelepes kifejlődés a jel
lemző: az alsó, II. barnakőszéntelep (főteiep) 
palás-agyagos:; általánosan m egtalálható, fűtő
értéke 7000 kJ/'kg: a felső, I. telep fényes, 
kagylós törésű, 16 000 kJ/kg fűtőértékű, sza
bálytalan, nagylencsés form ációkban ismert. 
Gyakori a jó minőségű, de nem m űrevaló vas
tagságú kísérőtelep is (alsó vagy felső kísérő
telep).

A telepeket elválasztó törmelékes, homokos- 
m árgás réteg (közkő) vastagsága 0,2 m -től 5 
m-ig terjed. A medence északi területein  (XX. 
bányaüzem  m ajki bányamező) palás szenes 
agyagréteg van a két telep között. A telepek 
fölött csökkentsósvízi agyagm árga—m árga— 
homokos agyagok ismeretesek, am elyek tengeri 
m árgákban folytatódnak és ezek zárják az alsó 
eocén rétegsort.

A széntelepek Ny—DNy felé 3—7°-os telep
dőléssel és tektonikai lépcsőkkel egyre mé
lyebbre kerültek. A legnagyobb mélységet a 
Pv. 803. sz. fúrásban, 751 m éterben érték  el. 
E ttől nyugatra a telepek ú jra  kiemelkednek.

A. minőség a telepcsoporton belül a fekütől a 
fedüig általában javul.

A medence hidrogeológiai viszonyai m ind a 
karsztvizek, m ind a rétegvizek szempontjából 
kedvezőek. Az oroszlányi medence Dorog—Ta
tabánya—Iszkaszentgyörgy karsztos területeitől 
teljesen elkülönült. A. triász és kréta kori fő- 
karsztvíztároló is csak gyengén karsztosodott 
és a m űvelt telepek, valam int a főkarsztvíz- 
tároló között nem  ritka a több száz m étert 
meghaladó vastagságú vízzáró réteg. Ez alól 
csak a XX. bányaüzem, különösen annak m ajki 
terü lete  kivétel.

A. m edencében az erőteljesebb földtani ku
tatás 1957 után  indult meg. Ezt jelzik a III., 
XXL, XXII. és XXIII. aknai új bányatelepíté
sek. Jelentős kutatási program  volt ,Majk és 
környékének, legújabban pedig a m árkushegyi 
terü letnek  a m egkutatása. Az V. ötéves terv 
ben, m ajd a 15 éves táv lati tervben szerepel a
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medence szerkezetföldtani, hidrogeológiai to- 
vábbkutatása, elsősorban Bököd—Császár— 
Mór körzetében, valam int a medence nyugati 
irányú, a Kisalföld felé elnyúló kiterjedésének 
tisztázása.

Bányam űvelést fenyegető veszélyek

Az oroszlányi bányák szénporrobbanás-veszé- 
lyes minősítésűek, gázveszély szempontjából 
pedig az 1. sújtólég-veszélyességi osztályba 
tartozik. A m etánfejlődés általában 1,5 m3/t 
alatt van.

A bányák nem tűzveszélyes minősítésűek, 
kivéve a m árkushegyi bányaüzemet.

A szénporrobbanás megelőzésére a perm ete
zés, locsolás m ellett az elővájásokon ködzáras 
robbantást, ú jabban esetenként vízfojtásos rob
bantást használunk polietilén víztömlővel. A 
m unkahelyek m etánellenőrzésére a bányaüze
mek megfelelő számú kézi hordozható m etano- 
m éterrel rendelkeznek. A m etanom éterek el
lenőrzését, valam int az anem om éterek és ba- 
rográfok jav ítását és ellenőrzését a vállalat 
maga végzi, a sajátján  kívül még más vállala
tok részére is.

Központos szellőztetésnek, am elynél a be
húzó és a ventilátorral felszerelt kihúzó akna 
egymáshoz közel (20—200 m) van, előnye, hogy 
a két akna lem élyítése u tán  az első légáttörés 
azonnal létesíthető. Ez a további feltárások so
rán annyit jelent, hogy a jó szellőztetés bizto
sítva van, s ez különösen fontos sújtóléges bá
nyáknál, m ert a feltárás m eggyorsítását és biz
tonságát szolgálja.

A fejtések áthúzó, az elő vájások külön szel- 
lőztetésűek. I tt  általánosan 400 és 600 mm á t
m érőjű légcsöveket alkalmazzunk SzVM—6 és 
Prohodka—500 típusú szellőztetőgépeket, szívó 
szellőztetési móddal.

Az alsó telepi fejtések előkészítésekor a fedüt 
képező közkő kis vastagsága m iatt megtörik, és 
a felső telep om ladékában lévő magas illótar- 
talmú széntörmelék levegőhöz ju t. A befejezett 
fejtések idomkőgátakkal való lezárásával mi
nimálisra tudjuk csökkenteni az öngyulladás 
veszélyét. A bányaüzem ek közül csak a m ár
kushegyi tűzveszélyes besorolású. Az esetleges 
tűzesetek felszámolása a Központi Bányamentő 
Állomás feladata. Felszereléséhez habgenerá
torok, tömlőgátak, továbbá szovjet gyártm ányú 
NKR— 100 fúróberendezések tartoznak.

Üzemeinkben a vízveszély kism értékű. A 
XX. bányaüzem  karsztvízveszélyes minősítésű. 
Az eddigi bányam űveletek során karsztvízfa- 
kadás nem történt. A XXIII. bányaüzem  te rü 
letén m ár a fejtéselőkészítéskor, de különösen 
a fejtések m egindulása u tán  a m egtört főtéből 
esetenként jelentékeny m ennyiségű (600—800 
liter/min.) talaj-, illetve rétegvíz áram lik a bá
nyába, mely a széntelep feletti 35—45 m éter 
vastag agyag, agyagmárga padok fölé települt 
10—15 m vastag pleisztocén homokos lejtő tör
melékben, illetve mészkőgörgetegben, helyen
ként laza homokkőben tárolódik és állandó 
utánpótlást kap a külszíni csapadékvizekből.

A z oroszlányi bányászat m űszaki színvonala

A kezdeti időket a tatabányai vastagtelepi 
bányászkodás módszereinek követése jellemez
te. A fejtésm ód az iszaptömedékeléses kam ra
fejtés, a szállítás kézi csillézés volt. 1945-től az 
omlasztásos kam ra-pillérfejtést alkalm azták és 
1948-tól a szállításnál rázócsúzdákat, láncos 
vonszolókat is használtak.

A szénigények ugrásszerű növekedése az I. 
ötéves tervidőszak idején ösztönzőleg hato tt a 
m űszaki fejlesztésre. A rázócsúzdák helyett a 
В-típusú láncos vonszolók váltak általánossá, a 
kam ra-pillérf ejtéseket fokozatosan felváltották 
a fabiztosítású, omlasztásos frontfejtések. Mivel 
a jól képzett, gyakorlott szakmunkások száma 
nem nőtt olyan m értékben, m int a term elési 
előirányzatok, az előkészítő vágathajtás hosszú 
időn át a term elés szűk keresztm etszete volt. 
Ezekre az évekre a kis előkészítés-igényű 
fronttípusok voltak a jellemzők: mezőbe haladó 
frontok, lépcsős (a két telepet egy vágatrend
szerrel leművelő) frontok. A vágatok biztosítása 
is fával történt.

Az Oroszlányi Szénbányák önállóvá válása 
u tán  a m űszaki-technológiai feljesztés új len
dületet kapott. Ennek több oka is volt. 1956-ig 
jelentős létszámú kötött m unkaerő (katonák, 
elítéltek) dolgoztak az oroszlányi bányákban. 
1957-től azt a megszűnt m unkaerőforrást csak 
a teljesítm ények növelésével lehetett pótolni, 
ennek ú tja  pedig a nagyobb hatékonyságú 
technológiák felkutatása és bevezetése volt. 
M egindult a medence energetikai minőségű 
szénvagyonára alapozott célfogyasztó, az Orosz
lányi Hőerőmű tervezése, és ennek ellátására 
három  újabb bánya (XXL, XXIII. és XXII. ak
nák) telepítésének előkészítése és kivitelezési 
m unkái is m egindultak.

Az 50-es évek végén m egjelentek a frontfej
tésekben az acéltámok és acélsüveggerendák, 
ezzel m egvalósult a tám m entes fronthomlok. A 
páncélkaparók csökkentették a homloki szál
lítóberendezés áthelyezésének m unka- és idő- 
igényességét; átszerelés helyett áttolássá egy
szerűsödött a m unkafolyam at. Mindezek hatá
sára lehetővé vált a folyamatos szenei és a fej
tésben, és ham arosan kialakult, m ajd általános
sá vált a m inden további fejlesztés alapját ké
pező egyszárnyú, hazafelé haladó, omlasztásos 
frontfejtés-típus. A korábban kizárólag robban
tásos jövesztés m ellett 1962-től a különböző tí
pusú m aróhengeres jövesztő-rakodógépek és 
széngyaluk is szerepet kaptak a frontfejtések
ben.

A vágathajtásban 1951-től az F—4, 1958-tól 
az F—5 vágathajtó gép képviselte a kor szín
vonalának megfelelő, élenjáró technikát. Jelen
tősebb gépi vágathajtási eredm ényeket 1961-től 
tartunk  számon. A korábbi, és néhány falazott 
bányatérség kivételével kizárólagos fabiztosí
tás m ellett az 50-es évek közepétől m egjele
nik a zárt acélíves TH-biztosítás, 1959-től pe
dig a kőzethorgonyzás.

A frontfejtésekben 1965-től fokozatosan tért 
hódított a hidraulikus önjáró fejtésbiztosítás. 
Elsőként a keretes önjárószerkezetek, majd
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1969-től a pajzsbiztosítás válto tták  fel az egye
di acéltám okat, ezáltal m egvalósult a frontfej- 
tési term előm unka komplex gépesítése, am ikor- 
is a jö vesztés-rakodás és a m unkahelyi szállí
tás u tán  a biztosítást és om lasztást is gépi be
rendezések végzik. N apjainkra k ialakultak azok 
a fejtési, vágathajtási és ezeket kiszolgáló tech
nológiai megoldások, am elyek az Oroszlányi 
Szénbányák helyét a  hazai szénbányászat él
vonalába m ár hosszabb ideje biztosítják és 
nemzetközi vonatkozásban is figyelem re m él
tóak (3. táblázat).

A z Oroszlányi Szénbányák bányajöldtani 
tevékenysége

A, szénkutatás a kezdeti időkben a term elést 
szervező, kivitelező és értékesítő szakem berek 
— bányam érnökök — feladata volt. Leíró je l
legű és tájékoztató ism ertetések a nyersanya
gok term észeti viszonyairól, települési törvény- 
szerűségeiről a gyakorló bányász leírásai alap
ján, további néhány speciális érdeklődésű te r
mészettudós, m ajd térképező-szelvényező geoló
gusok ism ertetésében jelentek meg. Később 
gyakori volt egy-egy földtulajdonos igénye, 
hogy felkért bányász-geológus szakértőket a r
ra, hogy nyersanyag vonatkozásában értékelje 
a földbirtokát, annak alapján, hogy II. József 
1788. évi rendelete kim ondta: „azé a szén, akié 
a föld”.

A vasút, az ipar, a háborús készülődés m ind
inkább kiszélesítette a szén felhasználását és 
kutatását, de ez hangsúlyosan a m egcsonkított 
M agyarország jelentős szénveszteségei u tán  
volt érezhető, am elyet fokozott a külföldi piac
tól való elzártság kényszere is.

Rendkívül intenzív kutatásoknak volt kö
szönhető, hogy több terü leten  Vitális I. javas
latára  és közvetlen irányításával tisztázódott a 
barnakőszén jelenléte, és a m ennyiségi-m inő- 
ségi-gazdasági becslések alapján m egindulha
to tt a bányatelepítés, bányam űvelés. Ezt az 
időszakot jelzi a móri, oroszlányi, pusztavámi, 
bokodi területek  szénindikációinak felderítése.

Elődeink becsületes szakmai tevékenységének 
alapjaira épült az oroszlányi medence szénbá
nyászata. A szénkutatás és a szénterm elés egy
sége jellemzi ezt a fél évszázadot. A kiterm elt, 
elfogyasztott szénm ennyiséget pótolni, kiegé
szíteni kell. A geológus feladata m edencénkben 
is többrétűén fogalmazódott meg: a term elés 
ütem ét meghaladó módon biztosítani a szénva
gy on-pótlást, olyan terü letek  sorrendjében, 
amely a biztonságos és gazdaságos, m űszaki k i
vitelezhetőséget a lehető legkedvezőbb módon, 
időben és térben  biztosíthatja. Első időben egye
di, külső szakértők alkalmazásával, szaktanács- 
adók igénybevételével oldódott meg ez a fel
adat. Szórványos, időszakos földtani vélem é
nyek alapján teljes egészében a bányam űvelőre 
háru lt m inden feladat!

1957. évtől m űködik a vállalat bányaföldtani 
szolgálata és attól kezdve együtt fejlődik a bá
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nyászati tevékenységgel szervezetileg és lét
szám vonatkozásában. Tevékenységével egyre 
inkább biztosítható, hogy a bányamúvelő fel
adatát elősegítse megbízható bányaföldtani in
form ációkkal és azok felhasználásával teljes 
figyelm ét a term elés biztonságára, korszerűsí
tésére és a m unkahelyek irányítására fordít
hassa. M edencénkben a bányaföldtani szolgálat 
két, vállalati és üzemi szinten, a következő fel
adatokra szerveződött:

szénvagyongazdálkodás: vagyonpótlás, szén
vagy on-nyilvántartás, m inősítés;

szénvagyonkutatás: közép- és hosszútávú te r
vekhez terü letek  értékelése, és közvetlen 
éves term elési érdekű kutatások (fúrásos, 
geofizikai, bányaföldtani adatgyűjtés);

vízvédelem : karsztvíz és rétegvíz helyzete 
előrejelzése, veszélyelhárításhoz term észeti 
információk.

A bányaföldtani szolgálat a bányászati tevé
kenység részeként az adott technikai szinthez 
illően ellátta  és e llátja  a feladatát. Személyi 
összetétele, felkészültsége (geológus, geofizikus, 
bányageológus m érnök, technikus) szervezési 
rendje, m unkafeltételei és tevékenysége alkal
m assá teszik arra, hogy az elm últ 50 év ered
m ényeiben közreműködő, azt elősegítő, cselek
vő részeseként szerepelhessen.

Az elm últ 50 évben azt az íra tlan  szabályt, 
hogy m indig a legkedvezőbb terü letek  kerü lje
nek bányam űvelés alá, be tud tuk  tartan i. Biz
tosítva volt a kedvező mezőcsatolások lehető
sége, kis mélységű és mélyebb terü letek  helyes 
aránya, a jó minőségű és az energetikai szén- 
term elés egyensúlytartása, a vízveszély elhárí
tása. A fentiekhez szükséges kutatási eszközök 
(külszíni, föld a la tti fúrógéppark, geofizikai 
szolgáltatás, m agasszintű dokumentálás) bizto
sítottak. Több m int 2500 db külszíni fúrás 
nyersanyagának és kísérő kőzeteinek jól doku
m entált adatbázisa, az évi 30—32 km -nyi bá
nyavágat földtani-m inőségi szelvényezése, évi 
6—8 km  bányabeli kutatófúrás felvétele, kőzet- 
m echanikai-kőzetfizikai vizsgálatok, fejtésveze
téshez szolgáló vetőfelvételezések, számítógépes 
feldolgozási h á tté r  és a szakmai gyakorlat je 
lentős szellemi erőt képvisel.

M edencénkben az elm últ 50 évben a k ite r
m elt szén mennyisége: 91 172 kt. Az 1987. I. 
1-jei ny ilván tarto tt földtani szénvagy on:
464 000 kt. A bányászatunk m últja  m agában 
hordja a jövő lehetőségét is. Egyre nehezebb 
m eghatározni megbízható módon a korszerű, 
koncentrált, m agasszinten gépesített m unkahe
lyek igényeihez a bányaföldtani előrejelzése
ket. V állalatunk rövid-, közép- és hosszútávú 
intézkedéseinek megvalósításához nem  nélkü
lözhető a — többi fontos szakterületekkel 
együtt — a korszerű, jól felkészült, élenjáró 
szem léletű bányaföldtani szolgálat.

Fokozni és kitelj esíteni szükséges az elkez
dett in terak tív  fúrásos földtani kutatást, kiegé
szítve a különböző geofizikai-geostatisztikai és
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számítógépes feldolgozás elemeivel. Fel kell ké
szülni az új bányanyitás lehetőségének biztosí
tására. Elkövetkező években 20—50 M F t szük
séges kutatás-korszerűsítéshez, szin tentartás- 
hoz.

A  bányatérségekben fejtési terü leteket átfo
gó geoinformációs adatgyűjtést (geoelektromos- 
szeizmikus kutatási módszerek fúrásokkal kom 
binálva) és azok számítógépes feldolgozását to
vább kell fejleszteni. Továbbra is igény a több 
szintű együttm űködési kapcsolat egyetem, ku
tatóintézm ény, vállalat és a vállalati-üzem i 
szakgárda között.

Szénvagyonbővítés további lehetőségei

Jelenlegi ism ereteink szerint a medencében 
a barnakőszén a legjelentősebb hasznosítható 
nyersanyag. A további földtani kutatások en
nek m egfelelően a medence lehatárolását, il
letve a bányatelepítésre legalkalm asabb rész

terü letek  m egism erését célozzák. Nem kisebb 
feladat a term elést közvetlenül kiszolgáló ku ta
tások (fejtési mezők, fejtéstvezető term észeti 
információk) továbbvitele, fejlesztése és meg
bízhatóságának növelése.

1. sz. táblázat

A széntermelés fejlődése

Me: kt

1938 1957 1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982

6,5 1783 2197 3552 2930 2442 2591 2676 3116

M edencelehatárolást célzó kutatástó l a pers
pektíva, a távlati; lehetőségek felvázolását, pon
tosítását várjuk. Jelenlegi becslés szerint a föld
tani rem énybeli szénvagyon 342,0 M t, amely
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a pontosító vagy m edencelehatárolást rögzítő 
kutatásokkal némiképp változhat. A medencén 
belüli — 1 a közeljövő bányatelepítés-igényére 
felkészülve — Bokod-D, M árkushegy-Ny, 
Mór-É terü letek  elő- és részletező kutatásai 
biztatnak kedvező eredm ényekkel. A term elést 
közvetlenül szolgáló bányaföldtani ku tatás a 
M árkushegy, XX. bányaüzem  terü lete in  jelent 
elsődleges feladatokat. A kutatás, tervezés, 
technikai kivitelezés, kiértékelés szakmai-gaz- 
dasági-műszaki megoldásai sok ésszerűsítést 
igényelnek és terem thetik  meg a következő év
század bányászati lehetőségeit.

2. S2. táblázat
A szénvagyon 1987. I. 1-jei helyzet szerint

Működő bányák
Földtani
vagyon

(kt)

Kitermelhető
vagyon

(kt)

XX. 16 856 7 926
— XXI. 2232 

Déli — XXII. 1571
— XXIII. 5792

16 515 9 595

Márkushegy 69 945 61 360
Külfejtés 1 625 1 708
Összesen: 104 941 80 589

3. sz. táblázat
A termelés mennyiségi és műszaki színvonalát jellem ző mutatók alakulása

Megnevezés 1970 1975 1980 1985

Termelés mélyművelésből kt 2930,1 2434,4 2354,1 2 764,9
Termelés összesen kt 2930,1 2434,4 2590,4 3 120,1
Napi átlagtermelés t/d 9944,0 8559,0 8860,0 11012,0
Fronti termelésből komplexen gépesített % 27,9 75,6 100,0 100,0

frontok termelése
Fronti teljesítmény (kiszolgálókkal) t/műszak 7,151 9,586 15,994 16,423
Földalatti teljesítmény t/műszak 3,249 3,645 4,090 4,527
Mélyművelési teljesítmény t/műszak 1,925 2,077 1,944 2,185
összüzem i teljesítmény t/műszak 1,925 2,077 2,117 2,448
Egy főre jutó termelés t/év/fő 478,08 489,24 510,30 570,31
Gépi jövesztés aránya % 27,6 72,6 96,8 99,1
Gépi vágathajtás aránya % 11,5 23,5 69,3 88,8

F E LH A SZN Á LT  IRODALOM

Vitális István: Magyarország szénelőfordulásai. (1939. 
Sopron, Röttig—Romwalter)

M ura József: 50 éves az Oroszlányi Szénbányászat 
(Oroszlányi Szénbányák saját kiadása 1987.)

Varga A lbert—R em ényi V iktor: A z  Oroszlányi Szén
bányák megújulásának eredményei. (Bányászati 
és Kohászati Lapok; Bányászat 119. évi. 1986. no
vember)

Barabás M ihály és szerzőtársai: A szénvagyon-kuta- 
tás hatékonyságának növelése az Oroszlányi Szén
bányáknál. (Bányászati és Kohászati Lapok; Bá
nyászat 119. évf. 1986. november)

Dr. György Gondozó—Viktor Reményi 

50 Jahre von K ohlenförderung in  Oroszlány

lm  Oroszlány—Mór—Becken hat man die eozäne 
Braunkohle an der Jahrhundertwende entdeckt. Im 
September 1937 wurde in der Umgebung von Orosz
lány eine selbständige Braunkohlengrube geöffnet. 
Diese Tätigkeit hat die Grundlagen für die gesell
schaftlich-wirtschaftliche Entwicklung der nachfol
genden Jahrzehnte und die Gestaltung einer moder
nen, hoch enwickelten Bergbaukultur geschaffen.

Zusammen mit der Entwicklung der Bergbautechno
logie entwickelten sich Methodik, Mittel und Kader
voraussetzungen für montangeologische Forschung und 
Erkundung. Die gegenwärtigen Kohlenvorräte des 
Beckens und ihr Erkundungsgrad sind für die weitere 
Entwicklung der Kohlenförderung ganz höffig.

Dr. György Gondozó—Viktor Reményi 

50 years of coal m ining at Oroszlány

In the basin around Oroszlány and Mór, at the 
turn of the century, browncoal of Eocene age was 
discovered. In September 1937, an independent bron- 
coal mine was opened on the outskirts of Oroszlány 
village. That activity provided the base for the socio
economic development the surrounding region was 
to undergo in the subsequent decades and for an 
up-to-date and highly advanced mining culture.

Together with developments in mining technolo
gies there has been progress in the methodology, 
equipment and manpower demand of mining geolo
gical research. The present-day coal reserves and 
exploration level of the basin are quite promising 
for fruther developments in coal mining.

Д-р Дьёрдь Гондозо—Виктор Ременьи

К  пятидесятилетию горнодобывающей 
деятельности в с. Орослань

В бассейне Орослань—Мор бурый уголь эоценового воз
раста был октрыт на рубеже столетия. В сентябре 1937 г. в 
районе с. Орослань была открыта самостоятельная шахта 
бурого угля. Разработка бурого угля легла в основе общест
венно-экономического развития данного района в период 
последовавших десятилетий и она послужила базой и для 
осуществления современной, высокоразвитой горнодобы
вающей культуры.

С развитием горнодобывающей технологии происходило 
одновременное развитие методики, приборов и аппаратуры, 
а также техники и кадровых предпосылок горно-геологичес
ких разведочных работ. Нынешние запасы угля и степень 
разведанности бассейна являются обнадёживающими в от
ношении дальнейшего развития горнодобывающей деятель
ности.
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