
KÉRNÖKOSOLÓGIAI TÉVÉKÉKYSÉG A TH0H3Z BÁITl'AÜZBMBBlí

Kováts AndrásX

Magyarország egyetlen nagy iignitkülfejtése a Thorez Bánya
üzem és egyben az ország legnagyobb földmunkája is. 
Működésének kezdeti időszakéban a kutatással és termeléssel 
összefüggő mérnökgeológiai tevékenységet döntő részben kül
ső intézmények (pl. BEE) végezték, a további időszakban pe
dig szakmailag irányították.
A Bányaüzemnél a mérnökgeológiai tevékenységet kb. meöfél 
évtizedig egy igen szűk szakembergárda folytatta.
Csak az utóbbi években bővült ez a gárda olyan létszámúra, 
hogy már földtani, ezen belül mérnökgeológiai szolgálatról 
beszélhetünk.
A mérnökgeológiai tevékenység üzemünkben szerte ágazó és 
szorosan kapcsolódik az Üzemvitelhez, a földtani, hidrogeo
lógiai, talajmechanikai tevékenységekhez, részben egybe is 
olvad azokkal. E tevékenységben egyre nagyobb szerepet ka, 
az előkutatás és előrejelzés.

A Mátraalján a lignit előfordulás területén igen változatos 
a harmad- és negyedidőszaki kőzet felépités, mind talajme - 
chanikai, mind pedig hidrogeológiai szempontból, mert az 
országban fellelhető laza üledékes kőzetek többsége itt is 
megtalálható, a görgetegtől a csaknem tiszta agyagásványos 
rétegekig, a lazától a cementáltig bezárólag, a szárastól 
a vizzel telitettig bármely állapotban. Ilyen rétegsort 
harántolnak, évente több mint 50 millió m^-t megmozgatva a

x geológus mérnök, Thorez Banyaüzem, Visonta.
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Bányaüzem óriási, 70 méternél mélyebb munkagödrei, melyek 
üzemvitele során szerzett tapasztalatok alapján mutathatók 
be az üzemeltetéshez kapcsolódó mérnökgeológiai jellegű fel
adatok. Ezek célszerű csoportosításban a következők:

1. / ELŐKUTATÁS TÖBB ÉVES IDŐSZAKRA

A bányagödör által harántolanló rétegek viztelenitésének 
megkezdése a jövesztésttöbb évvel megelőzi, igy a vizszint- 
megfigyelő kúthálózat kialakítása során készülő fúrások 
magmintaanyagának komplex feldolgozásával jelentős informá
ciókhoz jutunk, mind a telepekre, mind pedig mérnökgeológiai 
szempontból a meddőre vonatkozóan.
Ezeket az előzetes tervekhez, döntésekhez biztosítjuk.
A meddő rétegsor szemcsés rétegeiből sűrűn veszünk mintát 
és azoknak vizsgált szemelo3ztási adataiból több módszerrel 
számítjuk a vízáteresztő képeségi együttható értékét, ez
által a viztelenitési tervekhez a rétegek minőségváltozására 
megfelelő összehasonlítási alapot nyújtunk.
A kötött rétegek közül a bentonitos agyagok ёз a csuszólapok- 
kal átjárt kövér agyagok mintáinak részletes talajmechani
kai vizsgálatát végezzük el a bányagödör leendő határrészüi 
mentén az előzetes rézsüállékonysági vizsgálatok és rézsű- 
méretezés számára. Egyéb esetben csak egyszerű rétegazono- 
sitó vizsgálatra kerül sor általában.

2. / ELŐKUTATÁS BUY ÉVES VAGY RÖVIDSBB IDŐSZAKRA

Ez a feladatcsoport szintén a magfúrások mintáinak - az 
előzőnél részletesebb - komplex feldolgozására támaszkodik: 
és egyrészt az éves Műszaki Üzemi Terv kidolgozásához, 
másrészt a tervmódosításokhoz, valamint a viztelenitési 
pótintézkedések számára nyújt adatokat, közvetlen előre-- 
jelzést.
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2.1. A rézsüállékonyság előkutatása

Az egyik fontos feladat a rézsüállékonyságnak időben történő 
előrej elzése.
- a nagyértékü kotrógépek és szállitópályák biztonságos mun
kavégzési feltételeinek kialakitása és
- az ásványvagyon védelme érdekében, továbbá
- a pótintézkedések mennyiségének csökkentése céljából.

Elöljáróban a következőkről kell szólnunk.
A jövesztett anyagot a jövesztési oldalról a hányóképzési 
oldalra a hosszabb ideig állva, nyitva maradó határrézsük 
rendszerének padkáin végighaladva továbbítják az 1-2 km 
hosszú szállító szalagpályák.
Emiatt a határrézsürendszer megfelelő állékonysága rendkívül 
fontos.
Az eddig előfordult jelentősebb, termelés kiesést, gépkáro
sodást okozó rézsümozgások túlnyomó többsége tömbcsuszás 
tipusu volt, melyek csuszólapja egy-egy feltűnően alacsony 
nyírószilárdságú és általában vékony rétegnek rendszerint 
•már korábbi csuszólapokkal eleve meghatározott, néhány gyen
ge szintjében alakultak ki.
Ezek - az általunk gyenge rétegnek nevezett - rétegek leg
többször igen magas montmorillonit tartalmú bentonitos kövér 
agyagból állnak és nagy területen követhetők.
A határrézsürendszer várható állékonyságának előrejelzé
séhez tehát az üzemi mérnökgeológiai szolgálatnak előbb 
a gyenge rétegek helyzetét, körülményeit kell felderítenie. 
Ezt a feltárást a tervezett határrézsürendszer mentén a je
lenlegi előírások szerint legalább 90 m-enként, a gyakorlat
ban 60-80 m-enként mélyített, elsősorban mérnökgeológiai 
célú magfúrások utján végezzük.
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Kivel a gyenge rétegek felszínének völgyszerii anomáliái 
környékén a réteg nyilószilárd9ága általában a legkisebb 
és a korábbi csuszólapok szána a legnagyobb, azért az 
ilyen, anomáliák feltárására fokozottan ügyelünk.

A magminták részletes talajmechanikai - talajfizikai 
vizsgálatát az üzem laboratóriumában végezzük.
Ezt követően az előzetes, vagy már módosított tervek 
szerint adott rézsüparaméterek alapján a rézsürendszerek 
várható állékonyságát vizsgáljuk és szükség esetén ja
vaslatot teszünk a tervek módosítására.
Ezeket a vizsgálatokat a rézsűk mentén általában 50m-enkén 
végezzük, a Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszé
ke által az utóbbi években kidolgozott módszer alapján.
A munkát előre kiszerkesztett segédgörbék seregének hasz
nálatával gyorsítjuk.

2.2. Homokkő betelepülések előkutatása

A rövidtávú előkutatásnak egy másik fontos feladata, a 
laza üledékes rétegsorban, a felső lignittelep felett 
több szintben is jelentkező, vékony cementált rétegecskék 
szeszélyes kivastagodásainak, lencsés kifejlődésü terüle
teinek feltárása, részbeni körülhatárolása.
Ezek a cementált homok és iszap, ritkábban agyag
anyagú kemény kőzetek ("homokkő" és "márga") a meddőjö- 
vesztésnél okoznak gondot, termelés kiesést.
A homokkő egyirányú nyonószilárdsága határesetben az 
530 kp/cm” értéket is elérte.

A cementált lencsék gépi jövesztése - az anyag vastag
ságától, repedezettségétől függően - sok esetben nem le
hetséges.
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Ilyenkor lazító robbantást kell végezni. Smiatt a lencsék 
helyzete, kiterjedése mellett azok keménységének ismerete 
is nagyon lényeges: ezt а В 1,3 által kidolgozott gyors 
vizsgálat utján, a minták sósavban történő oldásával, 
az oldási maradék alapján számítjuk.
A cementált lencséket a komplex előkutatás mellett ese
tenként célfurásckkal is feltárjuk.

2.3. A viztelenedési anomáliák előkutatása

Bontos előkutatási féladatot a nem kellően viztelenedett 
rétegek, völgyszerü anomáliás területek lehetőség szerinti 
felderítése a tervezett határrézsük mentén, a mérnökgeo
lógiai célú magfúrások mintáinak komplex feldolgozása, 
majd a fúrólyuknak ideiglenes vizszintmegfigyelő kúttá 
történő kiképzése utján.
A jövesztési oldal rézsürendszerében rendszeresen tele
pített ideiglenes megfigyelő kutak egy hányada szintén 
magfúrással és mintáinak komplex feldolgozásával készül, 
így a viztelenitési pótintézkedések meghozatalához kellő 
információt tudunk nyújtani.

3.3LLEIIŐRZÓ VIZSGÁLATOK

A külfejtés üzemvitelének korábbi időszakában amémökge- 
ológiai tevékenység legnagyobb hányadát az ellenőrző 
vizsgálatok tették ki, a szűkös lehetőségek miatt azon
ban ez a feladatcsoport a továbbiakban is igen jelentős 
marad, főleg a fedőrétegek erős változékonysága miatt.
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3.1. Ellenőrző vizsgálatok a jövesztési oldalon

Az előkutatással már feltárt, részben megismert réteg
sornak - a bányagödör által történő megnyitását követő - 
mérnökgeológiai szelvényezése, mintavételezése, 
a minták laborvizsgálata alapján ellenőrizzük a tervezett 
és a .tényleges rézsűk állékonyságát, illetve ezek elté
rését, továbbá a kritikusabb, vagy az előkutatás során 
elégtelenül megismert rézsüszakaszokon a gyenge rétegek
nek,a gravitációsan alig viztelenedett, vagy az erősen 
cementált rétegeknek, lencséknek pontosabb helyzetét, 
minőségét.
Az esetleg szükséges pótintézkedésekre javaslatokat 
teszünk, igy pl. a rézsüélkorrekció vagy rézsülábmegtá- 
masztó töltés méretére, a nem viztelenedett, és ezért 
gyakran nem is állékony rétegek, szakaszok stabilizá
lásának módjára.

3.2. Ellenőrző vizsgálatok a hányóképzési oldalon

Előkutatásra lényegében a bányagödör területén kívül, 
a külsőhányók létesítése előtt van szükség, itt is leg
inkább a felszíni, alacsony nyirószilárdságu rétegek 
térbeli kiterjedését, talajfizikai jellemzőit kell 
mérnökgeológiai feltárással meghatározni.
A bel3Őhányó állékonyságát döntően befolyásoló tényezők:
- a fekü rétegtani felépítése , az egyes rétegek minő

sége
- a feküsik alatt elhelyezkedő rétegvizek piozometriku3 

szintje.
A fekü rétegzett felépítése esetén a hányórézsük állé
konyságát csökkenti a korlátozott vastagságú puha 
agyagréteg jelenléte a hányó közvetlen feküjében, a 
feküsik alatti néhány méter mélységig, továbbá a vízzáró
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rétegek közé települt vékonyabb, vizzel telitett homok
liszt rétegek jelenléte.
Az előbbi a hányórézsü hallásának kritikus értékénél 
okoz alaptörést, az utóbbi pedig a hányómagasság egy 
bizonyos értékének elérésekor, a "bezárt" rétegben fel
lépő semleges feszültségnek kritikus értékre való növe
kedésekor.
A hányó feküszintje alatt mélyebben elhelyezkedő viz- 
vezető rétegek vizsszintje kritikus esetben a hányófekü 
szabad felületén okozhat hidraulikus alaptörést. 
Amennyiben ezek a veszélyforrások - a fekü rendszeres 
mérnökgeológiai ellenőrzése és a rétegvizszint megfi
gyelések alapján - reális veszélyt jelentenek, akkor a 
következő pótintézkedések valamelyike szükséges.-
- a hányó rézsűhajlásának kritikus érték alá csökkentése
- feszültségmentesitő árkok létesítése a hányófekü 

3zabad felületén
- a feküben a vizvezető rétegek vizszintjének süllyesz
tése pótlólag létesített közvetítő kutakkal

4. EGYÉB, ALKALOMSZERÜ VIZSGÁLATOK

A külfejtés üzemeltetése során több olyan feladat jelent
kezett és adódik még, amelyet csak esetenként vagy csak 
egyszer kell megoldani. Ezeket csak röviden érintjük az 
alábbiakban:

4.1. A nagygépek vonulási útvonalának teherbírása

A nagyértékü kotró- és hányóképzőgépek csak olyan útvona
lon, muhkasikon vonulhatnak, amelynek felszine korláto
zót^ általában legfeljebb 3°-5° hajlású, a gépek szerke
zeti felépítése miatt.
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Ilyen vonuló utat tehát sokszor csak jelentős földmun-
kával lehet kialakítani. A gépek fajlagos teherátadása

ougyan 0,70-1,35 kp/cm“', azonban súlyúk 1500 Ep körüli.
A o,5 méternél nagyobb egyenletes süllyedésre és még- 
inkább a süllyedéskülönbségekre érzékenyek.
Az eredeti térszínen és bevágásaiban a vonuló ut teher
bírása - feltárások, laborvizsgálatok alapján - jól 
számítható. Problémát jelenthet azonban ennek meghatá
rozása friss feltöltésben, átázott hányóanyagban és az 
erősen eltérő teherbírású szakaszoknak,pl. legtöbbször 
a- lignit kotrási rézsűjének és a töltésanyagnak az 
éles határán.
3z:ket a szakaszokat régebben gépi furószondázással 
tárták fel, később a gyakorlatban 2-3 méter vastag, 
kellően tömörített, jó teherbírású rátöltéssel egyen
lítették ki, amely a rövid szakaszon jól beválik, 
így a tömörségellenőrzést, teherbírás számítását a fel
színtől 2-3 méter mélységig kell elvégezni.
Hagy kiterjedésű, vastagságú és igen rossz teherbírású 
hányóanyagon lényegesen vastagabb rátöltést készítenek, 
vagy a vonuló utat máshol vezetik.

4.2. Lazulási tényező vizsgálata

A külfejtés kezdeti időszakában a kotrógépek és szállí
tószalagok kihasználtságának elemzéséhez, valamint a 
jövesztett anyagnak a hányóban való elhelyezési tervéhez 
volt szükséges a jövesztett anyagféleségek lazulási 
tényezőjének vizsgálata, amely újabban ismét időszerűvé 
válik, a tapadóképesség vizsgálatával együtt.
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4.3* A csúsztatáséig hányóképzés vizsgálat

Az elmúlt évben egy körbezárt hányótérben csusztatásos 
hányóképzés történt. Ennek során a bezáró hányórézsük 
szükséges magasságát, a mozgó, csaknem 1 km hosszú és 
50-70 méter vastagságú hányótömeg várható viselkedését, 
majd a megnyugvó hányófelszinen újabb hányószeletek 
képzésének lehetőségét kellett vizsgálnunk.
Csak érdekességként emlitjük meg, hogy a mozgó hányó 
felszínének hajlása kb. 2,5°-os volt.

4.4. Belsőhányó képzés megindításának vizsgálata

A Keleti II. Bányamező belső hányó képzése a közeljövő
ben indul. Ez pedig megköveteli az állékony hányóréz3Ü- 
rendszer eddig használt paramétereinek és technológiá
jának alapos felülvizsgálatát, mivel a csusztatásos há
nyóképzés a Keleti II. bányamező anyagával történt, amely
nek minősége erősen eltér a korábbiéból. **'
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Инженерно-геологические задачи, связанные с открытым 
способом горной разработки

А н д р а ш  КОВАЧ

В ходе эксплуатации открытого способа разработки лиг
нита необходимо решить или систематически выполнять ряд 
инженерно-геологических задач. Они способствуют повышению 
эксплуатационной надежности машин и транспортных оборудо
ваний для разработки открытым способом, а также защите 
запаса минералов.

Наиболее значительные задачи:
- определение залегания и водоносности слоев для реше

ния обезвоживания слоев на территории выработки,
- стабилизация участков откосов, состоящих из гравита

ционно не обезвоженных слоев, и разработка способов стаби
лизации,

- обнаружение мест залегания глинистых слоев с низкой 
прочностью на срез, определение прочности на срез в лабора
тории, а вслед за этим пересмотр параметров откосов и в 
случае необходимости предложения для их изменения,

- вскрытие прослоек песчаника, не извлекаемых машинным 
усилием, определение ее прочности с целью выполнения раз
рыхляющего взрыва,

- вскрытие и контроль источников опасности, отрицатель
но влияющих со стороны подошвы на стабильность отвала с 
целью принятия необходимых предупредительных мер.

Решение вышеперечисленных задач составляет неотъемлемую 
часть режима разработки открытым способом.
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Tasks of engineering geological character 
connecting to open air nine working procedures

András Kováts

In the course of running a lignite openwork several tasks 
of engineering geological character Bust be solved or 
implemented regularly. These assist to the safety of 
running the openwork-machines and transporting equipment 
further on the protection of mineral reserves.
The most important tasks are:
- in the mine-area the determination of location and 
water-conductibility of the layers for the solution of 
the drainage of the layers;

- the stabilization and elaboration of stabilizing method 
of slope sections consisting of gravitationally not 
drained layers;

- exploration of the location situation of clay layers of 
small shearing strength, the determination in laboratory 
of the shearing strength, subsequently the supervision 
of the slope-parameters and in case of necessity a pro
posal for their modification;

- exploration, determination of strength of sandstone 
settlings not to be excavated mechanically in the 
interest of implementing the loosening blast;

- exploration and checking of damage-sources influencing 
negatively the hillock’s stability from the direction 
of the foot in the interest of taking the necessary 
preventive measures.

The solution of abovementioned tasks forms an organic 
part of running an openwork.
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