
A külszíni süllyedés idõbeni lefolyásának vizsgálata

DR. LÁDAI JENÕ TAMÁS okl. bányamérnök, okl. bányagazdasági mérnök, fõbányamérõ (Vértesi Erõmû Rt., 
Mány I/a Bányaüzem)

Azt a  manapság  igen idõszerûvé vált kérdést vizsgálja a szerzõ, hogy
a mélymûveléses fejtések befejezése után mennyi idõ alatt megy végbe a
külszín süllyedése annyira, hogy a fejtésekkel érintett terület különbözõ
célokra hasznosítható legyen.

A földtani adottságok és bányászati körülmények

A tatabányai, nagyegyházi és mányi szénmedence bányaüzemeinél végzett nagyszámú
külszíni süllyedésmérés eredményét vizsgáltuk meg a süllyedés-idõfolyamat alapos megis-
merése érdekében.

Valamennyi szénmedencében az eocén korú széntelepet termelték ki. A 3-25 m vastag
telepet (telepes összletet) egy, kettõ, vagy három szeletben, omlasztással fejtették le. A fe-
dõkõzet kis- és közepes szilárdságú (2-50 MPa) márga, homokos márga, homokkõ, meszes
márga és mészkõ volt.

Az omlasztásos fejtések szélessége 20-100 m, kifutásuk 50-450 m, mélységük pedig 60-
400 m volt.

Mérési körülmények

A fejtések tengelyében és arra merõleges vonal mentén, egymástól 20 m-re elhelyezett
keményfa vagy acél karókkal alakítottuk ki a mérési hálót.

A szintezést a mozdulatlan külszínen a lefejtés megindulása elõtt kezdtük, a fejtési idõ-
szakban többször megismételtük és néhány évig még folytattuk a fejtés (fejtések) befejezé-
se után.

A mérési eredmények

A kis mélységben (H = 60 m és H = 105 m) üzemelõ egyetlen fejtés okozta külszíni
süllyedés idõbeni lefolyását az 1. ábra szemlélteti. A kiragadott mérési pontok mozgása két
jól elkülöníthetõ szakaszra osztható:

– Az elsõ idõben a lefejtett terület növekedésével mind nagyobb tömegû kõzet omlik. A
mozgás kijut a külszínre és egyre intenzívebbé válik: a külszíni süllyedés gyorsul.

– A második idõszakban, amikor a vizsgált külszíni pontra vonatkozó hatástartomány-
ban a kõzetek súlyterhelése állandóvá válik, az omladék és fellazult kõzetek az állan-
dó terhelés hatására fokozatosan tömörödnek: a külszíni süllyedés lassul.

Nagyobb mélység, illetve több szeletes mûvelés esetén az aláfejtett külszín mozgása a
több fejtés hatására kialakuló, összetett folyamat.
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A nagyegyházi bányaüzemben öt fejtés (2. ábra), a Mány I/a bányaüzemben hét fejtés
(3. ábra) okozott süllyedést. A fejtések elhaladása után itt is elkezdõdött a lassuló tömörö-
dési folyamat.
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1. ábra Külszíni süllyedés egyetlen frontfejtés hatására 

2. ábra A D7, D8 és D11 külszíni mérési pontok süllyedése (É-i bányamezõ)
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matot a gyakorlatban alkalmazható formában a bemutatott reológiai modell (4. ábra) írja
le[2], [3]:

E
e = e¥ - (e¥- eo) exp    -  –– (t – to)

l

A külszíni süllyedés leírása reológiai kõzetmechanikai modell segítségével

A kõzetek feszültségi és alakváltozási állapotában az idõ szerepének vizsgálatára  – je-
len esetben a süllyedési idõfolyamat tárgyalására – jól alkalmazható a Poynting-Thompson-
féle, ügynevezett standard kõzetmechanikai modell [1], [2], [3], amely egyszerû formában
a következõ képlettel írható fel:

s = Ee +le
.
+ qs

., ahol

s – a feszültség, Pa
E – a rugalmassági modulus, Pa
e – a fajlagos alakváltozás,
s
. – a feszültség idõbeli változása,
e
. – a fajlagos alakváltozás idõbeli változása
l – a kúszási együttható, Pa/nap
q – a relaxációs tényezõ, nap

A süllyedés idõfolyamatának elõzõ vizsgálata során láttuk, hogy a feszültség nem épül
le, hanem állandósul a fejtés befejezése után. Tehát az összegfüggvény harmadik tagja, a re-
laxáció itt kiesik.

3. ábra Az 55., 56. és 57. külszíni mérési pontok süllyedése
(É-III. és É-IV. bányamezõ)

A gyakorlatban leg-
többször arról kell szak-
véleményt adni, hogy a
fejtés befejezése után a
fejtési hatásterületen

– mikor oldhatjuk fel
a terület lezárását,

– hogyan ütemezhet-
jük a tájrendezést,

– mikor és milyen
építményeket lehet
felépíteni,

– a bányatelek törlés
mikor valósítható
meg?

Mindezen feladat
megoldása a fejtés befe-
jezése utáni külszíni süly-
lyedés alakulásának, a
kúszásnak ismeretét
igényli. A kúszási folya-

�
�
Ł

�
�
ł



Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 1. szám 25

Az E/l hányados a süllyedésmérések alapján kiszámítható, az adott fedüösszletre és mû-
velési módra jellemzõ szám.  Tatabánya, Nagyegyháza és Mány térségében az eddigi isme-
retek szerint az E/ltényezõ értéke  0,0011–0,0018 között változik,  a kõzetviszonyok és mû-
velési körülmények függvényében. Minél nagyobb ez a viszonyszám, annál rövidebb idõ
alatt játszódik le a külszín süllyedése.

A bemutatott példák alapján számolt süllyedésértékek a következõk:
– A bezárt nagyegyházi bányaüzem északi bányamezeje fölött (2. ábra) a fejtés befeje-

zése után 7,8–8,0 év múlva bekövetkezett a teljes süllyedés 99,9%-a.
– A mûködõ Mány I/a bányaüzem É-III. és É-IV. bányamezeje fölött (3. ábra) a fejtés

befejezése után 10,9–12,0 év múlva következik be a teljes süllyedés 99,9%-a.
A bemutatott vizsgálat a többé-kevésbé szabályos és egyenletes süllyedésre vonatkozik.

Ismertek viszont késleltetett süllyedési esetek, melyeket nem lehet elõre kiszámítani.
A megismert váratlan süllyedések Tatabánya térségében a következõ helyeken fordul-

tak elõ:
– Külszínhez közeli (50 m-nél nem mélyebb) bányatérségek és fejtések fölött,
– a fejtési hatásterületen lévõ föld alatti üreg boltozata megrongálódott és beszakadt,
– másodlagos mozgásnak nevezhetõ eset volt, amikor a fejtési hatásterületen keletke-

zett és már betömedékelt külszíni repedésben a tömedékanyag tömörödés következ-
tében megroskadt.

A mérésekkel meghatározott és egy-egy adott bányászati körülményre jellemzõ E/lvi-
szonyszám ismeretében, az esetek túlnyomó többségében, a fejtések befejezése utáni kül-
színi süllyedés lefolyása jól számítható.

A képletben szereplõ jelölé-
sek külszíni süllyedésre vonat-
koztatott jelentése a következõ:

e – külszíni süllyedés a
vizsgált idõpontban,
mm

e¥ – a végsüllyedés (mm),
mely számítható akár
dr. Martos Ferenc,
akár dr. Somosvári
Zsolt eljárásával

eo – süllyedés a kúszás
kezdeti idõpontjá-
ban, mm

E – rugalmassági modu-
lus, Pa

l – kúszási együttható,
Pa/nap

t – a vizsgált idõpont,
nap

to – a süllyedés lassulásá-
nak kezdeti idõpont-
ja, nap

4. ábra A Poynting – Thompson kõzetmechanikai modell
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DR. LÁDAI JENÕ TAMÁS 1965-ben szerezte meg a bányamérnöki diplomát a Miskolci Ne-
hézipari Egyetem Bányamérnöki Karán. Végzés után a Tatabányai Szénbányászati Tröszt XV.
aknáján üzemmérnökként dolgozott 1968-ig. Ezután 1972-ig a kutatási és kísérleti osztályon
az új bányászati módszerek és technológiák bevezetésével foglalkozott. 1971-ben megszerez-
te a bányagazdasági mérnök oklevelet.
1972-tõl 1977-ig a XII. akna, majd üzemösszevonás után a Keleti I. Bányaüzem mérnök-
ségvezetõje, 1978-tõl 1982-ig az V/c Külfejtéses Bányaüzem vezetõ fõmérnöke és felelõs mû-
szaki vezetõje. Ezután 1989-ig a Nagyegyházi Bányaüzem mérnökségvezetõje, egyben felada-
ta volt a bányabiztosítási és kõzetmechanikai problémák vizsgálata.
1989-ben a Tatabányai Bányák Vállalat fõbányamérõje lett, a Vértesi Erõmû Részvénytársa-
ságon belüli átszervezés után 1998-tól a Mány I/a Bányaüzem fõbányamérõje mindmáig.

Felhívás

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kara (korábban Bányamérnöki Kar) a
külszíni kõ- és kavicsbányászat részérõl jelentkezõ szakemberigény kielégítése érdekében
bányászati és geotechnikai szakon fõiskolai szintû képzést indított önköltséges formában,
levelezõ tagozaton is. A jelenleg érvényes Bányatörvény szerint a szakon szerezhetõ
képzettség felelõs mûszaki vezetõ feladatok ellátására jogosít. 

A képzésre középiskolai és fõiskolai, egyetemi végzettséggel lehet jelentkezni. 
A levelezõ formában folyó képzés háromszor öt nap kötött elfoglaltságot jelent

félévenként. A képzési idõ a diplomaterv készítéssel együtt:
középfokú iskolai végzettséggel rendelékezõk részére 3 és fél év
mûszaki egyetemi végzettséggel rendelkezõk részére 2 és fél év
(a végzettségtõl függõen további tantárgyi felmentések is adhatók)
A félévenkénti tandíj: 70-90 ezer Ft a jelentkezõk számától függõen.

Jelentkezési feltételek:
Jelentkezni a hivatalos A és B jelû jelentkezési lapon lehet 
A jelentkezési lapnak 2003. március 1-ig kell a dékáni hivatalba beérkeznie.

A képzéssel kapcsolatosan további felvilágosítás kérhetõ:
Mûszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatala

telefon: 46-565-051, fax: 46-563-465, vagy
Dr. Buócz Zoltán egyetemi docens, szakfelelõs

telefon: 46-565-111/18-25 mellék


