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Az egykori mecseki bányák egyik legnagyobb veszélyforrása a nagy-
mértékû metánfelszabadulás volt. A szakirodalom egyöntetû vélekedése,
hogy a mélység növekedésével a metánfelszabadulás is nõ.  A térségre vo-
natkozó korábbi megállapítások igazolása mellett a vizsgálatok kimutat-
ták, hogy a komlói üzemekben – a mûvelés során – ezzel ellentétes ten-
denciák jelentkeztek. A pécsi üzemekben viszont a mûvelési mélység nö-
velésével nõ a metánfelszabadulás. A vizsgálatok során a mûvelési
mélység mellett a termelési tényezõ hatását is nyomon követhettük. A
kétváltozós függvények illeszkedését a termelési tényezõ javította.

Elõzmények

A BKL Bányászat elõzõ számában megjelent 1. részben Zobák Bánya 37 évének metán-
felszabadulási adatait vizsgáltuk. (Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a cikk „Zobák bánya ter-
melési-, szellõztetési- és gázlecsapolási adatai a széntermelési idõszakban" c. táblázatában
az adatokat nem az évek szerint, hanem az összes CH4 (m3/a) csökkenõ mennyisége szerinti
sorrendben közöltük le.) [1] Az [1] dolgozatban foglalkoztunk Zobák bánya 37 évre vissza-
tekintõ metánfelszabadulási adatainak vizsgálatával. Ennek során néhány olyan kérdés adó-
dott, amelyet célszerû lenne tüzetesebben megvizsgálni. Ilyen például az a kérdés, hogy a
fajlagos metánfelszabadulás hogyan alakult a többi mecseki szénbányában a széntermelés
és a mûvelési mélység függvényében?

Az említett dolgozatban megállapíthattuk, hogy a termelés növelésével egyidejûleg a
felszabadult és kiszellõztetett metán éves mennyisége növekedett. Nem volt viszont már
egyértelmû a növekedés a mûvelési mélység vonatkozásában. Lineáris függvénykapcsolatot
feltételezve – gyenge determinációs együttható mellett – az ugyanazon termeléshez tartozó
értékre, mélyebb szinten kisebb metánfelszabadulás volt számítható. A termelés és mûve-
lési mélység lineáris kétváltozós függvénye az éves metánmennyiség vonatkozásában hason-
ló képet mutatott. A termelés együtthatója pozitív, a mûvelési mélység együtthatója a reg-
ressziós számítás eredményeként negatív értékû. A fajlagos metánfelszabadulás emellett,
mind a termelés, mind a mûvelési mélység vonatkozásában gyenge illeszkedéssel csökkenõ
tendenciájú. Az adatok szórása miatt más regressziós függvény sem hozott jobb közelítést.

A fajlagos metánfelszabadulásnak a termelés növekedésével összefüggõ csökkenését a
fejtések metánfelszabadulásának, gázlecsapolási lehetõségeinek elemzése során már ta-
pasztaltuk [9].

Kétváltozós, lineáris függvénykapcsolatnál az illeszkedés javult, viszont mindkét változó
együtthatója negatív lett, ezzel igazolta az egyváltozós függvénykapcsolatban kapott tenden-
ciákat.
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Mivel e tendenciák nincsenek összhangban tanult ismereteinkkel [3, 7] – az ismert ada-
tok alapján ([6] p.: 570-571) – vizsgáltuk a többi mecseki bánya fellelhetõ termelési és
metánfelszabadulási adatait. Zobák bánya esetében a fõkihúzókban megjelenõ metánt, a
gázlecsapolással kitermelt metánt és ezek összegét egyenként is elemeztük. Jelen esetben
csak a jellemzõbb, a fõkihúzókból származott metánmennyiséget vizsgáltuk, mivel a gázle-
csapolás bizonyítottan nincs hatással a függvények jellegére, csupán a gázlecsapoló telep ka-
pacitástól függõ eltolódást, csökkenést okoz a teljes metánfelszabaduláshoz képest.

A fajlagos metánmennyiség változása a termelés függvényében

A korábbi vizsgálatok [1] során végzett számítások azt mutatták, hogy Zobák bányán a
kizárólag egy változóra, nevezetesen a termelésre nézve a fajlagos metántartalom alig vál-
tozik, függvénykapcsolat lényegében nem létezik. A lineáris közelítõ egyenesek iránytan-
gense közel zérus, negatív érték. 

Kossuth bányára és Bétára vonatkozóan – az említett, publikált adatokkal – elvégzett li-
neáris korrelációs analízis hasonló eredményt hozott. A determinációs együttható csak Kos-
suth bánya esetében ad függvénykapcsolatra utaló jelleget. Ezeknél is a nullához tartó ne-
gatív iránytangenst számítottunk.

Az 1. ábrán bemutatjuk mindhárom bányaüzem fajlagos eltávolított metánmennyisége-
it, illetve az adatokra illesztett lineáris közelítõ függvényt. Az adatok számszerû közlését, a
megjelölt források [1, 6] elérhetõsége miatt, a férõhely kímélése céljából mellõzzük.

A pécsi bányaüzemek adatai és közelítõ függvényei (2. ábra) megerõsítik a komlói üze-
mek vizsgálata alapján tapasztaltakat. A termelés emelkedése nem jár a fajlagos metántar-
talom növekedésével, ellenkezõleg, 100 kilótonnánként 2-4 m3/t-al csökken a fõkihúzóban
távozó 100%-os metánmennyiség.

A közös komlói adathalmazra fektetett, kizárólag a termelésre jellemzõ változót tartal-
mazó közelítõ függvények is gyenge illeszkedésûek voltak, így ezek közlésétõl eltekintünk. 

1. ábra A fõszellõztetéssel eltávolított fajlagos metánmennyiségek és a termelés a komlói üzemekben
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A fajlagos metánmennyiségek változása  a mûvelési mélység függvényében

A Zobák bányai adatok vizsgálata során az a meglepõ eredmény született, hogy a ko-
rábbi ismereteinkkel [3, 7] ellentétben a mûvelési mélység növekedése nem hozta a fajlagos
metánfelszabadulás emelkedését. Fõleg ez a tény sarkallt bennünket arra, hogy a többi me-
cseki üzem adatait is még egyszer elemezzük.

A 3. ábrán a komlói üzemeknél a levegõvel távozó fajlagos éves metánmennyiségeit áb-
rázoltuk az átlagos mûvelési mélység függvényében. A közelítõ egyenesek egyértelmûen jel-
zik, hogy más-más nagyságú metánfelszabadulás mellett azonos tendenciák tapasztalható-
ak mindhárom üzem esetében. Százméterenként 1-10 m3/t-val csökkent a fajlagos metán-
mennyiség. Zobák bányánál a csökkenés üteme háromszoros a középértéket képviselõ Kos-
suth bányai gázjellemzõvel szemben. 

A három egyezõ tendenciából következik, hogy üzemen belül Komlón a fajlagos, kihú-
zóban megjelenõ metántartalom bizonyos hatások miatt csökkenhet. Zobák bánya esete ar-
ra mutat rá, hogy a csökkenéssel párhuzamosan viszont nagyobb az in situ metántartalom,
amely kellõ szintkülönbségnél már határozottabb különbségeket mutat. A mélységi expo-
nenciális eloszlásra az elemzés adatai nem utalnak.

Két változóra vonatkozóan is elvégeztük a korrelációs és trendszámításokat, melyeket a
késõbbi fejezetben ismertetünk.

További meglepetéssel szolgáltak a pécsi üzemek metánfelszabadulási adatai, mivel ezek
a mélység felé haladva határozott növekedést mutattak (4. ábra). Meg kell jegyezni, hogy a
teljes éves adathalmazra nincs meg a mûvelési mélységi jellemzõ. Így a mûvelési mélység-
gel kapcsolatos adathalmazok kisebbek, mint a termelést és gázfelszabadulást jellemzõ hal-
mazok. Vasas bányára vonatkozóan például, a teljes termelési idõszakhoz viszonyítva csak
kevés adat állt rendelkezésre. Ráadásul ezek az adatok inkább a felszínhez és Béta aknához
közelebb esõ területekre jellemzõek. 

Bemutatjuk még a fajlagos metánfelszabadulás területenkénti függvényeit a mûvelési
mélység függvényében (5. ábra). Ez annyiban ellentmondásos, hogy a komlói területen, bár
az egyes üzemek a mélység felé csökkenõ tendenciájú lineáris egyenesekkel közelíthetõk

2. ábra A fõszellõztetéssel eltávolított fajlagos metánmennyiségek és a termelés a pécsi üzemekben
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3. ábra A komlói üzemek fajlagos kiszellõztetett metánmennyiségei a mûvelési mélység függvényében

4. ábra A pécsi üzemek fajlagos kiszellõztetett metánmennyiségei a mûvelési mélység függvényében

voltak, a három üzem együttes adatai viszont már – bár gyenge illeszkedések mellett – még-
is növekvõ trendet mutattak. A három számított közelítõ függvény (lineáris, hatvány, expo-
nenciális) között lényeges illeszkedési eltérés nincs. A közölt ábrán a lineáris közelítõ függ-
vényt adtuk meg. Egyértelmûen látszik az is, hogy mégsem változott meg az alapvetõ ten-
dencia a mélység felé haladva – bár nem mindig függvényszerû illeszkedés mellett – hiszen
a fajlagos metántartalom emelkedett [3, 7], annak ellenére, hogy az egyes üzemekben egy-
öntetûen csökkenõ trendek adódtak (lásd 3. ábra). A pécsi területen mind az üzemi, mind
egyesített területi közelítõ függvényeknél a mélység felé határozott, 100 méterenkénti mé-
lyülésnél 8 m3/t, emelkedést regisztrálhattunk. A határozott tendenciát – lineáris közelítés
mellett – a nagyon jónak mondható R2=0,85-ös determinációs együttható is nyomatéko-
sítja.
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A fajlagos metánmennyiségek kétváltozós függvényei

A Zobák bányára vonatkozó vizsgálatok megmutatták [1], hogy csak a termelést és a
mûvelési mélységet érdemes változónak tekinteni. Ezekre végeztük el tehát a közelítõ függ-
vények meghatározását. A lineáris közelítés lehetõségét az egyes változókra külön-külön el-
végzett korrelációs számítások bizonyították.

Lehetõségünk volt mind az egyes bányaüzemekre, mind pedig a két különbözõ
gázfelszabadulási tulajdonságokat mutató komlói és pécsi területre vonatkozó, össze-
vont adatokból származó közelítõ függvényeket kiszámítani. Ezeket táblázatos formá-
ban adjuk közre (1. táblázat).

5. ábra Fõszellõztetõvel eltávolított fajlagos  metánmennyiség a mûvelési mélység függvényében
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A kihúzó légáramok 100%-os metántartalmának adatai alapján meghatározott két-
változós függvények (qki) üzemenként szoros illeszkedést mutatnak. A területi függvé-
nyek viszont gyengébb illeszkedésûek. Az illeszkedés mellett bemutatjuk a korrigált
szórás értékeit is. A gyengébb illeszkedésû területi függvényeket nagyobb korrigált
szórás jellemzi. Megjegyezzük, hogy nem tettünk különbséget a parciálisan számított
és a két változóval számított metánfelszabadulási értékek jelölései között.

A kétváltozós függvényeket mátrix mûveletek segítségével határoztuk meg, a

b = (X*X)-1X*y

formula segítségével [7], ahol
b : a regressziós együtthatók vektora,
X : a független változók mátrixa,
X*: a független változók mátrixának transzponáltja,
-1: a mátrix invertálását jelzi,
y: az eredményváltozó értékeit tartalmazó vektor.

A táblázaton megadtunk minden lényeges információt, amelyek alapján a számítá-
sokat végeztük. Feltüntettük az eredményeket és a közelítések illeszkedési mutatóit is.

Az eredmények – az egyes bányaüzemek esetében, nagyon jó illeszkedésû függ-
vénykapcsolatok mellett – alátámasztják eddigi vizsgálatainkat.

A komlói területen:
– a termelés növekedése üzemenként, 100 kilótonnánként 2-10 m3/t változást okoz,

ami nem növeli, hanem csökkenti a felszabadult fajlagos metánmennyiséget,
– a mûvelési mélység növekedésével a fajlagos metánfelszabadulás üzemenként lé-

nyegesen eltérõ mértékben csökken,
– az üzemi függvényeknél az összevont területi függvény gyengébb többváltozós

korrelációs mutatóval jellemezhetõen, a mûvelési mélység növekedésével növek-
võ, a termelés emelkedésével viszont csökkenõ értékeket eredményez. A gyenge
illeszkedést okozhatja a figyelmen kívül hagyott területi eloszlás változója is [3].

Sorszám Terület Bánya megnevezése 
Adatszám 

n 
(db) 

Függvények 
q

ki
 [m3/t)], T [kt/a], 

h [m] 

Többszörös 
korrelációs 
együttható 

Korrigált 
szórás 
értéke 

1 Béta 10 q
kB 

= 27,59 – 0,0265 T – 0,0248 h 0,99 2,8 

2 Kossuth 10 q
kK 

= 20,4 – 0,096 T – 0,0112 h 0,99 1,5 

3 Zobák 37 q
kZ

 = 137,42 – 0,0208 T – 0,1728 h 0,99 6,5 
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1 István 16 q
kl
 = -103,93 + 0,0294 T + 0,2584 h 0,99 2,8 

2 Vasas (Thommen, Pet?fi) 21 q
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1. táblázat
Az eltávozó légáramok fajlagos metántartalom függvényei



A pécsi területen:
– az üzemi fajlagos gázfelszabadulás növekvõ tendenciát mutat a termeléssel és a

mûvelési mélységgel egyaránt,
– a termelés együtthatói közel azonosak,
– az István aknai gázfelszabadulás – e vizsgálat alapján – nagyobb arányú a Vasas

bányainál,
– az összevont területi függvénynél a termelés – a komlóihoz hasonlóan – szinte

azonos mértékben (1-2 m3/100kt) csökkenti a fajlagos gázfelszabadulást,
– a mûvelési mélység növelésével emelkedik a fajlagos gázfelszabadulás is. 

Következtetések

A mecseki bányaüzemek gázfelszabadulási adatainak birtokában megkíséreltük a
korábbi szakmai irodalmi ismereteket ellenõrizni, igazolni, illetve a részletekben el-
mélyedve többváltozós összefüggésekben is megvizsgálni. A vizsgálatok azt mutatják,
hogy alapvetõen az ismeretek megerõsítést nyertek, de a részletekben jó néhány olyan elem
került felszínre, amelyekre korábban – tudomásunk szerint – nem figyeltek, illetve az adat-
bázisokat ilyen szempontból nem elemezték.

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk:
– A fajlagos gázfelszabadulás a komlói térségben mind üzemi, mind térségségi vo-

natkozásban a termelés növekedésével párhuzamosan csökkenõ tendenciájú.
– A fajlagos gázfelszabadulás – a termelés függvényében – a pécsi területen bizony-

talan. Az üzemek függvényeiben kiváló korrelációs mutató mellett a termeléssel
növekvõ trendet jelez, viszont a térség vonatkozásában, gyengébb illeszkedéssel,
már negatív együtthatót kaptunk.  

– A komlói területen a fajlagos gázfelszabadulás a különbözõ mélységben mûvelt
bányákban különbözõ nagyságú volt, de a mûvelés során az egyes bányákban
egyöntetûen csökkenõ trendet mutattunk ki. Ez arra utal, hogy a feltételezettnél
nagyobb mértékben megtörténik az alsóbb szintek mûvelés közbeni spontán és
elõsegített kigázolgása. Területi szinten viszont a mélység felé növekvõ a metán-
felszabadulás.

– A pécsi területen mind üzemi, mind pedig területi szinten a mélyülés során beállt
valószínû kigázolgás nem volt olyan mértékû, ami a függvény jellegét megváltoz-
tatta volna.
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A német bányászköszöntés  

Litschauer Lajos tollából a BKL 1928-as évfolyamban (p.: 388-389) cikk jelent meg a né-
met bányászköszöntés eredetérõl és értelmezésérõl. 

A német bányászköszöntés, mint általánosan ismeretes, igen régi keletû s éppúgy mint
a bányászöltözet, a középkortól a mai napig változatlanul megmaradt. A bányászköszöntés
használata csak a XVII. században kezdõdött és általánosan csak ugyanezen század máso-
dik felében terjedt el. Addig alig volt külön bányászköszöntés szokásban, ami abból is kö-
vetkeztethetõ, hogy az e korszak bányakönyveiben a bányászköszöntésrõl, a „Glück auf”-
ról említés nem történik. A régibb idõk bányaüdvözlése minden valószínûleg „Grüss Gott”
lehetett.

Elõször 1705-ben találunk egy bányászdalkönyvet, amely „Glück auf” felírású vagy kez-
detû dalokat tartalmaz. A „Glück auf” bányászköszöntés valószínûleg azt akarja kifejezni,
hogy a bányászt gazdag áldás jutalmazza munkájáért. Ily értelemben nyilatkozik Christoph
Hartwigg is az 1734. évben megjelent „Neues und volkommenes Bergbuch”-ban, amikor azt
mondja, hogy a „Glück auf” szó a bányászok szokásos köszöntése.

Miután találkozáskor a bányászok is kezet adnak egymásnak, amiközben hüvelykujjai-
kat sajátságos módon egymásra illesztik, kezeiket egymásba fonják és összefogott kezeiket
aztán megrázzák vagy karjaikat meghimbálják, amiáltal hûséges barátságot akarnak kife-
jezni: szólásmóddá vált, hogy ha két egymásnak jó akaró ember kezet ad, ezt jó bányászmó-
don teszi. A bányászköszöntés, a „Glück auf” azt jelenti, hogy: Kívánom, hogy az ércerek
megnyíljanak és ne záródjanak el elõtted. Karintiában a felõr a bányászt munkahelyén a
„Glück auf” köszöntéssel üdvözli, míg onnan eltávozván „Bewahre Euch Gott” (Isten
óvjon-nal) búcsúzik tõle. A munkás viszontköszöntése az üdvözlésnél „Gott gib’s” (Isten
adja), a búcsúzáskor: Istennek hála, szerencsés bejárást kívánok és a szent Barbara óvjon
meg.

Csath Béla  




