
Megjegyzések egy függvényszemléletû vizsgálathoz 

DR. KISS JÓZSEF okl. geológusmérnök 

A Szerzõ a Bányászati és Kohászati Lapokban közölt egy cikknek a
bírálatával foglalkozik. Vitatja a bírált közlemény azon állítását, misz-
erint Zobák-bánya aknamezõjében a metángázfejlõdés a mûvelési
mélység növekedésével csökken. Igazolja, hogy ez az állítás téves, mivel
az üzem vonatkozó adatai a változás egy pontjának meghatározására
alkalmas. Felfedi a tévedés mibenlétét és egy másik aknaüzembõl vett
konkrét vizsgálattal is tisztázza a metángáz-felszabadulás mélységi vál-
tozásának valós trendjét. E kérdés helyes megvilágításának gyakorlati
vonzata abban áll, hogy az ország egyik legnagyobb földgázlelõhelyérõl
van szó.

Egykori két kedves kollegám, dr. Bíró József okl. bányamérnök és Pál István okl.
geológusmérnök a Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat 136. évfolyamában (2003.
1. és 2. számok) megjelentették „A Mecseki Szánbányák metánfelszabadulási
adatainak függvényszemléletû vizsgálata” címû munkájukat. (A II. részt dr. Bíró József
egyedül írta.)

Eredményeik értékelése elõtt le kell szögezni, hogy munkájuk egyáltalán nem tûnik
„esõ utáni köpönyegnek” – ahogy azt írják – hanem manapság is komoly gazdasági
érdeket érint.

A mecseki mélymûveléses szénbányászat felszámolásával megindultak a visszama-
radó anyagi és szellemi javak értékesítésére irányuló útkeresések. Ez a folyamat ma is
tart. Az anyagi értékek között talán egyik legjelentõsebb a szénmedence igen tetemes
mennyiségûre becsülhetõ metángázvagyona, minek külszínrõl történõ minél nagyobb
arányú kinyerése, megfelelõ kitermelési technológia megtalálása országos érdek.

A szerzõpáros vizsgálatának aktualitása, a múlt adatainak reális, befolyásoktól
mentes elemzése tehát napjaink élõ feladata.

Dr. Bíró J. – Pál I. szerzõk vizsgálataik végeredményét azzal összegzik, hogy Zobák-
bányán az éves felszabadult metángáz mennyisége a mélység növekedésével csökkenõ
és ez „az eddigi szakirodalmi megfontolásokkal és a mecseki általános szakmai
vélekedéssel ellentétes”. Ez utóbbihoz hivatkozásaik között a [2] és [6] sorszámúakban,
név szerint két szerzõt is megneveznek.

Furcsa ez a hivatkozás, mert soha senki nem vizsgálta a mecseki szénmedencével
kapcsolatban azt, hogy a mûvelési mélység növekedésével az évenként felszabaduló
metángáz mennyisége nõ vagy csökken. Ennek ugyanis nem sok értelme van. (Lásd a
szerzõk 6. ábráját!). A metánfelszabadulás nagyságát az egész bányára vagy annak egy
részére vonatkozóan, a mûvelési mélység változásával összefüggésben, mindenkor a
széntermelés egységnyi tömegére vonatkoztatva adják meg és rendszerint m3/t-ban
fejezik ki. Ez a mértékegység mindenhol a világon tervezési-minõsítési alapadat, segít-
ségével  – többek között – számolják a szellõztetési hálózatokat, netán a felszabaduló
metángáz mennyiségét is, stb. Abban az esetben, ha az adott bányában szükség van föld
alatti gázlecsapolásra, akkor a lecsapolt és kiszellõztetett gázmennyiséget összevonják
és ezt vetítik a széntermelés tömegére.
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A kapcsolat vizsgálatának története

A Pécs-környéki szénbányák metánfejlõdési adatait meglehetõsen nagy mélységtar-
tományra több elemzõ is feldolgozta. A leírások minden esetben a széntermelés tömege-
gységére vonatkozó gázfejlõdést a mûvelési mélység növekedésével növekvõnek találták és
lineáris függvényekkel írták le. A növekedés ütemét az elsõ feldolgozások  15-19 m3/100 m-
nek, a késõbbiek nagyobb mûvelési mélységre, már 32 m3/100 m-nek találták.

Itt kell megjegyeznem, hogy a Pécs-környéki bányákban a széntelepes összlet zömmel
30-50o-kal dõl, tehát az újabb és újabb termelõszintek nyitásával ugyanazon telepeket tárták
fel mind nagyobb mélységben.

Miután a mecseki széntermelõ üzemek sorsa az 1990-es évek elejére megpecsételõdött,
szóba jött az egész kõszénmedence metángázvagyonának külszínrõl, fúrólyukakkal történõ
kitermelése. Ehhez meg kellett határozni azt a potenciális metángáz-vagyont, amelynek
valamilyen arányú kinyeréséhez tõkével és szakmai tudással rendelkezõ partnert lehet talál-
ni.

Az egész medencére kiterjedõ úgynevezett földtani gázkészlet számításához az elõbb
említett lineáris függvények nem voltak alkalmasak elsõsorban azért, mert nagyobb
mûvelési mélység felé olyan elfogadhatatlanul nagy fajlagos értékeket adtak, amelyeket
sehol a szénbányászatban nem tapasztaltak. A külszínhez közeli mûvelési magasságokban
viszont – mint ismeretes – a produktív rétegösszlet fajlagos metántartalma gyakorlatilag
zérus, amit az említett függvények nem adtak vissza.
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1. ábra: Relatív gázfelszabadulás mértéke a mélység füg-
gvényében

Olyan összefüggést kellett
tehát találni, amely mind a
külszín, mind pedig a nagyobb
mélység felé a valóságnak
megfelelõ értéket ad és
összhangban áll a ténylegesen
elért mûvelési mélységek
adataival. A feltételeknek a 

,  [m3/t]

logaritmus függvény
mutatkozott leginkább elfo-
gadhatónak. E függvény
grafikus képe „S” alakú, a

pontra szimmetrikus, 0
és k m3/t értékre aszimptotája
van. (1. ábra) Az ábráról min-
den további értelmezés
megkapható. Két adatbázissal
rendelkezõ, eltérõ földtani-
szénülési változatra (Pécs és
Zobák) meghatározott füg-
gvény alapján a pécsi területre
kis kerekítéssel 90 m3/t, a
komlóira 70 m3/t „k” érték
adódik. Gázkitermelésre
szóba jöhetõ 1500 m
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mélységig számba vehetõ „ipari szénvagyonra” 150 milliárd m3 tiszta földtani metángáz
prognosztizálható.

A jövõ nagy kérdése tehát az, hogy ebbõl az óriási gázmennyiségbõl egyáltalán lehet-e,
és ha lehet, milyen arányban tudunk metángázt kitermelni?

Ezt a nagyon érintõlegesen vázolt vizsgálati eredményt 1991. november 6-án „A
Baranya megye környezetkímélõ energiaforrásai” címmel elõadtam, majd a Magyar
Villamos Mûvek Rt. Közlemények címû lapja (1992/5. szám) – dr. Veszely Károllyal közös
összeállításban – nyomtatásban is leközölte.

Aknamezõk, mezõrészek gáztalanodása

Alább egy eléggé általánosnak tekinthetõ példa szemléltetésével mutatom be azt, hogy
egy közelfekvõ telepeket mûvelõ aknamezõben milyen törvényszerûség szerint gáztalan-
odik a széntelepes rétegösszlet. A példa azért jó, mert a mecseki bányákban jellemzõ mere-
dek rétegsorra vonatkozik, a telepeket fedõtõl a fekü felé haladó sorrendben mûvelték föld
alatti gázlecsapolás mellett. Lényegében tehát védõtelepes mûvelés történt gázlecsapolás-
sal kombináltan. A legfelsõ telepet gázkitörés-veszélyes telepekre vonatkozó mûvelési
szabályok betartásával fejtették le, a többit már ennek regionális védelme mellett.

Elõrebocsátólag – a közérthetõség érdekében – néhány gondolatot és jellemzõ adatot
kell közölnöm:

Védõtelepes mûvelés során a szomszédos telepekben jelentõs gázfelszabadulás csak a
fellazult zónában következik be; mértéke függ a védõteleptõl való távolságtól, a védõtelep
fejtési  méreteitõl és szeletvastagságától, az elválasztó kõzetösszlet fizikai-mechanikai és
földtani adottságaitól. A védõtelep hatástávolsága, irodalmi adatok alapján, föléfejtés
esetén 35-60 m, aláfejtés alkalmával több száz méter is lehet. Lapos település esetén a
föléfejtés hatása legfeljebb 35 m, ami 40o dõlésszögig érvényes. [1]

A széntelepek szorbeált metángáztartalma a komlói medencerészben Vdaf = 30-37%-
nál 10-20 m3/t, a pécsiben Vdaf = 17-22%-nál    25-30 m3/t [2], ahol Vdaf az éghetõre számí-
tott illótartalom. A szabad és maradék gáztartalom nagyjából azonos nagyságú, így az elõb-
bi adatok megegyeznek a gáztartalommal.

A széntelepes összlet mellékkõzeteinek szorbciós gáztartalma elhanyagolható, szabad
gáztartalma viszont igen jelentõs is lehet. E probléma alig tanulmányozott.

A széntelepek természetes gáztartalma a mélység felé „S” alakú görbe szerint változik. [3]
Az alábbi példát Muhel József bányamérnök munkájából vettem át [4] és közlését szíves

engedélyével tettem. Feldolgozásának lényegét a 2. ábra és az 1. táblázat mutatja be.
Hozzájuk kevés magyarázat kell.

Valamivel több mint két évig tartó feltárás és elõkészítés, valamint a gázlecsapolás
kiépítését követõen fejtették le a 11. számú telep elsõ szeletét az V. és VI. szinti feltáró
keresztvágattól K-re és Ny-ra. Minden további elõkészítési munka ennek védõhatása alatt
történt. A bányarész teljes lefejtése alatt folyt a gázlecsapolás is. Külön figyelmet érdemel,
hogy

– a teljes lemûvelés azonos mûvelési mélység mellett valósult meg (513 m az
aknagárdtól számolva, 171 m Bf.);

– a feltárás és a védõtelep teljes lefejtésével az összes (szellõztetéssel és gázlecsapolás-
sal) kitermelt metángáz 54%-a távozott a térségbõl;

– minden védett telepet a felette lefejtett telep védõhatása halmozottan érintett, a  3. sz.
telepet például a 11/I., 11/II., 7., 4. sz. telepekkel négyszer fejtették fölé;
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2. ábra: Pécs-Bányaüzem V.-VI. szint 1. keleti keresztvágati
bányamezõ CH4 felszabadulása

Mûvelet Termelés CH
4
, 103 m3 CH

4
 

 kt. Szell. Gázl. % ΣCH
4 

% m3/t 

1. Feltárás-elôkészítés 
    (1980.II.1-1982.II.28.)  

    9   2109   328 13   2437     7 270,8 

2. Fejtés  
    (1982.III.1-1985.V.1.) 
    Részletezve: 
    11.tp: 1982.III.1-1983.I.1. 
      7.tp: 1983.I.1-1984.I.1. 
      4.tp: 1984.I.1-1984.VII.1. 
      3.tp: 1984.VII.1-1985.V.1. 
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3. 1. és 2. összesen 685 24900 9668  34568 100  

 

1. táblázat: Pécs-Bányaüzem V-VI. szint 1. K-i kvgt metánmérlege

– az V. szint feletti fejtések
a vizsgált bányarész
telepeit valamilyen
mélységig megcsapolta és
ez utóbbiak pedig a VI.
sz. alattiakat.

A gáztalanodás dinamikája
érdekes képet mutat. A 11. te-
lep fejtésével maga a védõtelep
és részben a 7. telep gáztalano-
dott, ez utóbbinak hatása a 4.
telepre már jól érzékelhetõ, de
a 4. telep lefejtésével ez és a 3.
telep határozott külön kiemel-
kedést jelez. Az egész folyamat
összességében igen erõteljes
fajlagos hozamcsökkenést mu-
tat.

A zobáki adatok értelmezése

Elsõ lépésben arról a föld-
tani képrõl kell szólni, amelyet
a vizsgálat készítõi közreadtak.

Mint elemzésükben írják, nem áll szándékukban a térség földtani felépítésének rés-
zletes ismertetése. A hegyképzõ erõk – szerintük – a rétegeket nagyrészt 40-60o

rétegdõlésû tömbökbe gyûrték és vetõkkel felszabdalták. Kisebb arányban laposabb és
meredekebb telepszakaszok is elõfordulnak.
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Hogy ezek a rövid földtani utalások mennyire tükrözik a valóságot, eldöntésére álljon itt
a bányamezõ középvonalán átfektetett földtani metszet, amit a 3. ábra mutat. E metszet
irányára merõlegesen a produktív összlet kelet felé 7o-kal esik. Lényegében tehát a zobáki
aknamezõ telepei – eltekintve a teleprészek változatos lokális dõlésviszonyaitól – gyakor-
latilag egy közel vízszintes vonulatban helyezkednek el.

Felmerül tehát az a kérdés, hogy a szóban forgó vizsgálat valójában mit is mutatott ki?
A válasz igen egyszerû: azt, hogy egy igen szûk mélységtartományban közel vízszintes vonu-
latban a fedõtõl fekü felé haladó lefejtési sorrendben hogyan alakult az összlet évenkénti
gáztalanodási tendenciája a telepek föléfejtésének hatására, elõször felfutó, majd lecsengõ,
végül teljesen megszûnõ termelés mellett.

Az, hogy hogyan is alakul egész komlói medencerészben a fajlagos gázfejlõdés nagysá-
ga a mélység függvényében, megtudhatjuk, ha a zobáki adatokat a magasabban elhe-
lyezkedõ, korábban ugyanazon telepeket mûvelõ bányaüzemek adataival együtt mutatjuk
be. Ez látható a 4. ábrán. Így már az 1. ábrán bemutatott törvényszerûség belátható.

Összefoglalás

A metánfelszabadulás mélységtõl függõ fajlagos értékének változását a pécsi területen
úgy állapítjuk meg, hogy elõször egy általunk kijelölt mûvelési mélységre meghatározzuk a
gázfelszabadulás eloszlását, majd kiszámítjuk az eloszlás várható értékét. Így a lineáris vagy
„S” alakú trend egy (xi, yi) pontját kapjuk. Különbözõ mûvelési mélységekre ezt megis-
mételve a metánfelszabadulás trendjét adó függvény paraméterei meghatározhatók. Amint
a bemutatott példából látható, a gázfejlõdés eloszlásának jellege egy adott konkrét mûvelési
mélységre vonatkozóan (esetünkben ez az aknagárdtól számolva 513 m) a fedõtõl a fekü
felé haladó lefejtési sorrendben a fekü irányában erõteljesen esik, bár önmagán belül az
eloszlás a példában kétmaximumos.

288 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 5. szám

3. ábra: Földtani szelvény a komlói kõszénterületen keresztül, Lipi I. (1978)
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Ettõl eltérõ a számítási menet a zobáki aknamezõre vonatkozóan. Itt a település közel
vízszintes vonulatban rendezett, az egyes teleprészek, fejtési tömbök viszont szeszélyesen
változó dõlésviszonyok között települnek. A lefejtés nem következetesen légszinttõl szál-
lítószintig történt, hanem úgy, ahogy azt a konkrét helyzet megkívánta. A mûvelési mélység
tehát valószínûségi változó, mint ahogyan a fajlagos gázfelszabadulás értéke is az. Mivel a
lefejtési sorrend itt is a védõtelepes mûvelés szabályai szerint történt – a legfedõbb VII-es
teleptõl a legfekübb XVII-es telepig – a gázfelszabadulás természetesen a rétegsoron belül
csökkenõ, a lefejtési sorrendnek megfelelõen a mélységgel is csökkenést mutat. 

A település gázfelszabadulási trendjének egy pontját úgy kapjuk, hogy mindkét
valószínûségi változó várható értékét keressük, amit Zobákra Pz (x, y) pont becslésével
adunk meg. Több pontot kiszámolva (pl. PK, PB) a trend megadható.

A bírált cikk hibája tehát az, hogy összekeveri a település gázfejlõdési trendjét a mûvelési
sorrend által meghatározott helyi belsõ eloszlással. A belsõ eloszlás a lefejtési sorrend fel-
cserélésével (pl. fekütõl-fedõ felé) megváltozik. Ez utóbbit tehát befolyásolhatjuk, a trend a
természet törvényszerûsége, azon nem tudunk megváltoztatni.
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4. ábra: A metánfelszabadulás és a mûvelési mélység összefüggése a komlói medencerészben
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Helyesbítés

A 2003/3. számunkban dr. Biró József „A mecseki szénterület külfejtésének termelési-, tel-
jesítmény- és költségfüggvényei” c. cikkében a 3. és 4. ábrák „y” tengelyén hibás felirat szere-
pel. A szerzõ az alábbi helyesbítés közlését kérte:

„A 2003/3. számban a 165. oldal 3. és 4. sz. ábra diagramjának ordinátái értelemszerûen
nem a termelésre, hanem a „Teljesítmény, t/mû” értékekre vonatkoznak, mint ahogy a 4.
ábra függvényértékei is az adott paraméterekkel számított teljesítményeket mutatják.”

Az értelemzavaró hibáért olvasóink szíves elnézését kérjük.
Szerkesztõség

Közlemény

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány kuratóriuma ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik a 2002. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Oroszlányi Bányászati
Múzeum zavartalan mûködéséhez felajánlották.

Az így befolyt 169 823 Ft-ot iratmásoló gép vásárlására fordítottuk a 2003. évben.

Az alapítvány kuratóriuma
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