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A fent idØzett c mmel lapunk 136. Øvf. 1. Øs 2. szÆmÆ-
ban megjelent rÆsainkkal kapcsolatos ØszrevØteleit tette
k zzØ dr. Kiss J zsef okl. geol gusmØrn k MegjegyzØ-
sek egy f ggvØnyszemlØletß vizsgÆlathoz  c mmel. A
szerzı ØszrevØteleit megk sz nve rØszleteiben foglal-
koznom kell megjegyzØseivel, mivel, œgy Ørzem, szemlØ-
letm dunk Øs a vizsgÆlat eredmØnye irÆnti igØny nk
alapvetıen k l nb zik.

A mecseki gázfelszabadulás vizsgálatának 
múltjáról

A mecseki bÆnyÆszatban mindig nagy jelenısØge
volt a gÆzfelszabadulÆsnak, annak a gÆzmennyisØgnek,
amelyet szellıztetØssel, vagy mÆs m don el kellett tÆvo-
ltani, hogy a szØn kitermelØsØhez sz ksØges levegı s-
szetØteli arÆnyokat folyamatosan biztos tani lehessen a
mßvelt bÆnya egØsz ter letØn. LØtfontossÆgœ volt, hogy
az adott, terv-alkukkal Ætszıtt viszonyok k z tt a bÆnya-
zem milyen anyagi eszk z ket tud megszerezni a ve-
szØlyhelyzet cs kkentØsØre, kielØg tı, netÆn tartalØkokat
is rejtı megoldÆsÆra. Az indoklÆs sœlya, a termelØs biz-
tonsÆga megk vetelte, hogy a szakemberek inkÆbb a ki-
ugr  metÆnfelszabadulÆsi ØrtØkekre hivatkozzanak. Ez
nyœjthatott elegendı tartalØkot ahhoz, hogy a sz ban for-
g  rÆsokban is eml tett, esetenkØnt kiugr  fajlagos mun-
kahelyi metÆn-felszabadulÆsi ØrtØkeket is kezelni tudjÆk.

A kØsıbbi idıszakban, amikor a bÆnyÆk bezÆrÆsa ke-
r lt napirendre  nagyon helyesen  megindult a szØn-
termelØs utÆni idıszak œtkeresØse, a potenciÆlis termØ-
szeti erıforrÆsok, k zt k a gÆzvagyon hasznos tÆsÆnak
vizsgÆlata. Az ØrdeklıdØs  mint tudjuk  meg is volt, be-
fektetık jelentkeztek a gÆzvagyon kitermelØsØre, mely
munkÆban nagyrabecs lt kollØgÆnk is tevØkenyen rØszt
vett. Sajnos nem siker lt mØg megtalÆlni azt a technol -
giÆt, amely a szØnhez Øs val sz nßleg a mellØkkızetei-
hez is k t tt metÆn gazdasÆgos kitermelØsØt is lehetıvØ
tennØ. 

A metÆngÆz kitermelØsØre vonatkoz  k sØrletek is azt
bizony tjÆk, hogy nem lenne korrekt dolog, ha tœlzott vÆ-
rakozÆsokat keltenØnk a felszabad that , kitermelhetı
metÆn-mennyisØg tekintetØben. MeggyızıdØsem, hogy

nem kelt kisebb vonzerıt e tekintetben a val s viszonyok
objekt v bemutatÆsa.

A mai vizsgálatok egyik oka és célja, 
az adatok hitelessége

ppen ezØrt van k l n s jelentısØge annak, hogy a
bÆnyÆkban felszabadult metÆnmennyisØg mØrt ØrtØkeit
vizsgÆljuk, Øs ne szakadjuk el a gyakorlat konkrØt val -
sÆgÆt l. A bÆnyÆkban ugyanis nagy fel leten volt lehetı-
sØg a metÆn kigÆzolgÆsÆra, a fejtØsek k zelØben riÆsi
ÆthÆr tott nyomÆsok seg tettØk az elmØletileg is vizsgÆlt
energiak zlØs hatÆsÆra bek vetkezı gÆzfelszabadulÆst.
Ez olyan energiaÆtad  Øs szabadfel let-kØpzı k rnyezet
volt, amelyhez hasonl t mØg a mai technika mellett is
nehØz (vagy majdnem lehetetlen) elıÆll tani. 

Itt van tehÆt az egyik ok, amiØrt  vØlemØnyem sze-
rint  Ørdemes a bÆnyÆk metÆnfelszabadulÆsi adatait
mind abszolœt mennyisØgben, mind fajlagos ØrtØkekben
vizsgÆlni. Az Øves metÆnfelszabadulÆsi adatok I. rØsz-
ben lefolytatott elemzØsØt a fentieken k v l a szellıztetØ-
si szempontok vizsgÆlata is indokolta 

VizsgÆlatunkkal  egy idıszak lezÆrÆsÆt k vetıen, az
zemi szØntermelØs befejezØse utÆn  szembes teni k -
vÆntuk az eddigi ismereteket a hosszœ termelØsi idı-
szakban gyßjt tt mØrØsek adataival. Mi ezt a dolgok ter-
mØszetes menetØnek tartjuk. Az elhatÆrozÆs mentes volt
minden szubjektivitÆst l. Az irodalmi utalÆsokat inkÆbb a
korÆbban vØgzet kutat munka irÆnti tisztelet kifejezıjØ-
nek szÆntuk, hisz tudjuk, hogy a kollekt v tudÆs a gene-
rÆci k ismereteinek, felismerØseinek egymÆsra Øp lØse
œtjÆn gyarapodhat.

A tØnyek vizsgÆlata sorÆn messzemenı objektivitÆs-
ra t rekedtnk. A kapott eredmØnyeket sem egyik, sem
mÆsik irÆnyba nem extrapolÆltuk. A szÆm tott k zel tı
f ggvØnyek az adathalmazok intervallumaiban ØrvØnye-
sek. Csak megjegyezz k, dr. Kiss J zsef merØszen Ølt
az ismert, bemutatott ÆbrÆnÆl az extrapolÆci  lehetısØ-
gØvel (285. oldal 1. Æbra, melynek sajnos, vØlhetıen a
szerzıtıl f ggetlen l, t k rkØpe ker lt a dolgozatba*). 

A sz ban forg  kØt cikkben hiteles, ellenırizhetı, ill.
rØszletesen bemutatott adatokkal dolgoztunk. Az ered-
mØny ellenırizhetı, a vizsgÆlatok œjb l lefolytathat k. Az
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szerint  nem figyeltek, illetve az adatbÆzisokat ilyen szem-
pontb l nem elemeztØk.

Ami Æll that  a bÆnya zemek fıkihœz ban mØrt tØny
metÆn-felszabadulÆsa alapjÆn

A fajlagos metÆn-felszabadulÆs sem egyetlen (mßvelØsi
mØlysØg) vÆltoz t l f gg, hanem kapcsolatban van a terme-
lØs mennyisØgØvel is.

A trendek bizony tottÆk, hogy a koml i ter leten (Øs nem-
csak ZobÆkon), a mØlysØg felØ halad  mßvelØs sorÆn a gÆz-
talanodÆs az eddigi szemlØletnØl nagyobb mØrtØkben t rtØnt
meg Øs ez a fajlagos metÆn-felszabadulÆsi ØrtØkekre is igaz.
(Ha a tovÆbbiakban folytat dhatna a szØnkitermelØs, ennek
a tØnynek riÆsi jelentısØge lenne.)

Az egyes zemek tendenciÆi ellenØre a koml i ter leten
is ØrvØnyes lt a mØlysØg felØ haladÆssal a nagyobb metÆn-
gÆz-felszabadulÆs, amit a b rÆl  nem akart Øszrevenni Øs
ami lØnyegØben egybeesik a 4. ÆbrÆjÆn (136. Øvf. 5. szÆm,
286. oldal) bemutatott, extrapolÆci  mentes okfejtØsØvel.

A pØcsi ter leten a mØlysØg felØ haladÆssal egyØrtelmß-
en n vekszik a metÆngÆz-felszabadulÆs.

Sem a pØcsi, sem a koml i ter leten nem siker lt kimu-
tatni, hogy a mØlysØg felØ haladÆssal az exponenciÆlis k ze-
l tØs megfelelıbb lenne a fajlagos metÆngÆz-felszabadulÆs-
ra, mint a lineÆris kzeltØs (lÆsd: 136. Øvf. 2. szÆm 97. oldal).
IsmØtelten hivatkozni szeretnØk a vizsgÆlt mØlysØgi interval-
lumra.
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adatok egy rØsze val sz nßleg ugyanatt l, Muhel J zsef
okl. bÆnyamØrn k kollØgÆt l, szÆrmazik, akire nagyra
becs lt kollØgÆm hivatkozik, csak sokkal szØlesebb k r-
bıl, hosszabb idıszakot fel lelı adathalmazb l. Az ada-
tok Øves kumulÆci  Øs ÆtlagolÆs eredmØnyei, tehÆt min-
den helyi ÆtlagolÆsnÆl nagyobb sœlyt kØpviselnek.

ZobÆk bÆnya Øves fajlagos gÆz-felszabadulÆsi ØrtØ-
kei terjedelmi, szerkesztØsi Øs csoportos tÆsi szempont-
ok miatt kerltek a II. rØszbe. KØtsØgtelen, hogy fontossÆg-
ban ezek az adatok megelızik az Øves gÆzfelszabadulÆst,
melyre a termelØs erısen hatott. E kØrdØst azonban a ter-
melØsi vÆltoz  bevezetØsØvel a kØtvÆltoz s f ggvØnyben fi-
gyelembe vett k.

A terület geológiai, földtani leírása

A b rÆl  szakszerß f ldtani kiegØsz tØsØt Øs szemlØletes
metszetØt k sz nj k. Az I. rØsz terjedelmi keretei nem en-
gedtØk meg, hogy rØszletes szerkezeti elemzØs kØsz lj n.
Ugyanakkor engedtessØk meg, hogy szerzıtÆrsam t bb
mint 20 Øves ZobÆki gyakorlati geol giai munkÆja alapjÆn hi-
telesnek tudjam a konkrØt mßvelØsi feltØtelekre vonatkoz
le rÆsÆt. E tØmÆban tovÆbbi megjegyzØsem, hogy a k zel
v zszintes vonulat  ellenØre, az ut bbi 10 Øvben a termelØs
z me  tekintettel az ezen viszonyokra kidolgozott hatØkony
technol giÆknak  a meredek 55-600 feletti dılØstartomÆny-
b l szÆrmazott. 

A vizsgÆlat mÆsik oka, amelyrıl az rÆs(unk) sz l, Øs
amirıl nem

A kØt dolgozatban elsısorban nem a gÆzlecsapo-
lÆsi, gÆztermelØsi szempontokr l akartunk sz lni, bÆr erre az
elsı oknÆl mÆr utaltam, hanem a bÆnyÆszati nØzıpontr l.
Ebbıl a szempontb l tßnik sajnos az eredmØny ut lagos-
nak, mivel a j vıben nemhogy mØlymßvelØses, de k lfejtØ-
ses termelØsrıl sem beszØlhet nk. Abban az esetben vi-
szont, ha valamikor a tÆvoli j vıben felmer lne ennek lehe-
tısØge, a bÆnyamßvelıknek fontos kØrdØs lenne, hogy az
egyes ter leteken mire szÆm thatnak, mire kellene mØretez-
ni az ezzel kapcsolatos technikai, technol giai eszk z ket.

Nem Ælltottuk, ill. Ælltottam, hogy:
 a fajlagos metÆn-felszabadulÆs a mØlysØg felØ zavartalan
viszonyok k z tt nem n vekszik, csupÆn azt, hogy a kom-
l i zemekben a mØly lØssel zemi szinten nem emelke-
dett a fajlagos, fıkihœz kon kereszt l kiszellıztetett metÆn,
 a szØnbe Ægyazott metÆntartalom hogyan vÆltozik, a mØly-
sØg f ggvØnyØben,
 a vizsgÆlatunk alapjÆn meghatÆrozhat  a ter let potenciÆ-
lis gÆzvagyona.
Az I. rØszben k l n fejezetben foglalkoztunk azzal, hogy,

A mØlysØg felØ haladÆssal miØrt cs kkenhet ZobÆk bÆnyÆ-
ban a felszabadul  metÆn Øves mennyisØge . TermØszete-
sen a k l n vÆltoz kØnt kezelt termelØsi mennyisØgek mel-
lett Ørtettk a cskkenØst. A II. rØszben pedig bebizony tot-
tam, hogy a cs kkenØs a fajlagos ØrtØkekre is igaz, aminek
lehetsØges elıidØzıit, t bbek k z tt a mßvelØsi k rnyezetet,
technol giÆk vÆltozÆsa, elızetes kigÆzolgÆst stb. az I. rØsz-
ben kifejtett k. Majd pedig igazolÆst nyert, hogy a fajlagos ki-
szellıztetett metÆn mennyisØge ugyan az zemeken bel l a
mØlysØggel  a felsorolt okok miatt cs kkent  de a ter letre
vonatkoz an mØgis hatÆrozott emelkedØs mutathat ki.

Ennek alapjÆn fogalmaz dott meg, hogy,  az ismere-
tek megerıs tØst nyertek, de a rØszletekben j  nØhÆny olyan
elem ker lt a felsz nre, amelyekre korÆbban  tudomÆsunk

1. ábra: Relatív gázfelszabadulás mértéke a mélység 
függvényében


