
12 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 6. szám

Komló-Gesztenyés városrész lakó- és szociális épü-
letei a Komló-Zobák-Kõszén KBF 682/1993. sz. bánya-
telken helyezkednek el. A lakótelep jelentõs része bele-
esik a fejtések okozta külszíni süllyedési horpába. En-
nekmegfelelõen � teljes bizonyossággal � még nem zár-
hatók ki a már felhagyott fejtések okozta kõzetmozgá-
sok ún. utómozgásainak jelenléte. Ezért idõszerû fela-
dat az utómozgások mértékének, illetve idõtartamának
meghatározása.

Ismeretes, hogy a bányászati tevékenység befejezé-
sét követõen a bányavállalkozó teendõit a bányatör-
vény, illetve annak végrehajtási rendeletei szabályozzák,
beleértve a bányatelek törlését is az ingatlan-nyilvántar-
tásból. Erre vonatkozóan: �A bányatelek akkor törölhetõ,
ha a területen a bányászattal összefüggõ környezetkároso-
dást felszámolták és a felszínt veszélyeztetõ talajmozgás
már nem várható�. (2003/1998. (XII. 19.) Korm. sz. r. 12.
§ (5) bek.). A bányatelek törlése alapos mérlegelést igé-
nyel, a döntés-elõkészítõ folyamatban egyértelmû, hogy
a sarkalatos utómozgások kérdéseivel foglalkozni kell.

A süllyedési horpa jellemzõinek vizsgálatában idõt-
állóak Lehmann, Aversin, Knothe alapelvei. Hazánkban
Martosnak vannak jelentõs eredményei szintes telepek
mûvelése esetében. Meredek telepek fejtései okozta
kõzetmozgások törvényszerûségei Somosvári mechani-
kai modellanalízise, illetve nagyszámú kõzetmozgás-
mérési adat regressziós analízise révén tárgyalhatók
[1-4]. Idõtálló elvként Knothe abból indult ki, hogy az
aláfejtett külszíni P pont süllyedési sebessége arányos a
még hátralévõ süllyedés nagyságával. Ez az elv vonatko-
zik a süllyedési horpa maximális süllyedésû pontjára is,
ahol S0 maximális süllyedés lép fel a kõzetmozgások vég-
állapotában. Ezzel összefüggésben értelemszerûen me-
rül fel a kérdés: mikor tekinthetõ a kõzetmozgás folya-
mata befejezettnek?

A külszín süllyedése az idõ függvényében

A kõzetmozgás idõbeli folyamatai akkor tárgyalha-
tók, ha a süllyedési horpa bármely P(x,y) pontjában is-
meretes az S(x,y,t) süllyedés nagysága valamely t idõ-
pontban. Az S(x,y) süllyedés mértéke �A mozgásele-
mek meghatározása a süllyedési horpa bármely pontjá-
ban� c. tanulmány alapján meghatározható [4], a tanul-
mány bázisán az általános süllyedési függvény felírható:

S(x, y, t) ≅ S0(t)exp -b exp -b (1)

Az (1) összefüggésben a horpaszelvény menti L ha-
tás paraméter nagysága:

L = r0 + Hctgβ
továbbá:
S0 (t) idõben változó maximális süllyedés nagysága;
r0 a fejtés félmérete a horpaszelvény mentén (a fej-

tés haladási irányába esõ dinamikus szelvényben
értéke változó);

H fedüréteg vastagsága (állandónak tekinthetõ);
ß a határszög irányfüggõ nagysága (értéke csökke-

nõen változó);
Lcs csapásmenti (x-irányú) hatásparaméter, ese-

tünkben változó;
Ld dõlésmenti (y-irányú) hatásparaméter;
b, c regressziós paraméterek (b = 5,4382, c = 1,5152),

a dimenzió nélküli süllyedés típusgörbéjének ál-
landói [1].

A maximális süllyedésû pontra vonatkozó S0(t)
Knothe-féle idõfüggvényt Martos jelentõs mértékben
módosította, a Martos-féle idõfüggvény paramétereit
általánosan felvéve � a levezetésekmellõzésével � ama-
ximális süllyedésû pont süllyedésének idõfüggvényét a
következõ formában írjuk fel [1]:

S0(t) ≅ S0 1- exp -p (2)

A (2) összefüggésben:
q hatványkitevõ értékét mérési eredmények reg-

ressziós feldolgozása révén célszerûmeghatároz-
ni;

p paraméter értéke attól függ, hogy a kõzetmozgás
folyamatát mikor tekintjük befejezettnek;

T idõparaméter a fõmozgások idõtartamát jelenti.
A fõmozgások T idõtartama az a pontmozgási idõ-

szakasz, melynek az elején és a végén a mozgások nagy-
sága az elfogadott m szintezési középhibával azonos
mértékû. (A tárgyhoz tartozik, hogy a (2) összefüggés-
ben q = 1 esetén lényegében a Knothe-féle; q = 2 ese-
tén a Martos-féle idõfüggvényt kapjuk.)

A külszíni kõzetmozgás természetesen nem a fejtés
indulásakor, hanem csak késõbb, bizonyos T0mozgáski-
futási idõtartam elteltével jelenik meg. Gyakorlati
mûszeres megfigyelések alapján:

Fejtések okozta kõzetmozgások utómozgásainak meghatározása
(Mikor törölhetõ a bányatelek az ingatlan-nyilvántartásból?)

DR. TURZA ISTVÁN okl. bányamérnök, mûszaki szakértõ (Hosszúhetény)

Geodéziai mérési eredmények regressziós feldolgozása és gyakorlati megfigyelések alapján a tanulmány
bemutatja a fejtések okozta külszíni kõzetmozgások idõfolyamatait, meghatározza az utómozgások idõtarta-
mát, javaslatot tesz a kõzetmozgás befejezõdésének mûszeres ellenõrzésére, rámutat a bányatelek törlésének
korlátaira.

[ ]( )cx
Lcs

{ ] }[ ( )qt
T

[ ]( )cy
Ld



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 6. szám 13

T0 ≅ (nap)

mozgáskifutási idõtartammal számolhatunk a mecseki
szénmedencében.

A fejtés leállásakor a kõzetmozgás még nem szûnik
meg, azaz Tu idõtartamig ún. utómozgásokkal kell szá-
molni. Az utómozgások idõtartama is két részre bont-
ható: viszonylag gyorsabb Tcs csillapodási és egy lénye-
gesen lassabb, elhúzódó Tz konszolidációs idõtartamok-
ra. Ezzel összefüggésben azt a pontmozgási idõszakaszt,
amíg a fejtés leállásától számítva a mozgás nagysága
elõször kerül (megbízhatóan) a µ szintezési középhiba
értéke alá, az utómozgások Tu idõtartamának nevezik.
(A csillapodási és a konszolidációs idõtartamok csak
mérési eredmények elemzése révén jelölhetõk meg.)
Jelölje Ta a fejtés (fejtési koncentráció) aktív, mûködési
idõtartamát, ekkor a következõ összefüggés írható fel:

Tu = T + T0 - Ta (3)
A (3) összefüggés alapján az utómozgások idõtarta-

mának meghatározásához a fõmozgások T idõtartamá-
nak ismeretére van szükség.

A fõmozgások idõtartama

A fõmozgások idõtartamát abból a gyakorlati megfi-
gyelésbõl kiindulva lehet meghatározni, mely szerint a
külszíni P pont süllyedési sebessége akkor éri el a maxi-
mális értéket, amikor a fejtés �egy bizonyos mértékig�
elhaladt a P pont vetületétõl, ami fennáll a maximális
süllyedésû pontra is. Ennek megfelelõen a maximális
süllyedés helyén a maximális süllyedési sebesség � a fej-
tési koncentráció mûvelésétõl számítva � λTa idõtartam
elteltekor lép fel, ahol λ ≅ 0,55 � 0,60 érték körül be-
csülhetõ.

A süllyedési sebesség W(t) idõfüggvényét � ismert
módon � a (2) idõfüggvény deriválása révén kapjuk.

W(t) = S0(t) = - exp -p (4)

A süllyedési sebesség értéke ott lesz maximális, ahol
a (4) idõfüggvény deriváltja zérus: W�(t) = S0"(t) = 0,
azaz � a levezetésmellõzésével � t2 idõtartam elteltekor:

t2 = T (5)

Az (5) összefüggésben a p paraméter értéke a (2)
összefüggésbõl határozható meg, amidõn t = T, akkor

S0 � S0 (t) = µ, azaz:

p = ln

A q hatványkitevõ értékére vonatkozóan a mérési
eredmények regressziós kiértékelése révén a következõ
adatokat kaptuk [1]:
� István akna 11-es telepi fejtés: 2,9157
� István akna 7-es telepi fejtés: 2,7452 és 1,8734
� Bittner utcai kõzetmozgás-mérési vonal: 2,1652
� Kossuth, Béta aknai mérési vonal: 1,8830
� Pécsbánya, 23-as telepi fejtés: 1,8028

A regressziós adatok négyzetes középértéke q =
2,274; a továbbiakban ezzel az értékkel számolunk.
Gyakorlati megfigyelések és kõzetmozgás-mérési ered-
mények regressziós feldolgozása révén a fõmozgások T
idõtartamra körülhatárolhatók:

T= λT0

Fejtegetéseinkben a �bizonyos mértékig�, becsülhe-
tõ�, �körülhatárolható� fogalmazások arra utalnak,
hogy a kapott eredményeket hiba lenne mereven, éle-
sen értelmezni, tehát azokhoz célszerû megbízhatósági
mérõszámokat rendelni, pl.: q = 2,274 ± 0,443 (az ada-
tok szóráselemzése alapján).

Az utómozgások idõtartama

A bevezetõben említett Komló-Gesztenyés város-
rész épületeire az I.-II.-III. sz. fejtési koncentrációk (11
fejtési tömb) fejtései okozhattak károsító hatásokat.
Egy-egy fejtési tömbben térben és idõben több fejtés
mûködött, pl. az I/2 sz. tömbben 5 fejtés, a II/3 sz. tömb-
ben 4 fejtés stb. Az I. sz. koncentrációban 1970-ig, a II.
sz. koncentrációban 1979-ig, a III. sz. koncentrációban
1977-tõl 1989-ig, illetve 1993-tól 1994-ig mûködtek a
fejtések. Az utómozgások idõtartamának meghatározá-
sát a III. sz. fejtési koncentráció adatai alapján végezzük
el, mert ebben a koncentrációban volt:
� legnagyobb a fejtések csapásmenti kiterjedése: 2 ro =
700 m,

� legjelentõsebb telepvastagság: 12 m,
� legmarkánsabb a maximális süllyedés nagysága: So =
5,73 m,

� leghosszabb a mûvelési idõtartam: Ta = 13 év,
� legnagyobb a fedõrétegek vastagsága: H = 640 m.

A részletes számítások mellõzésével a maximális süly-
lyedés nagyságát meghatároztuk [1,4]:
� mechanikai modellanalízis részén: 5,44 m,
� regressziós becslések alapján: 5,52 m,
� a többi fejtés szuperponáló hatásaként: 5,73 m,
� illetve λ ≅ 0,55 és µ =± 3mm adatokkal számoltunk.

Az adatok birtokában a:
� (6) összefüggésbõl: ρ = 7,55,
� (7) összefüggésbõl: T = 8193 nap,
� mozgáskifutás idõtartama: T0 = 183 nap,
� mûvelési idõtartam: Ta = 4745 nap,
� (3) összefüggésbõl: Tu = 3631 nap ≅ 10 év.

A számítási eredmények alapján a fejtési koncentrá-
cióban az utómozgások idõtartama Tu= 10 év körül be-
csülhetõ. Az adatokat � dimenzió nélküli rendszerben �
az 1. sz. ábra szemlélteti, ahol feltüntettük a mozgásfo-
lyamat jellemzõ idõfüggvényeit: S0(t), W(t), W�(t).

A kõzetmozgás sebességének változását leíró W�(t)
(lényegében) �gyorsulásfüggvény� kõzetmechanikai
tartalma azzal van összefüggésben, hogy a maximális
süllyedésû pont idõbeni süllyedése az omlásos tarto-
mány feletti kõzetrétegek fellazulása, vagy a fellazult
kõzettartomány tömörödése miatt következik be.

Az 1. sz. ábra reálisan szemlélteti, hogy a fellazulás
gyorsabban, a tömörödés lassabban játszódik le, ezen
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belül a Tz konszolidációs idõtartam lényegesen na-
gyobb, mint a Tcs csillapodási idõtartam. A fellazulás, il-
letve a tömörödés következtében a gyorsulásfüggvény-
nek két lokális maximumhelye van ott, ahol a W�(t)
függvény deriváltja zérus: W��(t) = S0���(t) = 0, azaz �
levezetés mellõzésével � a t1 és t3 idõpontokban:

t1,3 = T

Az összefüggésbõl leszûrhetõ, hogy az S0(t) süllye-
dés függvény nem lehet tetszõleges, hiszen a harmadik
deriváltjából is reális következtetéseket kell levonni. Ez
a követelmény teszi szükségessé, hogy az idõfüggvény-
ben a q hatványkitevõ értékét általánosan vegyük fel,
mert a kiinduló elvként rögzített q = 1, illetve q = 2 ér-
tékek nem tükrözik hûen a kõzetmozgás idõbeni folya-
matait.

Utaltunk rá, hogy a kõzetmozgás törvényszerûsége-
ibõl levont következtetések csak bizonyos intervallum-
ban és � közelítõ jellegük miatt � megbízhatósági mérõ-
számokkal értelmezhetõk, ezért az utómozgásokra vo-
natkozó számításokat célszerû mûszeresen ellenõrizni.

Az utómozgások mûszeres ellenõrzése

Zobák aknán a termelés 2000. január 31-én befeje-
zõdött, 1998-ban 271 kt, 1999-ben 115 kt szenet termel-
tek. Ezekhez a termelési adatokhoz csatolható kõzet-
mozgások utómozgásai 2008 �körül� csillapodnak le,
mely idõszakot indokolt ellenõrizni.

Az ellenõrzés érdekében a mérvadó fejtési koncent-
rációk külszíni súlypontjaiban, vagy azok közvetlen kör-
nyezetében megbízható, mélyalapozású megfigyelési
pontokat kell állandósítani. Ezeken a pontokon moz-
gásmentes helyrõl indított, rendszeres mûszeres méré-
seket kell végezni, évente 3-4 mérési gyakorisággal. A
geodéziai mûszeres mérési adatok feldolgozása alapján
a kõzetmozgás folyamata akkor tekinthetõ befejezett-
nek, ha a vizsgált megfigyelési pont magassági értelmû
Zi koordinátáinak (i = 12 � 16) á szórása azonos értékû

a µ szintezési középhibával. Ez a kö-
vetelmény független a települési hely-
tõl, tehát minden szénmedencében
ajánlott amérési program tervezése és
megszervezése.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy
a talajok természetes eredetû emelke-
dõ-süllyedõ (pulzáló) mozgásokat vé-
gezhetnek térfogatváltozó tulajdonsá-
gaik miatt, ezért a á = µ határfeltétel
nem minden esetben teljesül. Ennek
megfelelõen a kõzetmozgás folyamata
akkor is befejezettnek tekinthetõ, ha
hiteles mérések révén beigazolódik,
hogy a megfigyelési pont természetes
eredetû pulzáló mozgást végez az om-
lásos kõzettartomány feletti külszíni
területen. Fejtések hatásaként az om-
lásos kõzettartomány felett, az ún.
nyomott zónában a külszín pontjai

csak süllyedhetnek; ámde a süllyedési horpa peremén,
az ún. húzott zónában nem ilyen egyértelmû a meg-
figyelési pontok mozgása.

A pulzáló mozgás nagysága többszörösen megha-
ladhatja a szintezési középhiba értékét, mely esetben
igen pontos és hiteles mérésekre van szükség.

A kõzetmozgás megszûnése, vagy a pulzáló mozgás
meglétének igazolása szükséges, de messze nem elégsé-
ges feltétele a bányatelek törlésének. Arra kell rámutat-
nunk, hogy a kõzetmozgások csillapodása mellett zajlik
egymásik lényeges folyamat is: nevezetesen a bányamû-
veletekkel megbontott eredeti vízföldtani egyensúly
rendezõdik vissza, illetve új egyensúly áll be. Természe-
tesen ezt a folyamatot is ellenõrizni kell ameglévõ vízfo-
lyások, továbbá vízmegfigyelõ kutak telepítése és rend-
szeres ellenõrzése révén. (Komlón több ponton ellen-
õrizzük a folyamatot, beleértve a meddõhányók alóli
vízfolyásokat is.)

A kõzetmozgások utómozgásainak mérése, a dina-
mikus vízföldtani egyensúly ellenõrzése mellett is nyi-
tott a lényeges kérdés: mûszaki, biztonsági, környezet-
védelmi, gazdasági, jogi stb. követelmények bázisán mi-
kor törölhetõ a bányatelek az ingatlan-nyilvántartásból?

A komplex kérdés gazdasági-jogi oldalát górcsõ alá
téve elegendõ arra utalnom, hogy a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény hatályon kívül helyezte az
1960. évi III. bányatörvényt és annak végrehajtási ren-
deleteit is, melynek Vhr. 67. § jogtétele szerint: �A sza-
bályszerûen folytatott bányászati tevékenység során ke-
letkezett bányakár megtérítése, � nem ronthatja a bá-
nyavállalat gazdasági eredményét�.

Ezzel összefüggésben az 1993. évi bányatörvény 37.
§ (1) jogtétele alapján a bányavállalkozó a bányakáro-
kat köteles megtéríteni; sõt, a 26. § (9) jogtétele szerint
a térítési kötelezettségei a bányatelek törlését követõen
is fennállnak! (A merõben eltérõ jogi szabályozásra a
károsult állampolgár reakciója: �régebben a bányaká-
rok ügyintézése is egyszerûbb volt�!) A szabályozásból
eredõen a vízföldtani egyensúly rendezõdése vagy a kõ-

[ √ ]
1
q3(q-1) ± 5(q-1)2 + 4(q-1)

2pq

1. sz. ábra: Az utómozgások lefutása
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zetmozgások igazolt megszûnése csak kezdeti lépések-
nek tekinthetõk a bányatelek esetleges törlési folyama-
tában.

Összefoglalás

Fejtések okozta kõzetmozgások tér- és idõbeni fo-
lyamatai annyira összetettek, hogy minden vonatkozás-
ban mérvadó matematikai összefüggésekkel is csak ne-
hezen és közelítõen írhatók le. Ezért a kõzetmozgás �
bányakár tárgykörben a felelõs állásfoglalásokhoz meg-
bízható, hiteles geodéziai mérések szükségesek, ami vo-
natkozik a külszíni kõzetmozgások idõbeni folyamatai-
ra, és adott esetben a bányatelek törlési feltételeire is.
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DR. TURZA ISTVÁN vájár (1965), bányatechnikus (1969), majd bányamérnök (1974) okleveleket szerzett. Rendelkezik
továbbá felsõfokú oktatás- és humánszervezõ képesítéssel; bányakár szakértõ, hites bányamérõ, mûszaki doktor (1983)
minõsítésekkel, technikumi oktatói gyakorlattal. Mérnöki munkásságát mindvégig a mecseki szénbányászathoz kötõdõ-
en fejtette ki. Számos szakcikk szerzõje bányamérés, kõzetmozgás és bányakár, humán erõforrások fejlesztése szakterü-
leteken.

Magyar elnök az Európai Bányászati Ágazati Párbeszéd
Bizottságban

Brüsszelben, az EU Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizott-
ság 2005. november 22-én rendezett plenáris ülésén az EU
szintû bányászati szakmai-munkaadói szervezetek és a mun-
kavállalói oldalt képviselõ szakszervezetek egyhangúlag a bi-
zottság soros elnökévé választották dr. Zoltay Ákost, a Magyar
Bányászati Szövetség ügyvezetõ fõtitkárát.

A pozíciót ezidáig a munkavállalói oldal képviseletében
Bernd Westphal (IGBCE nemzetközi szakszervezet) töltötte
be. Az új soros elnöki posztra az EUROMINES, EURA-
COAL, IMA, APEP európai bányászati szövetségek javasla-
tára tett személyi elõterjesztés kapcsán a korábbi elnök ki-
emelte, hogy az EU történetében elsõ ízben tesznek javaslatot
egy közép-kelet-európai ország képviselõjére. A mandátum a
2006-2007. évi munkaprogram szerinti feladatok megvalósítá-
sára szól, soros elnöki, majd a rotációval összefüggésben társ-
elnöki pozícióban.

Rövid székfoglalójában Zoltay Ákos megköszönte azt a
megtisztelõ bizalmat, mely elnökké választásával a Magyar
Bányászati Szövetséget, a magyarországi Bányászati Ágazati

Párbeszéd Bizottságot, végsõ soron a magyar bányászatot,
Magyarországot illeti. A bõvítéssel az unió jelentõs ásványi
nyersanyagforrás-növekményhez jutott, melynek � mint termé-
szeti erõforrásoknak � kihasználása fontos szerepet kell hogy
kapjon az EU jelenleg formálódó nyersanyag stratégiájában
és energiapolitikájában. Kifejtette, hogy legfontosabb feladat-
nak a �Lisszaboni stratégia� célkitûzéseinek a versenyképessé-
get javító fejlesztésekkel történõ megvalósítását tartja, össz-
hangban a fenntartható fejlõdés elvével. Ezzel összefüggésben
célkitûzésként az EU gazdaságának � ezen belül a bányászat-
nak � versenyképességét kedvezõtlenül befolyásoló tényezõk
mielõbbi kiküszöbölését, a vonatkozó környezetvédelmi
irányelvek összehangolását jelölte meg.

Az új elnök szerint csakis a kedvezõbb feltételrendszer ki-
alakítása, a versenyképes gazdaság megvalósítása alapozhatja
meg az unióban a társadalmi jólétet, melynek elérésében fon-
tos szerepe van a munkaadók és munkavállalók közötti nem-
zeti és EU-szintû ágazati párbeszédnek is.

Gratulálunk tagtársunknak a megtisztelõ pozíció elnyeré-
séhez, kívánjuk, hogy erõben, egészségben megvalósítsa meg-
jelölt célkitûzéseit!

Dr. Horn János � Szerkesztõség

Személyi hírek

Változik az e-mail címünk
A BKL Bányászat e-mail címe a szolgáltató 2005-ben történt névváltozása miatt

bkl.banyaszat@t-online.hu-ra
változott. Bár az ilyenkor szokásos módon még egy évig a korábbi e-mail címen (bkl.banyaszat@axelero.hu)
ugyanúgymegkapjuk az elektronikus küldeményeket, kérjük tisztelt olvasóinkat, cikkíróinkat, hírt beküldõinket,
hirdetõinket, hogy az új címzésre szíveskedjenek átállni.

Köszönettel
Szerkesztõség


