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Hazánk utolsónak megmaradt mélymûveléses szén-
bányájában, a Márkushegyi Bányaüzemben az elmúlt
idõszak technikai fejlesztései egyre több lehetõséget ad-
nak arra, hogy új, eddig még nem alkalmazott mûszaki
megoldásokkal éljünk. A Kõhalmi bányamezõ � a ter-
melés koncentrálása miatt egyedül nyitva tartott bánya-
mezõ � 608/F azonossági számú frontfejtése két érde-
kességet is tartogatott számunkra. Pontosabban az egyik
egy eddig nálunk nem alkalmazott mûszaki megoldás, a
másik pedig egy igazi geológiai érdekesség.

AKõhalmimezõ felsõ részében kialakított, már em-
lített számozású front eocén kõzet környezetben került
kialakításra. A mûvelt szenes összlet (2,4-3,0 m vastag-
ságú) ~16.000 kJ/kg átlag fûtõértékû. A fõtében eocén
osztreás és operculinás márga van, míg a széntelep (1,6-
2,2 m) alatt gyengébb minõségû pala helyezkedik el (1.
sz. ábra). A termék energetikai célra kiválóan alkalmas,
így a Vértesi Erõmûben a nemrégen üzembe léptetett
kéntelenítõ megépítésével együtt felújított kazánok tü-
zelõanyagául szolgálhat.

Forgatott front

A fejtési tábla (2. sz. ábra) 180× 420m-es. Amûvelt
szelet átlagos vastagsága 2,5 m. A táblát ÉNy-ról egy, a
Kõhalom felsõ és középsõ részét elválasztó ~ 70 m ösz-
szes elvetési magasságú vetõ elsõ 20-30 m-es lépcsõje
zárja le. Mivel a tábla a már lemûvelt 607/F fejtés mellé
került (5 m pillér elhagyásával), így a 180m hosszú szár-
nyat a fõ- és légvágatáramerõlegesen hajtva egy három-
szög alakú terület mûvelési veszteségként jelentkezett
volna.

Szakirodalomból ismert volt számunkra az a tény,
hogy széles homlokú frontot mûvelés közben forgattak
már. A mi bányánkban ez idáig csak legfeljebb ún. �rá-
forgatás� történt, fõ- vagy légvágati oldalon, és jellem-
zõen inkább leálláskor, maximum 15-30 m hosszban.
Ebben a hosszban a geometriai szabályok miatt ún. si-
ma ráforgatás nem volt lehetséges, hiszen az mintegy 25
m-es szárnyhossz változást eredményezett volna.

Az elõzõekmiatt a légvágatot úgy forgattuk el, mint-
ha a fõvágati és szárnyi keresztezõdés lenne a 180 m-es
sugarú kör középpontja. Ezt az �ideális� ívet közelítve a
légvágatba két iránytörést tettünk (3. sz. ábra). A légvá-
gatban az elsõ iránytörés amerõlegestõl 32m távolságra
19°-os volt. Ezen útvonal megtétele alatt hosszabbodik

a szárny egy vágatszélességnyit. A második iránytörés
51 m után 5°-os volt, majd 20 m-re légvágati vájvég
következett.

Ahhoz, hogy a pajzsok forgatás közben ne torlódja-
nak, a fõvágati oldalon is iránytörést alkalmaztunk. A
merõleges beállástól indulva 10°-os iránytörést tett lehe-
tõvé az, hogy az átfedõ kaparó egységei között a maxi-
mális flexibilitást közel kihasználva, a fõvágatra 101°-os
szögben indíthattuk a szárnyat. (A fejtés 10 m-es elõre-
haladása után érkeztek a keresztezõdési pajzsok a nor-
mál alaphelyzetbe.) Ez az irány a légvágati második tö-
résponthoz mutatott.

Egy frontfejtés, két érdekesség
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(Vértesi Erõmû Rt. Oroszlány)

A Márkushegyi bányaüzemben a 608/F sz. frontfejtés különleges tektonikai viszonyokkal
találkozott. Ennek megfelelõen a lemûvelésénél is különleges, újszerû megoldásokat alkal-
maztak.

1. sz. ábra:Márkushegyi Bányaüzem Kõhalom bánya-
mezõ elvi rétegsora és egytengelyû nyomószilárdsága

(MPa)
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További (kisebb) területnövelés volt elérhetõ a lég-
vágati második iránytöréssel és vele egy idõben a szárny
61 m-ben beletett 6°-os iránytöréssel.

Összegezve, az ily módon kialakított kísérõ- és szár-
nyi vágatokkal 36.000 t többlettermelésre nyílt lehetõ-
ség. Megjegyzendõ, hogy a jól átgondolt tervezésnek, a
precíz munkahelyi irányításnak és a kifogástalan kivite-
lezésnek köszönhetõen gond nélkül indult és haladt a
frontfejtés 2986 t/nap teljesítménnyel.

A vágás és léptetés irányára és hosszára külön tervet
dolgoztunk ki, amit operatív irányítással esetenként fe-

lülbírálva, üzemzavarmentesen haladt
a frontszárny elkerülve a beszorulá-
sokat vagy a szállító vonal szétszaka-
dását (1. táblázat). A ráforgatás tech-
nológiáját tovább bonyolította � a
megoldást nehezítette � a kirabolt
kutatóvágat harántolása.

Mamuttalp vagy dugó?

A kutatófúrásokból és bányabeli
kutatásokból megismert mezõrészben
már kialakításra került korábban a
607. azonossági számú front. Fõvága-
tából a szomszédos terület megismeré-
sére 75-110 m hosszúságú kutatófúrá-
sokat mélyítettünk, sõt a 355. szel-
vénymétertõl egy 360mhosszú kutató-
vágatot is hajtottunk. Ebbõl is fúráso-
kat mélyítve képet kaptunk a követke-
zõ 608/F azonossági számú frontfejtés

területére (tektonikai zavartságára) vonatkozólag. A
Márkushegyen szokásos 5 m-es �hús� elhagyásával el-
kezdõdött a vágathajtás. A 608-as front légvágata így öt
méterre került a 607-es front fõvágata mellé (ebbõl
kilépve), és tõle 180 m-re hajtottuk a szállítóvágatot. A
608/1 (légvágat) hajtásakor � �ismert� terület és ritkított
elõfúrások mellett haladva � a 154. szelvényméternél
jobbról balra mutató vetõnek ütköztünk. A nem várt
vetõ (megjegyezzük, vetõt soha nem vár az ember),
oligocén márgát hozott a szelvénybe. Fúrások alapján
végül döntés született a vágat tengelyirányban történõ

2. sz. ábra: A 608/F fejtés elhelyezkedése

3. sz. ábra: A 608/F fejtés
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továbbhajtására, ugyanis látszott, hogy itt egy külön-
leges geológiai képzõdménnyel állunk szemben. A
vágat aztán továbbhaladt, és mintegy ötven kutató-
feltáró-megismerõ fúrás alapján behatárolható volt a
különleges jelenség. Normál és rátolásos jellegû egye-
nes és íves vetõlapok által határolt, szinte szabályos kör
alaprajzú ~ 30 m átmérõjû területen az eocén környe-
zetben oligocén homokos márga került a mûvelés sík-
jába. Ez minimum ~30-35 m-es lezökkenést jelent. A
képzõdmény fejtési szárnnyal párhuzamos metszetét a

4. sz. ábrán láthatjuk. További érdekessége volt még a
�beszakadásnak�, hogy viszonylag állékony, szürke oli-
gocén kõzet került elénk. Egyirányú nyomószilárdsága
10-15 MPa közötti volt, míg nálunk az oligocén általá-
ban 2-10 MPa nyomószilárdságú, nagyon töredezett,
szappanos felületû, színes tarka agyagokat jelent. Üze-
mi tapasztalatok alapján kerüljük az oligocén kõzetkör-
nyezetet, ott ugyanis gyors vágat tönkremenetellel és
folyamatos karbantartásokkal, átácsolásokkal kell szá-
molnunk.

Miután a képzõdmény vizet nem hozott (száraz kör-
nyezet), és állékonyságát a vágathajtás alapján még el-
fogadhatónak ítéltük, így megszületett a döntés a terü-
let lefejtésére. A lefejtéssel szemben állt egy 70m-es vá-
gathajtás, egy le- és egy visszadokkolás a maga szerelési
idejével és nem utolsósorban költségeivel. A szenünk-
höz nagyon hasonló nyomószilárdságú szürke márga
szelektíven volt jöveszthetõ félig zárt homlokelfogásos
technológiával. Folyamatos üzemben csak néhány eset-
ben fordult elõ némi felszakadás � amikor a vetõsíkok
párhuzamosra fordultak a homlokkal �, itt némi elõtû-
zéssel és kézi biztosítással csaknem folyamatossá tudtuk
tenni a termelést. Mi sem bizonyítja jobban, minthogy a
fejtési teljesítmény ezen a szakaszon csak kismértékben
esett vissza, 2313 t/nap-ra. A fejtés tiszta területén 3680
t/nap volt az átlagtermelés. Utólag megállapítható,
hogy jó döntés volt ezt a tektonikai zavart ilyen módon
lekezelni.

Épkézlábmagyarázatot amai napig nem tudunk ad-
ni erre a különleges geológiai jelenségre, ezért mara-
dunk a találó üzemi találgatások egyikénél, ami szerint
ez egy mamuttalp lenyomat, vagy hogy megvan végre
Márkushegyen a dugó!

4. sz. ábra: A 608/F fejtési vetõárok földtani szelvénye

1. táblázat: 608/F fejtés kísérõvágatainak elõrehaladása
2005. július

Fõvágat 608/2 Légvágat 608/1
Elõre- Elõre-

Szelv. haladás (m) Szelv. haladás (m)
m napi összes m napi összes

2005.07.03. 474.5 0.0 0.0 561.0 0.0 0.0
2005.07.04. 474.5 0.0 0.0 560.5 0.5 0.5
2005.07.05. 474.5 0.0 0.0 559.0 1.5 2.0
2005.07.06. 473.5 1.0 1.0 553.0 6.0 8.0
2005.07.07. 473.0 0.5 1.5 544.0 9.0 17.0
2005.07.08. 471.0 2.0 3.5 539.0 5.0 22.0
2005.07.09. 471.0 0.0 3.5 539.0 0.0 22.0
2005.07.10. 471.0 0.0 3.5 539.0 0.0 22.0
2005.07.11. 470.5 0.5 4.0 527.5 11.5 33.5
2005.07.12. 468.5 2.0 6.0 523.0 4.5 38.0
2005.07.13. 467.5 1.0 7.0 517.5 5.5 43.5
2005.07.14. 467.5 0.0 7.0 514.5 3.0 46.5
2005.07.15. 467.0 0.5 7.5 507.0 7.5 54.0
2005.07.16. 466.0 1.0 8.5 500.0 7.0 61.0
2005.07.17. 466.0 0.0 8.5 500.0 0.0 61.0
2005.07.18. 465.0 1.0 9.5 492.0 8.0 69.0
2005.07.19. 464.5 0.5 10.0 487.0 5.0 74.0
2005.07.20. 464.5 0.0 10.0 479.0 8.0 82.0
2005.07.21. 463.0 1.5 11.5 472.0 7.0 89.0
2005.07.22. 461.5 1.5 13.0 467.0 5.0 94.0
2005.07.23. 461.5 0.0 13.0 467.0 0.0 94.0
2005.07.24. 461.5 0.0 13.0 467.0 0.0 94.0
2005.07.25. 457.0 4.5 17.5 462.0 5.0 99.0
2005.07.26. 454.5 2.5 20.0 458.0 4.0 103.0
2005.07.27. 453.0 1.5 21.5 455.0 3.0 106.0
2005.07.28. 450.5 2.5 24.0 451.0 4.0 110.0
2005.07.29. 448.0 2.5 26.5 447.5 3.5 113.5
2005.07.30. 448.0 0.0 26.5 447.5 0.0 113.5
2005.07.31. 448.0 0.0 26.5 447.5 0.0 113.5
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