A kıszén keletkezése
A kıszén hımérséklet- és nyomásnövekedés hatására átalakult, betemetett növényi anyag.
Felhasználásának alapja, hogy elégetésekor felszabadul az az energia, amit a növény fejlıdése
során a napsugárzásból elraktároz. Egy kıszénlelıhely vagy elıfordulás számos kıszénréteget
tartalmaz, melyeket meddırétegek választanak el. Kıszénföldtanban az egyes
kıszénrétegeket nevezzük telepnek.
A kıszén mocsári környezetben alakul ki, ahol a növények elhalásuk után víz alá kerülnek. Ez
által egyrészt nem következik be a szerves anyag levegın történı oxidációja, másrészt az
iszappal való betemetıdés megakadályozza, hogy a baktériumok és gombák a növényi
anyagot lebontsák. A mocsarakban ilyen módon betemetıdött növényi anyag tızeggé alakul,
mely 90 % vizet is tartalmazhat. A tızeg akkor fejlıdik tovább kıszénné, ha az adott terület
lassú süllyedése miatt további üledékrétegek halmozódnak fel rajta. Ekkor a tızeg a
nyomásnövekedés miatt nagymértékben tömörül, és vize nagy részét elveszíti.
Biokémiai szénülésnek nevezzük a szénképzıdésnek azt a kezdeti szakaszát, amelyben még
mikroorganizmusok végzik a lebontást. Ekkor a növényi lignin, cellulóz és proteinek
huminsavakká alakulnak. Így keletkezik a tızeg, melyben a növényi anyag még felismerhetı.
Ezt követi a geokémiai szénülés, amikor a geológiai körülmények változnak, vagyis növekvı
betemetıdés, növekvı hımérséklet hatására a növényi szerkezet eltőnik. Ebben a szakaszban
jön létre a barnakıszén. A barnakıszén maximum 100oC-ig (kb. 3 km mélység) képzıdik. A
szénülés utolsó szakaszában a huminsavak szétbomlanak, metán szabadul fel, ekkor
keletkezik a feketekıszén és az antracit. Ez a 100-400oC hımérsékleti tartományban történik.
Ha a hımérséklet és a nyomás tovább növekszik, a kisfokú metamorfózisnak megfelelı
körülmények között az antracit grafittá alakul.
A növények kémiai alkotói a szén (50 %), oxigén (43 %), hidrogén (6 %), és nitrogén (1 %).
A szénülés során ezek mennyiségi aránya a szén javára tolódik el, az elemi szén tartalom 50
%-ról 100 %-ra növekedhet. Az eltávozó elemek gázvegyületeket alkotnak. Ezek közül a
metán jelent veszélyt a bányászat szempontjából, mert a pórusokból kiszabadulva a
bányaüregek levegıjével robbanásveszélyes elegyet alkot (sújtólég).
A kıszén kızettani tulajdonságai
A kıszén növényi eredető és ásványi eredető komponensekbıl áll, pórusaiban vizet és
gázokat tartalmaz. A növényi eredető alkotók az éghetı anyagok, az ásványi eredetőek a
hamuképık.
A kıszén éghetı anyagai, a növényi eredető szerves ásványok három csoportba oszthatók:
huminitek, bituminitek és oxinitek.
A hamuképzı alkotók legnagyobb részben agyagásványok, mellettük törmelékes eredető,
finomszemcsés kvarc és földpát is elıfordul. Kalcit, dolomit és sziderit is lehet a
kıszenekben, melyek általában konkréciókat, lencséket alkotnak. A pirit és markazit a
kıszénképzıdés kezdeti szakaszában, a reduktív, mocsári környezetben, baktériumok
tevékenysége következtében jön létre. A kıszenekben gyakran nehézfém-ionok (radioaktívak
is) dúsulnak, melyeket eredetileg a növények kötnek meg, majd a szénülési folyamat kedvez a
felhalmozódásuknak.
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Magyarországi kıszénelıfordulások
Mecsek hegység
Magyarország egyetlen feketekıszén-elıfordulása a Mecsek hegységben van. A kıszén nagy
része kokszolásra alkalmas. A telepek az alsójura (liász) korban képzıdtek, paralikus
jellegőek. A kıszéntelepes üledékes rétegsor vastagsága Pécs környékén a 900 métert is eléri,
itt az 5 méternél vastagabb telepek száma meghaladja a 170-et. A bányászat az 1700-as évek
végén indult, és 200 éven át mőködött. A bányák nagy része a metánfelhalmozódás miatt
sújtólég-veszélyes volt. A bányászat fõ központjai Pécs, Komló, Szászvár, Máza,
Nagymányok voltak. A komlói bánya 2000-ben zárt be.
Ajka
Felsıkréta korú barnakıszén-elıfordulás. A kıszéntelepek három telepcsoportban jelennek
meg. Az alsó telepcsoport tartalmazza a legjobb minıségő barnakıszenet. A középsı
telepcsoport érdekessége az ajkait nevő ásvány, amely tulajdonképpen borostyánkı. A felsı
telepcsoport gyengébb minıségő barnakıszenet tartalmaz. Az ajkai barnakıszén-telepek
jellemzıje a magas uránkoncentráció. A bányászat az 1980-as években szőnt meg.
Az ÉK-dunántúli eocén barnakıszén-terület
Limnikus eredető barnakıszén terület, jellemzı rá a töréses szerkezet. A bányászat az 1700-as
évek végén kezdıdött. A fı központok Tatabánya, Dorog, Tokod, Balinka, Dudar Oroszlány,
Nagyegyháza, Csordakút, Mány voltak (Mányban 2004 végén szőnt meg a bányászkodás). Az
utóbbi három elıfordulásnál a kıszén közvetlenül alsóeocén bauxitra települ, így néhány
vágatban mindkettıt fejtették. Az 1980-as évek elején zajlott "eocén program" keretében
nagyszabású kutatás, bányafejlesztés és hasznosítási tervek születtek a kıszénvagyonra
vonatkozóan. A bányászat azonban számos környezeti problémával járt együtt. A
mélybányászat miatt a felszínen beszakadások, süllyedések keletkeztek. Mivel a bányászat
rendkívül karsztvízveszélyes volt, intenzív szivattyúzást kellett végezni, ami a források
kiapadásához, települések vízellátási nehézségeihez vezetett. A kıszéntelepek mennyisége és
eloszlása sem igazolta a terveket. Mindezek miatt az 1990-es években a bányászat egyre
inkább visszaszorult, ma már csak néhány kisebb bánya mőködik.

A nógrádi és borsodi barnakıszén-terület
Az észak-magyarországi barnakıszén telepek az alsó-középsı miocénben keletkeztek,
limnikus jellegőek. A bányászat az 1800-as évek közepén kezdıdött, napjainkban már csak
néhány, kisebb kapacitású bánya mőködik.
Brennbergbánya
Alsómiocén korú barnakıszéntelepek a Soproni-hegység nyugati részén. A kıszéntelepes
sorozat a paleozóos kristályos alaphegység lepusztult felszínére települ. Magyarország elsı
szénbányája ezen a területen mőködött, 1759-ben kezdték a termelést. Ma múzeum mutatja be
az egykori bányászkodás körülményeit.
Várpalota, Hidas
Várpalotán középsımiocén korú lignit elıfordulás van. A bányászat az 1800-as évek második
felében kezdıdött. Az 1960-as évektıl az inotai erımő és alumíniumkohó használta az itt
bányászott lignitet. Ugyancsak miocén korú lignitet bányásznak a Mecsek hegységben, Hidas
közelében.
Mátra- és Bükkalja
Pannon korú lignit, amely a kiédesedı Pannon-beltenger partszegélyi, mocsaras vidékein jött
létre. A terület a többi hazai kıszénlelıhelyhez viszonyítva kiemelkedıen nagy készletekkel
rendelkezik. A becsült lignitvagyon több mint 3 milliárd tonna, míg az egyéb hazai
elıfordulások készletei milliós nagyságrendőek voltak. A bányászat külszíni fejtéssel történik.
A bányatérségeket folyamatosan vízteleníteni kell, mivel a talajvízszint a bányászat szintje
fölött van. A bányászat központjai Gyöngyösvisonta és Bükkábrány. A bükkábrányi bányát
1985-ben nyitották meg. A pannon lignitek gazdasági jelentısége igen nagy, mivel jelenleg
ezek az ország legolcsóbb energiaforrásai. A lignitbıl a gyöngyösvisontai hıerımőben
nyernek villamos energiát.
Szombathely-Torony
A mátra- és bükkaljai lignithez hasonlóan pannon korú lignitelıfordulás, mely
Szombathelytıl nyugat felé, Ausztriába is áthúzódik. Szintén a Pannon-beltenger partszegélyi
üledéke. Elınye az elızı elıforduláshoz viszonyítva az, hogy a telepek nagy része a
talajvízszint felett van, és vastagságuk nagyobb, illetve egyenletesebb, mint a mátra- és
bükkaljai ligniteké. Külszíni bányászat Torony mellett folyt, az elıfordulás további
bányászatra perspektivikus.
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