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Historically, U.S. production of coal nearly always
surpassed U.S. consumption of coal. In 2004 and
2005, however, production and consumption were
in balance—1.11 billion short tons produced and
consumed in 2004 and 1.13 billion short tons
produced and consumed in 2005. 



Although coal deposits are widely distributed, 67 percent of the world’s recoverable reserves
are located in four countries: the United States (27 percent), Russia (17 percent), China (13 
percent), and India (10 percent). In 2003, these four countries, taken together, accounted for 63 
percent of total world coal production

http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/coal.html
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A gazdaságosan kitermelhető készletek nagysága, ezek árarány változásai 
hangsúlyozzák a szénfelhasználás jelentőségét, jövőbeni ismételt előtérbe kerülését.

A táblázatban a földben lévő, gazdaságosan kitermelhető készletek élettartalmát 
látjuk:(forrás: World  Energy Council, London / Geneva). 

Rámutat: a szűkös kőolaj és földgáz készlettel takarékosan kell bánni, illetve ezek 
további áremelkedése várható, aminek már most tanúi vagyunk. 

Nem véletlen, a szén a világ bányászatában hogy 
változatlanul főszereplő és az is marad.



A Föld egész korát 5-3,3 
milliárd esztendőre becsülik. 

mintegy 570 millió évvel 
ezelőtt vette kezdetét az Ókor.

Az Ókornak része a KARBON 
időszak: amikor jelentős 
széntelepek keletkeztek, éppen 
ezért kapta erről a nevét.

A fiatalabb, hozzánk közelebb 
eső korokban is keletkeztek 
széntelepek.
Az 1. sz. táblázatban 
bemutatjuk a földtörténeti idő
tagozódását, megjelölve a 
legjelentősebb 
szénelőfordulások keletkezési 
idejét, rögzítve a magyar-
országi vonatkozásokat is.



SZÉNTELEPEK KELETKEZÉSE

A szárazföldi növényvilág megjelenésével, kiterjedt és 
tömeges tér-hódításával párhuzamosan keletkeztek az első
kőszéntelepek. 
Ezt megelőzően a tengeri növényzet, a tengeri algák felhalmozódásával is létrejöttek 
kőszénképződmények (például algakőszén a szilur időszakban), de ezek bányászati 
szempontból jelentéktelenek.

Az első szárazföldi eredetű kőszén előfordulások a felső-
devonkorból ismeretesek (Kuznyecki medence és a Medve-
szigetek).

Ezt követően nagymértékű, bányászati-, gazdasági szempontból 
is jelentős kőszéntelepek képződése a karbon korban történt 
330 millió évvel ezelőtt.



A kőszéntelepek olyan üledékgyűjtő medencékben
képződnek, amelyek lassú süllyedésével párhuzamosan
lépést tart a dús növényzet halmozódása, szaporodása,
amelyet elegendő mennyiségű tápanyag biztosít, de a 
hegység képződés folyamán bekövetkező növényzet-
letarolási hordalék is felhalmozódott az ezzel együttjáró
süllyedő terekben.

Az így összegyűlt éghető szerves üledékek, az egykori 
lápok növényzetének elbomlása, átalakulása (ún. 
szénülési folyamata) révén jöttek létre a kőszéntelepek.

A szenesedési folyamat (szénülés) két fokozatban ment 
végbe:
- tőzegesedés (biokémiai folyamat)
- tőzeg átalakulása kőszénné (geokémiai folyamat)



A tőzegesedés a szénülési folyamat biokémiai szakasza. A lápok növény-
világának (láperdők fái, cserjék, sás, nád, fű, moha) elbomlásából 
humuszvegyületek, humitok keletkeznek. Kezdetben még oxigén 
jelenlétében, majd a tőzegesedett rétegek süllyedése után, attól teljesen 
elzártan; gombák, baktériumok biokémiai hatásainak kitéve. 

A tőzegesedés addig tart, amíg lépést tart a növényzet fejlődése,  
szaporodása a süllyedés mértékével.

A A kkőőszszéénnnnéé valvalóó ttőőzegzegáátalakultalakuláás folyamats folyamatáában szerepet kap a ban szerepet kap a 
nyomnyomáás s éés hs hőőmméérsrséékleti hatkleti hatáás.s.

A barnakőszén tőzegből történő átalakulásához alig nagyobb hőmérséklet 
kell, mint a felszíni, és nem túl vastag üledékek nyomása szükséges.

A feketekőszén, antracit, grafit kialakulásához ezen paraméterek 
lényegesen nagyobb értékűek.



A tőzegesedés folyamatában keletkező humusz levegőtől elzártan (például
Iszap-réteggel borítva) szárazdesztillációhoz hasonló szenesedési folyamaton 
megy át akkor humusz – szén keletkezik belőle.

A vízben lebegő élő planktonikus szervezetek rothadó iszappá (szapropél) válnak a
vízalatt lezajló lassú desztillációs folyamat révén, miközben különböző anyagok
gázalakban eltávoznak. A kiülepedett rothadó iszapból lesz a szapropél-szén.
A szenek döntő hányada humuszszén, vagyis legnagyobb része szárazföldi, vagy 
a vízi világ magasabb rendű növényeiből keletkezik. A kőszén kiinduló anyaga –
az egykori növényzet – élhetett a keletkezés helyén, de szállítás útján is 
felhalmozód-hatott.

A tőzeg növényvilágának cellulóz (C6 H10 O5) és a lignin (C 12 H18 O9) tartalma 
oxigén hiányában végbemenő átalakulása során, a szénülési folyamat alatt Renault 
szerint az alábbi kémiai esemény zajlik le:
4C6 H10 O5 → C9H6O + 7CH4 + 8CO2 + 3H 2O

cellulóz → kőszén +   metán + széndioxid + víz

2C12 H18 O9 → C9 H6O + 7CH4 + 8CO2 + H2O
lignin → kőszén +    metán + széndioxid + víz



Az így felszabaduló gázok (metán, széndioxid) a keletkező barnakőszénben
(pórusaiban), vagy közelében maradnak, vagy eltávoznak, sokszor a bányászat 
során gázveszélyt idézve elő.
A nagyobb nyomás és a vele együtt járó nagyobb hőmérséklet 
elősegíti a gázok kiválását és gyorsítja a szénülést. 

Az erős hegységképző nyomásnak kitett kőszéntelepek erősebben 
szénültek. Ezzel kezdődik el a szénülés azon szakasza, amikor is a 
tőzegből feketekőszén, majd antracit keletkezik.
Feldúsul a széntartalom, a hidrogén (H) és oxigén (O) erős csökkenésével 
egyidejűleg.

Hazánk is rendelkezik kőszénvagyonnal:

- lágy-barnakőszén (lignit): Mátraalja, Bükkalja (pliocén)
- barnakőszén: Salgótarján, Egercsehi, Sajóvölgye (miocén)

Esztergom, Tatabánya (eocén)  Ajka (kréta)
- feketekőszén: Pécs (liász)

Gazdaság-politikai okok folytán hazánkban a mélyművelésű bányák 
bezártak, a külfejtések többsége sikeresen működik.



Magyarországi 
kõszénelõfordulások

A magyarországi feketekõszén-, barnakõszén- és 
lignitelõfordulások a földtani kor feltüntetésével 
(Juhász, 1987 nyomán)





Kárpátok övezetén belül Szlovákia, Erdély rendelkezik szénvagyonnal, 
üzemelő mélyművelésű bányákkal.

Világviszonylatban a legjelentősebb szénterületek és 
sorrendjük: 
- Szibériai szénmedence (Léna és Jeniszej folyók között),
- Nyugat-európai szénvonulat (Angliától Belgiumon, Észak-
Franciaországon, Ruhr medencén át Sziléziáig),
- Donyecki szénmedence,
- Délkelet-afrikai (Natal) szénmedence,
- USA szénmedencéi,
-Közép-Kelet-kínai szénmedence
-Indonézia (Borneo szigetén)
-India (Chota Nagpur vidéke)
-Ausztrália (Queennsland,Nagy-Vízválasztó-hg)
-Botswana,Bolívia.



KŐSZÉN ÖSSZETÉTELE
A kőszén alkotóit a hajdani növényvilág, az akkor uralkodó
üledékképződés körülményei, majd a szénülés folyamán 
megtörtént átalakulások határozzák meg.

A kőszén karbon (C) tartalma mellett illóanyagokból, vízből 
és hamuból épül fel. A nem éghető szennyező anyagok 
hamu formájában maradnak vissza az elégetés után.
Ezek: vagy a láp növényzetéhez kötöttek, 

vagy a láp területére kerültek,
illetve a kőzetté válás folyamata alatt oldatként jutottak a széntelepbe. 

Az illóanyagok egy része elég (éghető illó) más része a vízzel együtt a füstgázokkal 
együtt távozik az égéstérből.
Ezen részek jelenlétének mennyiségétől és belső tartalmától függ a kőszén
tulajdonságainak halmaza, amelyek a kőszén közvetlen elégetésekor, tovább
feldolgozásakor (kokszolás, brikettezés, vegyipari feldolgozás, stb.) nagy 
jelentőséggel bírnak.



A szénminta összetételét az alábbi vázlattal szemléltetjük:

A hamu a kőszén elégetése után visszamaradó anyag. Tüzelés technikai szempontból nagy 
jelentőséggel bír, amit a hamu alkotók határoznak meg, vagyis milyen szennyező anyagok vannak 
a szénben.
Az illóanyag éghető része (döntően szénhidrogének) és az ún. fixkarbon adják a kőszén 
legfontosabb tulajdonságát, azaz a tüzelőanyagként történő felhasználhatóságát. Ezek adják a 
szén égéshőjét.
A nedvességtartalom csökkenti a szén égéshőjét azáltal, hogy a párolgása hőt von el.
A kokszmaradék akkor keletkezik, ha zárt térben a kőszenet hevítik: levegő kizárásával nagy 
hőfokú lepárlás (kokszolás) visszamaradó terméke; a tulajdonképpeni koksz.



SZÉNTÍPUSOK

Az egyes szénféleségek legfőbb ismérvei a következők, melyekhez hozzárendeljük 
azok fűtőértékét is.

A szenek fűtőértéke egyik legkomplexebb mutatószáma, 
értékét a szén égéshőjéből számítjuk ki. 

Az égéshő = éghető anyagok elégetésekor keletkezett meleg 
mennyisége kJ/kg-ban kifejezve.   Ha ebből kivonjuk a benne-
lévő nedvességtartalom és a szénben lévő hidrogén (H) 
elégésekor keletkezett víz elpárologtatásához szükséges 
hőmennyiséget, akkor eredményül kapjuk a fűtőértéket.  
Mértékegysége kJ/kg.

Tehát a fűtőérték nem más, mint a hasznosítható
égésmeleg, azaz a ténylegesen hasznosítható hő.



A tőzeg könnyen felismerhető a növényi rostok laza, lemezszerűen 
összepréselődött állagáról.    C tartalma: 55-60%; sárga, hosszú lánggal ég.

Fűtőérték tartománya: 6000-14000 kJ/kg

A barnakőszén földes,- lágy,- palás, kemény és fényes jelzőkkel illetett széles 
sávban mozgó szénfajta.
A/ földes ill. lágy barnaszén hazai szóhasználatban nem más mint a lignit, amelyen 
a növényi szerkezet jól látható.    C tartalma: 60-70%.

Fűtőérték tartománya: 8000-14.000 kJ/kg

B/ kemény, fényes jelzőkkel illetett barnaszén 65-75% C tartalommal bírnak, 
ritkán látható növényi szervezet rajtuk.

Fűtőérték tartománya: 14.000-20.000 kJ/kg
A lignit sárgásbarna, vöröses színű, kagylós törésű. A magasabb szénültségű
barnaszenek sötétbarna, feketésbarna színűek. Ha kálilúgban főzzük azt barnára 
festi, karca barna.

A feketekőszén fekete színű, karca feketekarca fekete, a kálilúgot nem, vagy alig festi meg. 
C tartalma: 75-90%

Fűtőérték tartománya: 20.000-30.000 kJ/kg
Hevítése szerint láng, gáz, zszsíírr, kovács, sovsováányny megkülönböztetést használjuk.



Az antracit fényes-fekete színű, kagylós törésű. Fénye félig fémes, 
kálilúgban főzve a lúgot nem festi meg. Rövid, alig füstölő lánggal ég el. 

C tartalma: 93-95% Fűtőértéke ~34.000 kJ/kg

A grafit színe sötétszürke-fekete, fémfényű ill. fénytelen. Karca fekete.
Megjelenése szemcsés-sugaras ill. pikkelyes, igen puha szénféleség, 
C tartalma 100%.   Fűtőértéke ~ 40.000 kJ/kg

SZÉNTÍPUSOK RANGSORA

A széntípusok rangsorát sokféleképpen felállíthatjuk: a 
felhasználói szempontok alapján, vagy egyéb okok szerint. 

A kézenfekvő rangsor a szénülési sor, mely a szerves anyag 
átalakulásának mértékével van meghatározva (metamorfizáltság).



A felhasználói szempontok szerinti rangsor akként alakul, 
hogy milyen célra kívánjuk felhasználni a szenet. 
Nincs olyan széntípus, amelyik egyaránt az első helyet foglalná el ha 
brikettet, kokszot, esetleg városi gázt szeretnénk belőle előállítani.

Közvetlenül (átalakítás nélkül) tüzelésre (hőközlésre) szánt 
szenek rangsorát nem szabad csak a fűtőértékre alapozni. 
A szenek alkotói, szennyezettségük jellege, kályhák – kazánok típusa, 
környezetvédelmi elvárások stb. összhangban vizsgálandók, hogy milyen 
típusú - tulajdonságú szenet használjunk.

Nem hagyható figyelmen kívül a szén ára sem!

Sokan foglalkoztak a szénminősítés kérdésével egy gyakorlatias  
„rangsort” –t a 3. sz. táblázatban adunk meg összefoglalva. 

Megjegyzendő:hogy  amíg ez a sorrend összhangban van a szenek 
fűtőértékével, keletkezési idejükkel  nincs szoros kapcsolat.

▼





SZÉNTÜZELÉS I.
Mindenekelőtt fontos a szén összetételének ismerete

A szenek éghető és nem éghető anyagokból állnak.
Éghető részek: karbon (C), hidrogén (H), nitrogén (N) és a kén (S) éghető
formája.    A maradékban van oxigén (O), víz (H2O) és hamu.

A szénből illórészek távoznak el, amelynek egy része nem éghető. Az idősebb 
szenek kevesebb illórészt tartalmaznak. A nagy illótartalom jobb 
gyullékonyságot jelent. 
A karbonhoz (C) kötött hidrogén (H), vagyis a szénhidrogén az illórész fontos 
része. A szabadon lévő hidrogén (H) vízzé ég el a tűztérben.
Az illórész tartalom összefügg a szenek gyulladási hőfokával: 

fordítottan aránylanak  egymáshoz.

A szén éghető-kén tartalma káros, mert elégésekor SO3 ill. SO2 keletkezik, 
mely érintkezik az égéskor keletkező vízgőzzel és kénsavat ill. kénessavat
alkot. (kémény bélelés, kazán tönkremenetel, környezetvédelmi bírság, 
konzekvenciák). A nem éghető kén a hamuban marad.



SZÉNTÜZELÉS II.
A szén oxigén tartalma segíti a gyulladást. A magasabb oxigéntartalmú
alacsonyabb hőmérsékleten gyullad. A szabadon történő tárolás hátrányos ebből a 
szempontból is, nem beszélve a porladásról, amit részben az oxidáció
A szén nitrogén tartalma NO-NOx formában a füstgázzal távozik, mint 
légszennyező anyag a tüzeléshez használt levegő nitrogénjével (N2) együtt.

A szén nedvesség tartalma két formában van jelen: felszívott (higroszkópikus) és 
a felületre tapadt durva nedvesség. A szén égéshőjéből hőt von el, ami az 
elpárolgásához szükséges, akár csak a hidrogén égésekor keletkezett víz 
esetében. A nedvesség elősegíti az öngyulladást, csökkenti a tűztér hőfokát. Kis 
nedvesség tartalom előnye, hogy katalizátorként működik gyújtásnál és égetésnél, 
segíti a korommentes égést.

A szén hamutartalma keletkezési körülményei, alkotói által adottak: ez a kötött
hamutartalom. A szén szállítmányok tartalmazhatnak idegen, ún. kívülről 
hozzákerült hamut (pl. meddőkőzet). A hamutartalom összetétele ad választ arra, 
hogy a tűztéri salak (hamu) könnyen vagy nehezen kezelhető. A hamu jellege lehet 
meszes, azaz széteső salakot eredményező, mert döntően kalcium - oxidokat 
tartalmaz. A szilikátos, agyagos hamu összesül, mert sok benne a szilícium - oxid. 
Az összesült hamu sokszor zárványként közrefogja a ki nem égett szénszemeket, 
különösen ha az kevés időt tartózkodik a tűztérben.



SZÉNTÜZELÉS III.
Törekednünk kell a tökéletes égésre, azaz a szén alkotó részei legmagasabb 
oxiddá égjenek el és a hamu ne tartalmazzon éghetőt.
Ez azt is jelenti, hogy a füstgázban se legyen éghető gáz. Vagyis minden éghető
rész a tűztérben égjen el.
Kiemelt jelentőséggel bír az oxigén és levegőszükséglet biztosítása. Egyrészt 
azért, hogy az égést fenntarthassuk, másrészt, hogy megfelelő gáz-levegő
keverék kialakuljon ahhoz, hogy az éghető gázok begyulladjanak. 
Huzatszabályozással biztosítsunk légfelesleget.
Indokolt a tüzelés ellenőrzése egyrészt a füstgázok összetételének vizsgálatával
(maradt-e éghető rész benne, légszennyezési tényezők mértéke), másrészt nem
tartalmaz-e a hamu ki nem égett szénszemeket (hamu éghető meghatározás).
Fontos, hogy az égési hőfokot (tűztérfokot) lehetőleg magasan tartsuk, ami 
nagyobb teljesítőképességet biztosít a kazánnál, de a gazdaságosság is ezt 
kívánja, a jobb hőátadási viszonyok miatt is. Itt is nagy szerepe van a kazán és 
szén összhangnak, akárcsak az elégetésre kerülő szén szemnagyságának.

A tüzelőberendezésnek az eltüzelendő szén tulajdonságaihoz kell igazodnia és 
viszont.

Olyan tüzelőberendezést még nem gyártottak, amelyben valamennyi 
szénféleség egyaránt gazdaságosan eltüzelhető lenne.





A primer energiaimport- függőség alakulása 
Magyarországon  1990-2005,%

(Forrás: Energia Központ Kht)

1990 1998 2005

Szén 16,4 28,6 39,6

Olaj 75,9 80,9 86,1

Földgáz 58,0 72,7 81,8

Villamos energia (primer) 21,1 1,7 12,9

Egyéb (koksz, brikett, tűzifa és egyéb 
megújuló)

43,4 -16,0 8,5



A hazai energiafogyasztás forrásai, az importhányadok 
kiemelésével

(Járosi M, 2005)



EnergiahordozEnergiahordozóók termelk termeléése 2001se 2001--2005 k2005 köözzöötttt



Magyarország ásványvagyon helyzete

Az energiahordozók esetén jelentős földtani készletekkel 
rendelkezünk, amelyeknek azonban többnyire kicsi a 
gazdaságosan kitermelhető hányada :

pl. kőolaj esetén 222 Mt /20,8 Mt,
feketeszén esetén 1597Mt /199 Mt
a lignitnél, amely külszíni fejtésekkel termelhető és 

a közel 6 Mrd t-ás készletből csaknem 3 Mrd t az ipari vagyon.

Ércek esetén jelentős készletekkel Recsken rendelkezünk (Cu és Zn), bauxit, 
ólom, cink, mangán és nemesfémek esetén csak a földtani készleteink 
jelentősek, az ipari vagyon viszonylag csekély.

Ásványbányászati és építőipari nyersanyagok terén a kitermelhetõ készleteink 
is évszázados távlatokra elegendõek.



SzSzééntermelntermeléés 1990s 1990--2005 k2005 köözzöötttt



HAZAI LIGNITVAGYON (MÁTRA 450MW),
(BERENTE 150MW, BODVAVÖLGY 7500 KJ/kg, 45 millió t)

MECSEK = 120 Mrd m3 CH4 (50 m3/t)
SZÉNHEZ KÖTÖTT METÁNGÁZ 

LIGNIT, EGYES BARNAKŐSZENEK =
MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS

MECSEK = 300 millió t SZÉNVAGYON

VEGYES TŰZELÉS
(SZILÁRD ÉS BIOHULLADÉKOK)

21 ELŐFORDULÁS  6 MEDENCE  6317 Mt (61889 PJ)

A szA széén jn jöövvőőkkéépepe



A hazai szénlelőhelyek ásványvagyonának kihasználása

Az EU-ban elérni kívánt „tiszta szén” koncepció jegyében 
a meglévő szénvagyon kutatása, kitermelése és 
hasznosítása, kiemelten az alábbi tématerületekre:

a korábban megkutatott és részben feltárt kedvezõ természeti adottságokkal 
rendelkezõ (közel 50 Mt-ás) dubicsányi szénvagyon kitermelése fontos 
magyar-szlovák regionális fejlesztéssel jelentõs elõrelépést hozhat az 
elmaradott borsodi térség felzárkóztatásában

A huminsav tartalmú barnaszenek kitermelésének fejlesztése Balinka és 
Dudar térségében. A mezõgazdaságban talajjavítóként, növényvédõ-
szerek, gyógyszeripari, kozmetikai alapanyagként lenne az így kitermelt 
szén hasznosítható.

A Mecsek hegységben a Máza-Dél közel 300 Mt-ás szénvagyon többcélú
hasznosításával jelentõsen javítható lenne az ország energiamérlege. 
Elsõsorban a szénhez kötött metán kinyerésével, a feketeszén földalatti 
elgázosításával érhetõk el jelentõs, a gyakorlatban hasznosítható eredmények.

az erőműi hasznosítás mellett a lignitvagyon mezőgazdasági célú (bio-agrárgaz-
dálkodás) hasznosítása talajjavító anyagként jelentősen csökkenthetné a 
műtrágya felhasználást.



Fosszilis energiahordozók

A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló
energiaforrások körébe tartoznak. Azokat a készleteket, amelyek több száz 
millió év alatt halmozódtak fel, az emberiség néhány száz év alatt felemészti.

A kõszenet ipari méretekben kb. 400 éve, a kõolajat kb. 100 éve használják. 
Számítások szerint a kõszén készletek még néhány száz évig, a kõolaj
készletek 30-60 évig biztosítják a világ energiaszükségletét. Ezt követõen a 
nukleáris energia vagy a megújuló energiaforrások (szél, víz, napenergia) 
használata kerül elõtérbe.

Kőszén
A kõszén hõmérséklet- és nyomásnövekedés hatására átalakult, betemetett 
növényi anyag. Felhasználásának alapja, hogy elégetésekor felszabadul az 
az energia, amit a növény fejlõdése során a napsugárzásból elraktároz. Egy 
kõszénlelõhely vagy elõfordulás számos kõszénréteget tartalmaz, melyeket 
meddõrétegek választanak el. Kõszénföldtanban az egyes kõszénrétegeket
nevezzük telepnek.



A kõszén keletkezése
A kõszén mocsári környezetben alakul ki, ahol a növények elhalásuk után víz alá
kerülnek. Ez által egyrészt nem következik be a szerves anyag levegõn történõ
oxidációja, másrészt az iszappal való betemetõdés megakadályozza, hogy a 
baktériumok és gombák a növényi anyagot lebontsák. A mocsarakban ilyen módon 
betemetõdött növényi anyag tõzeggé alakul, mely 90 % vizet is tartalmazhat. A 
tõzeg akkor fejlõdik tovább kõszénné, ha az adott terület lassú süllyedése miatt 
további üledékrétegek halmozódnak fel rajta. Ekkor a tõzeg a nyomásnövekedés 
miatt nagymértékben tömörül, és vize nagy részét elveszíti.
Biokémiai szénülésnek nevezzük a szénképzõdésnek azt a kezdeti szakaszát, 
amelyben még mikroorganizmusok végzik a lebontást Ekkor a növényi lignin, cellulóz 
és proteinek huminsavakká alakulnak. Így keletkezik a tõzeg, melyben a növényi 
anyag még felismerhetõ. Ezt követi a geokémiai szénülés, amikor a geológiai 
körülmények változnak, vagyis növekvõ betemetõdés, növekvõ hõmérséklet hatására 
a növényi szerkezet eltűnik. Ebben a szakaszban jön létre a barnakõszén. A 
barnakõszén maximum 100o C-ig (kb. 3 km mélység) képzõdik. A szénülés utolsó
szakaszában a huminsavak szétbomlanak, metán szabadul fel, ekkor keletkezik a 
feketekõszén és az antracit. Ez a 100-400oC hõmérsékleti tartományban történik. Ha 
a hõmérséklet és a nyomás tovább növekszik, a kisfokú metamorfózisnak megfelelõ
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 levegõjével robbanásveszélyes elegyet alkot 
(sújtólég).



A kőszén kõzettani tulajdonságai
A kõszén növényi eredetû és ásványi eredetû komponensekbõl áll, pórusaiban 
vizet és gázokat tartalmaz. A növényi eredetû alkotók az éghetõ anyagok, az 
ásványi eredetûek a hamuképzõk.
A kõszén éghetõ anyagai, a növényi eredetû szerves ásványok három csoportba 
oszthatók: huminitek, bituminitek és oxinitek. A huminitek a növényi cellulóz és 
lignin átalakulásával jönnek létre, ezek alkotják legnagyobb arányban a 
kõszeneket. A bituminitek kiindulási anyagai a növényi zsírok, viaszok és 
gyanták, ezek csak néhány százaléknyi mennyiségben vannak jelen a 
kõszenekben. Az oxinitek az eredeti növényi alkotók oxidációs kémiai 
átalakulásával (például mocsárégéskor) jönnek létre. Jelenlétük a kõszenekben
csak esetleges.

A kõszén ásványait a mikroszkóposan homogén, szenesedett maradványok, a macerálok építik fel, 
melyeknek eredetük, és az ezzel összefüggésben lévõ reflexiójuk alapján különbözõ csoportjaik 
vannak. Egyik csoportjukat alkotják a vitrinitek. A telepek szénültségi fokát mikroszkópos 
vizsgálattal, a vitrinit-reflexió alapján állapítják meg.
A hamuképzõ alkotók legnagyobb részben agyagásványok, mellettük törmelékes eredetû, 
finomszemcsés kvarc és földpát is elõfordul. Kalcit, dolomit és sziderit is lehet a kõszenekben, 
melyek általában konkréciókat, lencséket alkotnak. A pirit és markazit a kõszénképzõdés kezdeti 
szakaszában, a reduktív, mocsári környezetben, baktériumok tevékenysége következtében jön létre. 
A kõszenekben gyakran nehézfém-ionok (U, Th, Ge, V, stb.) dúsulnak, melyeket eredetileg a 
növények kötnek meg, majd a szénülési folyamat kedvez a felhalmozódásuknak.



A kőszén teleptani jellegzetességei
A kõszénelõfordulásokat képzõdési körülményeik alapján két csoportba 
osztják: limnikus és paralikus előfordulások. A limnikus vagy paralikus
jelleget a meddõrétegek õsmaradvány-tartalma alapján (édesvízi vagy tengeri 
formák) lehet eldönteni, de a két típus megjelenésében is különbözik.
A limnikus kõszénelõfordulások tavak elmocsarasodásával jönnek létre. 
Jellemzõ rájuk, hogy a telepek száma viszonylag kevés, de ezek a 
meddõrétegekhez viszonyítva vastagok. 
A paralikus elõfordulások tengerszegélyi területek elmocsarasodásával
keletkeznek. Általában magasabb szénültségi fokúak, és sok, vékony telepbõl
állnak, melyek gyakran gyűrt szerkezetűek.

Kõszénképzõdés időben és térben
A szárazföldi növényzet megjelenése elõtt csak az algák szolgáltatták a 
kõszénképzõdés alapanyagát. Néhány kisebb algakõszén-elõfordulást a 
proterozoikumból és a kora-paleozoikumból ismerünk, de jelentõsebb telepek 
csak a szárazföldi növényzet megjelenése után képzõdhettek.



A növények már a devonban kezdték birtokba venni a kontinenseket, de a 
kõszénképzõdés feltételei a karbon-alsóperm idején váltak igazán kedvezõvé, 
ami elsõsorban a lemeztektonikai mozgásoknak köszönhetõ. A variszkuszi
orogenezis során valamennyi kontinens egybeforrt, létrejött a Pangea
szuperkontinens. Ez kedvezett a szárazföldi növényzet gyors elterjedésének. 
A kõszénképzõdésnek kedvezõ mocsári viszonyok is elterjedtté váltak, mivel a 
felgyûrt hegytömegek hegyközi medencéi a kiemelt területek lepusztult 
törmelékével gyorsan feltöltõdtek. A kõszénképzõdés követte az orogén övek 
alakulását, vagyis az Appalache-hegységben az alsókarbonban, Európában a 
felsõkarbonban, az Ural hegységben pedig az alsópermben jöttek létre a 
kõszéntelepek.

Az alpi orogenezist szintén kísérte kõszénképzõdés. Kõszénelõfordulások
világszerte vannak a júrából, felsõkrétából és harmadidõszakból. Ezek 
elterjedése, mérete, jelentõsége és a telepek szénültségi foka azonban nem 
éri el a karbon idõszaki kõszenekét. A harmadidõszakból csak 
barnakõszeneket ismerünk.
A világ kõszénkészletének fele a volt Szovjetunió országaiban és Kínában 
fordul elõ. További 25 % található az Egyesült Államokban, a maradék 25% 
pedig a Föld többi országában oszlik el. Európában a legjelentõsebb
elõfordulások Nagy-Britanniában, Németországban és Lengyelországban 
vannak.



Magyarországi 
kõszénelõfordulások

A magyarországi feketekõszén-, barnakõszén- és 
lignitelõfordulások a földtani kor feltüntetésével 
(Juhász, 1987 nyomán)



A Pécs környéki liász 
kõszénösszlet vázlatos 
szelvénye (Jámbor, 
1982 nyomán)

Mecsek hegység
Magyarország egyetlen feketekõszén-elõfordulása a Mecsek hegységben 
van. A kõszén nagy része kokszolásra alkalmas. A telepek az alsójura (liász) 
korban képzõdtek, paralikus jellegûek. A kõszéntelepes 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 mûködött. 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.



A nógrádi barnakõszén-terület földtani szelvénye (Bartkó in Juhász, 1987)

A nógrádi és borsodi barnakõszén-terület
Az észak-magyarországi barnakõszén telepek az alsó-középsõ
miocénben keletkeztek, limnikus jellegûek. A bányászat az 1800-as 
évek közepén kezdõdött, napjainkban már csak néhány, kisebb 
kapacitású bánya mûködik. 



A tatabányai barnakõszén-terület földtani szelvénye (Sólyom in Juhász, 1987 nyomán) 

Az ÉK-dunántúli eocén barnakõszén-terület
Limnikus eredetû barnakõszén terület, jellemzõ rá a töréses szerkezet. A 
bányászat az 1700-as évek végén kezdõdött. A fõ központok Tatabánya, Dorog, 
Tokod, Balinka, Dudar Oroszlány, Nagyegyháza, Csordakút, Mány voltak 
(Mányban 2004 végén szûnt meg a bányászkodás). Az utóbbi három 
elõfordulásnál a kõszén közvetlenül alsóeocén bauxitra települ, így néhány 
vágatban mindkettõt fejtették. Az 1980-as évek elején zajlott "eocén program" 
keretében nagyszabású kutatás, bányafejlesztés és hasznosítási tervek születtek a 
kõszénvagyonra 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 kõszéntelepek mennyisége és eloszlása sem 
igazolta a terveket. Mindezek miatt az 1990-es években a bányászat egyre inkább 
visszaszorult, ma már csak néhány kisebb bánya mûködik. 



Földtani szelvény a bükkaljai
pannon lignitelõfordulás területén. 
T-5, T-6,T- 8 kutatófúrások (Juhász, 
1987) 

Mátra- és Bükkalja
Pannon korú lignit, amely a kiédesedõ Pannon-beltenger partszegélyi, mocsaras 
vidékein jött létre. A terület a többi hazai kõszénlelõhelyhez viszonyítva 
kiemelkedõen nagy készletekkel rendelkezik. A becsült lignitvagyon több mint 3 
milliárd tonna, míg az egyéb hazai elõfordulások készletei milliós 
nagyságrendûek 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 jelentõsége igen nagy, mivel jelenleg ezek az ország legolcsóbb 
energiaforrásai. A lignitbõl a gyöngyösvisontai hõerõmûben nyernek villamos 
energiát.



Brennbergbánya
Alsómiocén korú barnakõszéntelepek a Soproni-hegység nyugati részén. A 
kõszéntelepes sorozat a paleozóos kristályos alaphegység lepusztult felszínére 
települ. Magyarország elsõ szénbányája ezen a területen mûködött, 1759-ben 
kezdték a termelést. Ma múzeum mutatja be az egykori bányászkodás
körülményeit.
Ajka
Felsõkréta korú barnakõszén-elõfordulás. A kõszéntelepek három 
telepcsoportban jelennek meg. Az alsó telepcsoport tartalmazza a legjobb 
minõségû barnakõszenet. A középsõ telepcsoport érdekessége az ajkait nevû
ásvány, amely tulajdonképpen borostyánkõ. A felsõ telepcsoport gyengébb 
minõségû barnakõszenet tartalmaz. Az ajkai barnakõszén-telepek jellemzõje a 
magas uránkoncentráció. A bányászat az 1980-as években szûnt meg.
Várpalota, Hidas
Várpalotán középsõmiocén korú lignit elõfordulás van. A bányászat az 1800-as 
évek második felében kezdõdött. Az 1960-as évektõl az inotai erõmû és 
alumíniumkohó használta az itt bányászott lignitet. Ugyancsak miocén korú
lignitet bányásznak a Mecsek hegységben, Hidas közelében.

Szombathely-Torony
A mátra- és bükkaljai lignithez hasonlóan pannon korú lignitelõfordulás, mely Szombathelytõl nyugat felé, 
Ausztriába is áthúzódik. Szintén a Pannon-beltenger partszegélyi üledéke. Elõnye az elõzõ
elõforduláshoz 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 elõfordulás további bányászatra perspektivikus.





A mai elképzelések és tudományos mérések szerint Földünk gömbhéjas szerkezetû: belsejében 
(centroszféra) a nagy nyomás folytán magas hõmérsékletû, anyagában tömörebb és rugalmasabb 
mag van, mint az acél, amelyet a maghéj, majd földköpeny vesz körül. A legkülsõbb héj maga a 
szilárd kéreg (litoszféra), amely fölött a víz (hidroszféra), illetve a levegõ (atmoszféra) öve 
helyezkedik el. Ez utóbbi három (kéreg, víz, levegõ) az élet hordozója (bioszféra). 
A Föld gömbhéjas szerkezetû kialakulása a kezdetben izzó, cseppfolyós állapotú Föld fokozatos 
lehûlésével és nehézségi erõvel (gravitáció) magyarázható. A cseppfolyós, még izzó Föld a hõ
kisugárzásával annyira lehûlt, hogy felszínen már szilárd kéreg keletkezhetett, alatta pedig, a 
mindig nagyobb fajsúlyú anyagok övezetek szerint rendezõdtek. A Földet körülvevõ gázburok 
(õsatmoszféra) lehûlésével csapódott ki a víz, majd a levegõ, mint gáznemû anyag a legkülsõ
övben. A szilárd kéreg nem mindenütt egyforma vastagságú. A kisebb sûrûségû (2,7 g/cm3) külsõ
kõzetöv alatt különbözõ mélységben helyezkedik el a nagyobb sûrûségû (3 g/cm3) réteg. Az 
átlagosan 25-30 km vastag kéregbõl az óceánok alatt hiányzik a felsõ réteg, itt kb. 5 km vastag a 
kéreg (pl. Pécsnél 28, Sopronnál 19 km vastag). 
A bányák és mélyfúrások, valamint a vulkánok mûködésének tanúsága szerint a Föld belsejében 
hõ van, amelyet a Naphoz hasonlóan, részben a radioaktív anyagok bomlása okoz. E belsõ hõ kb. 
10 km mélységig átlagosan 33 méterenként 1 oC-szal növekszik, de elõfordul 5 m-es és 150 m-es 
érték is (geotermikus gradiens), majd beljebb már sokkal kisebb mértékben. 
A felszíni változásokat a belsõ hõ hatásával magyarázzuk: vulkánosság, kéregmozgás, 
hegységképzõdés, földrengések, gejzírek stb. A Föld anyagának gömbhéjas elrendezését, 
nemkülönben a Földön elhelyezkedõ tengerek és légburok Földhöz tartozását a nehézségi erõvel
(gravitáció) magyarázzuk. Ennek hatására a Föld belsejében a nagyobb sûrûségû, a nehezebb 
fajsúlyú anyagok helyezkednek el és ettõl kifelé a mindig könnyebbek, legvégül a víz és a levegõ. 




