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TARTALOM 

 Helyi bányászat és energiatermelés jellemzői 

 

 Bányászat és az energiatermelés környezeti 

hatásai 

 

 Lehetséges megoldások ismertetése 

 



FÖLDTANI VISZONYOK 

 Vértes- Gerecse által határolt medence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benke I. 1996. A magyar bányászat évezredes története II. kötet. Római Kiadó, Budapest 



Harántvetők 3 részre tagolják a medencét: 

 

                 - déli részen jó minőségű szén 

 

                 - északra haladva romlik 



A TATABÁNYAI BÁNYÁSZAT TÖRTÉNETI 

ÁTTEKINTÉSE 

 Bányászat kezdete 19.század vége(1896) 

 Max Brodman kutatásai alapján 

 Üzemelés 1897-1923 

 Termelést a MÁK Rt., későbbi nevén Tatabányai 

Szénbányák irányította 

 Sorra nyíló aknák 

 Mélyművelésű bányából ~170000 kt barnaszén 

 Külfejtéses aknákból ~4000 kt 



A BÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAI 

Egyik legnagyobb környezetterhelő 

 Legfontosabb környezeti hatások: 

                    - meddő kezelése 

                    - por és zajterhelés 

                    - morfológiai felszínváltozás,esztétikai 

gondok(tájsebek) 

                    - vízrendszerek egyensúlyának 

megváltozása 



MEDDŐ  

- Rossz minőségű szén 

- pirit(FeS2 ) 

- Vas(II)- szulfát(FeSO4) 

Környezet pH-ja savas irányba tolódik 

 

 

http://pannonpower.hu/rekultivacio/budafai-meddohanyo 



POR ÉS ZAJ 

 Elsősorban külszíni fejtésnél,osztályozásnál 
szállítás közben 

 

 Robbantás 

 

 Zajterhelés a nagy méretű munkagépek miatt 

 

 Vibráció(bányatelek határán) 



MORFOLÓGIAI VÁLTOZÁS 

- terület süllyedése 

- megváltozott vízfolyások(bányatavak) 

- tájsebek 

http://tanacsadas.enviroinvest.hu/duna-drava-cement-kft-ippc-felulvizsgalat.html 



A TATABÁNYAI ERŐMŰ TÖRTÉNETE 

 MÁK 1898-ban üzembe helyezi a tatabányai 

erőművet 

 1930 bánhidai erőmű üzembe helyezése 

 1961.január 1-én a tatabányai és bánhidai 

erőmű egyesítése után létrejött a Tatabányai 

Hőerőmű vállalat 

 2005 bánhidai részleg végleges bezárása 



AZ ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI 

 

 Salak, pernye elhelyezés 

 

 Hőszennyezés(hűtőtó) 

 

 Légszennyezés 



HŰTŐTÓ 

- Által-ér elvezetésével 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Er%C5%91m%C5%B1i-t%C3%B3_(Tatab%C3%A1nya-B%C3%A1nhida).jpg 



SALAK, PERNYE ELHELYEZÉS 

 Kémiai reakciók környezetben pH változás 

 Felhasználás sportpályákon,építkezéseken 

http://hu.swewe.net/word_show.htm/?319245_1&Salak 

http://.muveszkert.hu/referenciak 



LÉGSZENNYEZÉS 

SO2, CO2,NOx, szilárd részecskék 

http://w3.hdsnet.hu/exert/TB/terkepes/otelep/1898eromu.htm 



2004-ben bekövetkező főleg környezetvédelmi 

szempontú fejlesztések hatására, csökken a kén-

dioxid és szilárd szennyezők kibocsátása. 

http://.tber.hu/index.php/magunkrol/2004-evi-megujitas 



LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK 

 Megelőzés 

 Korszerűsítés 

 Kéntelenítés 

 Salak és pernye mint másodnyersanyag 

 Rekultiváció 



ÖSSZEGZÉS 

 Szemléletváltás szükséges 

 

 Alternatív módszerek 

 

 Társadalmi és gazdasági támogatás a 

változáshoz 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


