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A bükkábrány-emődi pannoniai barnakőszén terület
írta: Csilling László

A Bükk-hegység D-i előterében — a Búkk
al ján — mintegy száz évre visszamenőleg is
merünk adatokat a pannóniai barnakőszénről. 
Az itteni barnakőszenet azonban sokkal kisebb 
jelentőségűnek tartották, mint a mátraaljait, 
hiszen az ott folyó jelentős bányászkodással 
szemben csupán Tárd határában a múlt század 
második felében termeltek helyi fogyasztásra.

1959-ben Szebényi Lajos igen körültekintő 
és alapos munkával felmérte a Mátra- és Bükk- 
alja reménybeli lignitkészleteit, és még abban 
az évben az Országos Földtani Főigazgatóság 
utasítására Bükkábrány mellett az Északma
gyarországi Földtani Kutató-Fúró Vállalat meg
kezdte a külfejtésre alkalmas barnakőszéntele
pek perspektivikus kutatását. E kutatás 1962- 
ben — az első fúrásoktól alig 1 km-re — nagy
vastagságú, külfejtésre alkalmas barnakőszén
telepeket mutatott ki. A kutatásokkal 1962-ben 
Bükkábrány és Ernőd községek között a Mátra- 
Bükkalján eddig ismert legnagyobb összefüggő, 
külfejtésre alkalmas barnakőszénterületet derí
tettük fel.
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Az 1963-ban és 1964-ben folytatott felderítő 
kutatás eredményeképpen nagy vonalakban ki
rajzolódott a külszíni művelésre alkalmas terü

let határa, az 1962-ben megismert területet D 
felé tovább kiterjesztve. A kutatások eredmé
nyeinek feldolgozása folyamatban van.

A kutatófúrások száraz magfúrással mélyül
tek, és túlnyomó részükben az Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet miskolci karotázs csoportja 
méréseket végzett. Három fúrás anyagán a Du
nántúli Földtani Kutató-Fúró Vállalat központi 
laboratóriuma földtani anyagfeldolgozást, öt fú
rás széntelepein pedig a Bányászati Kutató In
tézet tájékozódó technológiai minősítő vizsgá
latot végzett.

1963. folyamán vállalatunk egy munkacso
portja, amelynek munkájában Kiss Klára, Os- 
wald György és Pálfy József geológusok is 
közreműködtek, a területről az ott lemélyült 
83 db felderítő fúrás alapján összefoglaló föld
tani jelentést készített. A jelentés készítésé
ben nagy segítségünkre volt a miskolci karo- 
tázscsoportnak a karotázsvizsgálatokról készí
tett területi jelentése, valamint dr. Rákosi 
Lászlónak „A Bükkábrány 15. sz. fúrás paly- 
nológiai vizsgálata” című dolgozata.

Ezen összefoglaló jelentés alapján ismerte
tem a perspektivikus pannóniai barnakőszén
kutatás eme igen jelentős eredményét.

Földtani viszonyok

A tárgyalt terület Bükkábrány, Vatta, Ernőd, 
Csincsetanya, Mezőkeresztes és Mezőnyárád 
községek között helyezkedik el. É-i szélén a 3. 
sz. főútvonal, a D-in pedig a Budapest—Miskolc 
közötti vasútvonal halad át.

Földtanilag É-ról a Bükkhegység mezozoos és 
harmadidőszaki képződményei határolják, ame
lyek a kőolajkutató fúrások tanúsága szerint 
mélybesüllyedve a terület alatt is megtalálha-
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tók, D felé pedig az Alföld holocén-pleisztocén 
üledékekkel borított medencéje fekszik.

Csak egy fúrásunk harántolta a teljes szénte
lepes rétegsort, mivel a kutatás célja külszíni 
fejtésre alkalmas barnakőszéntelepek felderítése 
volt. Ez a fúrás a területtől D-re mélyült és 
mintegy 550 m vastag pannóniai összlet harán
tolása után érte el a szarmata riolittufát. La
boratóriumi feldolgozása még folyik. Az elsőd
leges feldolgozás az alsópannóniai alemeletet is 
kimutatta a felsőpannóniaihoz hasonló kőzet
tani kifejlődésben, a felsőpannóniainál jóval 
vékonyabb barnakőszéntelepekkel. A szarmata 
riolittufa közvetlen fedőjében is volt egy vé
kony bamakőszéntelep.
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A pannóniai rétegsort a széntelepek, illetve 
telepösszletek nagy száma jellemzi.

A következőkben barnakőszén, illetve meddő- 
padnak nevezzük a barnakőszéntelep makrosz
kóposán, valamint fűtőérték alapján egynemű
nek tekinthető szakaszát.

Barnakőszéntelepnek nevezzük a barnakő
szén és meddőpadok összességét. Ha a köztes 
meddőpad vastagsága több mint 1 m, az alatta

és felette elhelyezkedő barnakőszénpadokat kü
lön telepnek tekintjük.

Telepösszletnek nevezzük azon barnakőszén- 
telepek összességét, amelyek kimutathatóan 
összefüggésben vannak egymással, tehát a terü
let valamely fúrásában egy telepként jelent
keznek, függetlenül attól, hogy szétválásuk 
után milyen vastag lesz az egyes telepek kö
zötti meddő szakasz.

A telepösszleteket arab számokkal jelöltük.
Tekintettel arra, hogy a jelentésben feldolgo

zott telepeknek mind a fekvőjében, mind pedig 
a fedőjében újabb telepek megjelenése várható, 
a legvastagabb és legnagyobb kiterjedésű telep- 
összletet „0” számmal jelöltük, felette +, alatta 
pedig — előjellel számoztuk a telepösszleteket. 
Á telepek a telepösszlet számát és felülről le
felé haladva latin kisbetűs jelet kaptak.

A rétegazonosítást nagyon megnehezítette, 
hogy a fúráspk nem haránolták a teljes pannó
niai összletet. Így hiányzik az azonosításhoz 
legjobban felhasználható szint, a pannóniai bá
zis. Nagy könnyítést jelentett ezzel szemben, 
hogy.a területen valószínűleg egyáltalán nem 
voltak tektonikai mozgások. Az azonosítást a 
barnakőszéntelepek alapján végeztük, felhasz
nálva minden rendelkezésre álló adatot( mak
roszkópos leírás, elemzési adatok, karotázsgör- 
bék stb.) |

A „0” telepösszlett felett 4, alatta pedig 
7 — tehát összesen 12 telepösszletet, ezen 
belül pedig 44 telepet sikerült azonosítani. 
Nem sikerült azonosítani a terület legmélyebb 
(Bükkábrány 15. sz.) fúrásában harántolt alsó 
12 telepet, amiből a felső 6 feltehetően azonos 
a „—4”, „—7” telepösszletek telepeivel. Ezek 
szerint összesen mintegy 50 telepet harán- 
toltak. A telepek változó kiterjedésűek és vas
tagságúak.

A pannóniai rétegösszletben a barnakőszén
telepek mellett az agyag és homok között levő 
minden lehetséges átmenettel találkozunk, de 
alárendelten kavics is található. E kőzetek ál
talában horizontálisan és vertikálisan éles határ 
nélkül mennek át egymásba. Gyakran a cm-es 
vagy dm-es homokos és agyagos rétegek sűrűn 
váltakoznak egymással.

A fúrásokból makrofauna nem került elő, a 
mikrofauna vizsgálatok is csak 1-2 spongia-tű- 
töredéket mutattak ki.

A meddőképződmények sokkal nehezebben 
azonosíthatók, mint a telepek. A magasabb 
szinteken követhetők a DNy-i részen vastag 
homokrétegek, az ÉNy-in pedig a többé-kevés- 
bé homokos agyagok.

A telepösszletek vastagságát, szerkezetét, 
egymástól való átlagos távolságát és a meddő 
rétegsor felépítését a mellékelt ideális szelvény 
(2. ábra) és két hossz-szelvény (3, 4. ábra) szem
lélteti.
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A telepösszletek ismert területi elterjedése 
igen változatos. Az alsó telepösszleteket („—7”, 
„—2”) csak a terület ÉNY-i részén^ tárták fel. 
Legnagyobb kiterjedésű a „0” és „—1” telep
összlet, bár az É-i részen a lepusztulás egészen 
a „—2” telepösszletig hatolt. A felső telepek csak 
a terület DK-i részén ismeretesek, felfelé ha
ladva egyre kisebb kiterjedésben. A telepössz
letek általában D és K felé haladva egy több 
telepre ágaznak szét. Pl. a „0” telepösszlet 
a terület ÉNy-i részén 1, a DK-in már 8 
telepből áll. Észak felé a telepelágazás 
csak igen alárendelten figyelhető meg, rend
szerint közvetlenül a teljes elmeddülést meg
előzően. Több esetben megfigyelhető volt, hogy 
a szétágazott telep tovább haladva ismét egye
sült, ami a telepelválasztó meddő Összlet len
csés kivastagodása miatt állhatott elő. A szét- 
ágazás általában a barnakőszén vastagságának 
a csökkenésével jár.

Pl. a „0” telepösszlet a Ny-i részen egytele- 
pes kifejlődésű és csaknem minden fúrásban 
több mint 10 m vastagságú, ugyanakkor a K-i

részen 5-6 telepre ágazva már mindenütt jóval 
vékonyabb.

Az ÉNY-i részen Bükkábrány és Vata közsé
gek között a széntelepes csoport lepusztulási 
felületére települ egy (makroszkóposán) a szén
telepes csoport meddő kőzeteivel teljesen meg
egyező kifejlődésű agyagos összlet. Jelenleg 
még nem tudtuk eldönteni, hogy a képződmény 
idősebb pleisztocén, esetleg levantei-e. Kétség
telen, hogy alatta a széntelepes rétegsor egy- 
része lepusztult, fölötte pedig a quarter terü
letünkön ismert képződményei eróziós diszkor- 
danciávai települnek.

Egyes fúrásokban a széntelepen belül néhány 
cm vastag riolittufa betelepüléseket észleltünk. 
A területen csak egy helyen, a Bá. 24. sz. fú
rás 0/g telepében fordult elő egy 5 cm vastag 
riolittufa betelepülés, de a területtől néhány 
km-re levő Tibolddaróc környékén igen sok 
esetben észleltük. A tufaanyag enyhén réteg
zett, erősen bontott. Eredeti, ill. áthalmozott 
voltát nem sikerült makroszkóposán eldönteni. 
Érdekessége, hogy benne nagy számban diato- 
máceák találhatók. Különösen feltűnő ez a je
lenség azért, mert a meddő kőzetekben a tufa
anyag egészen alárendelt.

Térképen ábrázoltuk a postpannóniai denu- 
dációs térszín domborzatát és litológiai felépí
tését. A ritka fúrási hálózat miatt a kaoott kép 
eléggé vázlatos, a terület főbb sajátosságai 
azonban így is szembeötlőek. Kirajzolódik a te
lepek lepusztulási vonala, valamint a homokos 
kőzetek területi elhelyezkedése, amely a víz- 
utánpótlódás értékelésénél jelentős.

A negyedkori képződmények a miocén rio- 
littufák áthalmozott és elbontott anyagából 
származnak. Az elbontás foka szerint a kőze
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tek széles skáláját lehet megkülönböztetni a 
tufától az agyagig. Helyenként néhány dm 
vastagságban horzsakőfeldúlásokat is észlel
tünk. A földtani térképezés során különválasz
tott különféle pleisztocén és az alárendelt ho- 
locén képződményeket a fúrásokban nem tud
tuk különválasztani.

Bükkábrány környékén a Kácsi és Sályi pa
tak völgyében vastag homokréteget, Ernőd kör
nyékén pedig kavicsréteget is tartalmaz a quar- 
ter összlet.

A terület tektonikai viszonyainak megisme
réséhez a km-es hálózatban telepített fúrások 
nem sok adatot szolgáltattak. Annyi minden
esetre megállapítható, hogy a pannóniai kép
ződményekben jelentős elmozdulásokat okozó 
vetődések már nem nyomozhatok. A terület 
alatt húzódó Vatta—Maklár-i árok helye sem 
ismerhető fel a kismélységű fúrások alapján.

A fúrások mintaanyagán a száraz magfúrás 
miatt nem mutathatók ki elmozdulási síkok, 
az öblítéses magfúrással fúrt magokon azonban 
kisebb elmozdulási síkok láthatók. A szénkőzet
tani vizsgálatok is mutattak ki mikroszkópi 
méretű elmozdulásokat. A szomszédos Tárd 
községben levő pleisztocénnek tartott homok
feltárásokban is megfigyelhetők dm-es elmoz
dulások. E kis elmozdulások azonban atektoni- 
kus okokra — kompakcióra — vezethetők visz- 
sza.

Megszerkesztettük a legállandóbb rétegtani 
szint — a „0” széntelepösszlet fedője — szint- 
vonalas térképet (5. ábra). E térképről leolvas
ható, hogy a pannóniai összlet átlagos csapás
iránya DNYNY—ÉKK, amely a terület K-i 
részén Ny—K-i irányba csap át. A rétegek át
lagos dőlése DDK-i irányú 2-3°. A terület 
ÉNy-i részén a Vatta 15. és 19. sz. fúrások kö
zött kimutatható a réteg visszahajtása. Egy

másik visszahajtás a Tibolddaróc 49. és Sály 
1. sz. fúrások között mutatható ki. E vissza- 
hajlások eredhetnek gyenge gyűrődéstől is, kis 
méretük azonban inkább a kompakcióból ere
dő hullámosság lehetőségét valószínűsíti.

A terület hidrogeológiai viszonyainak meg
ismeréséhez a felderítő kutatási fázisban vég
zett vizsgálatok távolról sem elegendők, a meg
szerzett adatok alapján azonban nagyvonalú 
hidrogeológiai képet alkothatunk a területről.

Hidrogeológiai szempontból a pannóniai réte
gek sokkal fontosabbak a quarter rétegeknél, 
mivel az utóbbiak főleg agyagból állnak. A pan- 
nóniai homokrétegek általában feszített vizet 
tartalmaznak, melyeknek nyugalmi szintje kö
zel azonos: területünkön +120—125 m A. f. 
A különböző homokrétegek kommunikálnak el
sősorban amiatt, hogy a köztük levő agyagré
tegek nem vízzárók, csak vízrekesztők (homo
kosak), és az egyes rétegek kőzettani felépítése 
sem azonos nagyobb távolságban. Legtöbb 
esetben az agyagrétegek mind vertikálisan, 
mind horizontálisan folyamatosan mennek át 
homokos agyag, majd agyagos homokrétegekbe, 
ami méginkább elősegíti a kommunikációt az 
egyes víztartó rétegek között.

A D-i részen jórészt felszökő vizet kaptunk, 
maximálisan 1200 1/perc vízhozammal. Ez utób
bi esetben a homok igen jó áteresztő képességű, 
legtöbbször azonban finomszemű, amikor az 
áteresztő képesség igen gyenge. A kémiai vizs
gálatok szerint a vizek jellege kalcium-magné
zium-, nátriumhidrokarbonátos.

E néhány adat inkább csak kijelöli a további 
vizsgálatok irányát, amelyek a hidrogeológiai 
viszonyok pontos tisztázásával a terület vízte
lenítésének megtervezéséhez szükséges paramé
tereket biztosítják.

Jelenleg a terület felderítő jellegű hidrogeo
lógiai kutatása folyik.

Barnakőszén

A barnakőszénteíepek felépítése makroszkó
posán is igen változatos (ún. „dobostorta” fel
építés). Kisebb-nagyobb vastagságú fás és föl
des barnakőszénpadok váltakoznak agyagos 
barnakőszén, szenesagyag- és agyagpadokkal. 
A Bányászati Kutató Intézet vizsgálatai szerint 
ez a nagy változékonyság csak a hamutartalom
ban jelentkezik, a telepek organikus anyaga 
kémiailag elég homogén.

A szénkőzettani vizsgálatok szerint az organi
kus sávféleségek közül a durit az uralkodó, 
amellett a minták nagy részének jelentős égő- 
pala és meddőtartartalma is van. A Bányászati 
Kutató Intézet mérései szerint az alapanyag el- 
gélesedett sejthalmazokból, szöveti foszlányok
ból és részben anorgaonikús szennyeződésekből 
álló detritusz.
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A  „0” telepösszletből származó mintákban 
jelentős, a —1 telepösszletből származókban 
alárendelt a különböző mértékben bontott szer
kezetű szöveti elemek (xilit, periblinit) mennyi
sége. A vizsgálatok szerint eléggé gyakori a gom
básodás. Általában jellemzők az oxidációs f oltok. 
Gyakori a pirittartalom, amely részben kristá
lyos formában, részben globuíitként jelentkezik, 
sok esetben oxidációs szegéllyel. Gyakori az 
allochton anyag is a csiszolatokban. Keletkezési 
körülményei szerint a vékony telepek többsége 
mélylápi, a vastag telepek nagyobb része se- 
kélylápi, láperdei képződmény. Egy-két min
tán deltajellegek is kimutathatók.

A Bükkábrány 15. sz. fúrás palynológiai vizs
gálata alapján dr. Rákosi László megállapította, 
hogy a vizsgált időszakban a klíma kiegyenlí
tett volt, nagyobb hőigényű fajokban szegény, 
így a vegetáció változását a térszín oszcilláció
jában kell keresni.

Rétegtani szempontból 4 palynológiai zóna 
volt elkülöníthető a fúrásban.

Az első zónában (197,5—162,5) öt ízben tör 
előre a szárazabb mocsári és láperdei vege
táció, és kétszer mutatható ki a mikroplankton 
előretörésével jellemzett transzgresszió.

A második zónát (152,4—68,5) a hegyvidéki 
pollenek dominanciája jellemzi.

A harmadik zóna (68,5—56,5) változatos tér
színt jelez: Partmenti erdők, mocsarak, végül 
tavi vegetáció.

A negyedik zónában (56,5 m felett) a lombos 
fákat kiszorítják a fenyőfélék, majd kevés spo- 
romorphát tartalmazó üledékek zárják a réteg
sort.

Az első és második zónába azonosíthatatlan 
telepek tartoznak, bár lehet, hogy a felsők a —7, 
—4 telepössziettel azonosak. A harmadik zónát 
a —3 telepösszlet alkotja, negyediket pedig a 
—2 és —1 telepösszlet.

A szénkémiai és technológiai vizsgálatok sze
rint a bükkábrányi barnakőszén kis karbontar
talmú, ennek megfelelően nagy illótartalmú és 
aránylag kis tisztaszén égésmelegű barnakőszén- 
féleség. Alacsony tisztaszén égésmelege és kar
bontartalma kis szénülési fokán kívül alacsony 
bitumen- és kátránytartalmával függ össsze. 
A  kéntartalom nagyobb része finom elosztású 
piritként van jelen az anyagban.

Szénülési foka szerint a 14. EGB osztályba, 
a kátrányhozamok figyelembevételével pedig a 
14-00 és 14-10 EGB kategóriába sorolható. 
A KGST által elfogadott kőzettani osztályozás 
szerint hemixilites detritusznak minősíthető.

Feltűnő, hogy a makroszkóposán sok fás szer
kezetű elegyrészt tartalmazó barnakőszén xilit- 
tartalma mindössze 3-4%, de maximálisan sem 
több mint 10%. A xilit anorganikus anyaggal 
átitatott és bomlási foka igen előrehaladt. En

nek következtében cellulóz előállításra nem jö
het számításba. .

A szénanyag az erőművi felhasználás szük
ségleténél jobb minőségű és tisztább része — 
esetleg előkészítéssel — szénnemesítési alap
anyagként is számításba jöhet, anélkül, hogy a 
maradék erőművi felhasználhatósága csorbát 
szenvedne.

Kötőanyag nélküli brikettezésre az anyag 
nem a legmegfelőbb, viszont ahidrálás, vagy 
alacsony, ill. magas hőfokon történő lepárlás 
után — részben brikettezve — 4—6000 Kcal/kg 
fűtőértékű háztartási tüzelőanyagot lehet belőle 
előállítani.

Nem tartalmaz az anyag gyakorlatilag ki
nyerhető mennyiségű montánviaszt.

A hamu a legtöbb esetben tartalmaz báriu
mot, rezet, krómot, galliumot, germániumot, 
molibdént, nikkelt, stronciumot, titánt és va- 
nádiumot, de nem kitermelésre érdemes meny- 
nyiségben, így különleges nyersanyagként nem 
jöhet számításba.

A barnakőszén mennyiségének és minőségének 
felmérésénél elsősorban meg kellett határozni 
az úgynevezett földtani készletet, amely az Or
szágos Ásványvagyon Bizottság előírásainak 
megfelelően, csupán a barnakőszénpadok kész
letét tartalmazza, a meddőpadok készlete nél
kül, függetlenül attól, hogy a termelés során 
milyen mértékben keveredik meddő anyaggal.

A bányászatnak az előzőnél sokkal nagyobb 
szüksége van a teljes telepek készletére, amely 
a vékony meddőpadok készletét is magában 
foglalja. A termelés során ugyanis a vékony 
meddőpadok külön termelése, vagy különválo- 
gatása gazdaságosan nem oldható meg, de szük
ségtelen is, hiszen a kitermelt barnakőszén fo
gyasztója a hőerőmű az ilyen, ún. „erőművi 
szénkeveréket” használja fel.

A telepeket elválasztó meddőréteg minimális 
vastagságát ( lm )  úgy választottuk meg, hogy 
a már viszonylag gazdaságosan különfejthető 
meddő, a teljes telep készletét ne növelje fe
leslegesen.

A teljes telepi készlet valamivel nagyobb 
mennyisége aránypsan gyengébb minőséggel 
párosul, így a kalóriában mért készlet a két 
készletfajtánál gyakorlatilag azonos.

Harmadik készletfajta az ún. ipari készlet, 
amely a területekre érvényes műrevalósági ha
tárok alapján, a termelési technológia követel
ményeit figyelembe véve készül, és első köze
lítésben megadja az iparilag ténylegesen hasz
nosítható barnakőszén mennyiségét. Jellegéből 
következik, hogy meghatározása túínő a kutató 
geológusok feladatkörén.
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Térképeken összehasonlítottuk a széntelepek 
jellemző, iparilag fontos sajátosságainak alaku
lását a különböző készletfajtáknál. Az adatok 
a fúrásokban harántolt összes, a készletszámí
tásnál figyelembe vett barnakőszéntelepre vo
natkoznak. 1

A szénvastagsági térképeken (6. ábra) a teljes 
és tisztaszén telepeknél nagyon hasonló a vas
tagságvonalak lefutása, csak a teljes telepvas
tagság kb. 10—20%-kal nagyobb a tisztaszén- 
vastagságnál.

Mindkét térképen a Vatta 8., Mezőkeresztes 
3., Mezőkeresztes 6. sz. fúrások környékén 
legnagyobb a telepvastagság. Az ipari készlet
számítás adatait ábrázoló térképen már jelen
tős változások vannak. Legfeltűnőbb az, hogy 
a területnek csak egy része tartalmaz a ielen- 
legi álláspont szerint iparilag hasznosítható

barnakőszenet. Az itt szereplő vastagságadatok 
is teljesen mások, mint a másik két térképen. 
Ez természetes is, hiszen a fúrásokban harán
tolt telepeknek csak egy része ipari jelentőségű.

Az átlagminőség megoszlása a teljes telepnél 
és a tisztaszénnél nem olyan hasonló jellegű, 
mint a vastagság; esetében láttuk, hiszen a te
lepekben levő meddő fúrásonként más és más. 
Nem hasonlít egyikhez sem az ipari készletek 
fűtőérték megoszlása.

Külszíni bányászkodás esetén döntő fontos
ságú a fedőrétegeknek a barnakőszéntelepekhez 
viszonyított vastagsága, azaz a fajlagos fedő
vastagság. Kifejezi, hogy 1 méter barnakőszén 
kitermeléséhez hány m vastag fedőréteget kell 
eltávolítani. E mutató alapján lehet kijelölni, 
hogy a terület melyik része alkalmas kül
színi bányászkodásra. A teljes telepre és a tisz-
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taszénre vonatkoztatott megoszlások csaknem 
teljesen hasonló lefutásúak, azzal a különbség
gel, hogy a teljes telepre vonatkozó értékek 
arányosan jobbak a tisztaszénre vonatkozóknál. 
Gyakorlati szempontból elsősorban a teljes te
lepre vonatkozónak van nagy jelentősége.

A terület gazdasági jelentősége

A jelentés elkészítésekor még nem voltak 
meg a területre vonatkozóan a külfejtésre való 
alkalmasság egységes szempontjai, így az ott 
adott értékelést nem lehet teljes értékűnek 
tekinteni. Emellett a további kutatások jelentős 
változásokat idézhetnek elő, mind a készletek 
mennyiségében, mind minőségében és a bányá
szati műszaki viszonyokban.

Közben meghatározták a területre érvényes 
mű re valósági határértékeket, azonban a ter

melési technológia fejlődését és a gazdasági 
viszonyokat figyelembe véve, ezek sem tekint
hetők véglegesnek.. Ennek ellenére azonban a 
terület gazdasági jelentősége már ma is meg
állapítható.

Az újabb műre valósági határok figyelembe 
vételével a műre való (külfejtésre alkalmas) 
készletek előzetes becslés szerint a Visonta I. 
épülő bánya területén megállapított ipari kész
leteknek csaknem hatszorosát teszik ki. A 
készletek átlagminősége — kb. 1700 kcal/kg — 
szintén jobb, mint Visontán.

Ha az ipari készletek a részletes kutatás és 
meghatározás során némileg csökkennek is, az 
óriási készlet hatalmas — 2000 megawattos — 
hőerőmű telepítését teszi lehetővé, ez a hőerő
mű csaknem hússzor akkora lehetne, mint a 
Mátravidéki Hőerőmű.

Előnye a területnek Visontával szemben az
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is, hogy nincs rajta egyetlen község-sem, egyet
len hátránya, ” hogy DK-i' részén húzódik a 
Budapestet Miskolccal összekötő vasútvonal.

Az elmondottak alapján biztosra vehetjük te-
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hát, hogy a következő évtizedben a Bükkáb
rány és Ernőd között elhelyezkedő pannóniai 
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A Balinkai vízbetörés és élzárásí lehetőségei
Irtó: Láng József !,

Az 1952. óta üzemelő Balinka-akna történeté
ben szokatlanul nagyarányú vízbetörés történt 
1964. május 1-én. Előtte két kisebb 0,5 m3/p és
2,0 m3/p-es vízbetörés történt, amelyek közül az 
utóbbi, kezdeti 8 nrVp-es hozamával az akkor 
:fnég kis feltárt területtel rendelkező bányát 
már elfullasztotta.

Ezek hozama azonban lényegesen alatta ma
radt a fenti időpontban bekövetkezett 35 m3/ 
perc vízbetörés hozamával szemben. Ez utóbbi 
.nagyhozamú vízbetörés jellegét tekintve is na
gyobb veszélyt jelent, mert a fő karsztvíztároló 
júra és triász mészkőösszletből fakadt, míg az 
azt megelőző két kisebb vízbetörés, a középső 
krétamészkő összletéből fakadt.

A vízbetörés kezdetben 0,8 m3/perc hozam
mal indult, majd 6 órán belül 8, illetve

123/-re növekedett Ez a mennyiség két nap 
múlva 17 m3/precre emelkedett, majd továb
bi három napon belül növekvő hozammal 
fokozatosan 25—30, illetve 35 m3/percre nőtt 
fel. A hozamok lökésszerűen követték egymást, 
amelyek a szivattyútelepeket és az egyéb men
tési műveleteket újabb és újabb nehéz felada
tok elé állították. Tetézte a nagy hozam mel
lett a veszélyességet még az, hogy az alsó eocén 
széntelepes rétegsor 7, illetve 12 m vastagság
ban tartalmaz 0,5—2,0 mm szemnagyságú 
kvarchomokot, amely a vizet iszapossá tette és 
a szivattyúkat sorzatosan tönkretette. A nagy- 
mennyiségű hordalékanyagszállítás és lökés
szerű hozam jelentkezése a keleti mező védel
mét biztosító szivattyútelepet végül is megbé
nította, és a már előkészített és feltárt bánya
mező feladásához vezetett.
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