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Metaantracitos palaelőfordulás 
a szendrői Winter-táró 2. sz. fúrásban

írták: Oswald György, Fábiáncsics László

A szendrői völgyben lévő földes-fás-barna- 
kőszenet termelő Winter-tárót 1945-ben karszt
víz öntötte el. A későbbiek folyamán felmerült 
az a gondolat, hogy az elöntött bányavágatot 
víztermelésre lehetne felhasználni. Ezért 1949— 
ben két fúrást mélyítettek a felszíntől kb. 67 
m-re lévő vágatra, melyeket kúttá kiképezve, 
az elöntött vágatból ipari vizet termeltek a 
Rudabányai Vasércbánya Vállalat részére. Az 
idők folyamán azonban a kutak hozama csök
kent, ezért az egyiík kutat tovább mélyítették ab
ban a reményben, hogy a fúrás során a sekély 
mélységben várható mészkőből közvetlen fog
nak karsztvizet nyerni. A fúrás a mészkőnek 
a vágatközeli helyzetét igazolta, azonban vizet 
nem adott számottevő mennyiségben.

Mindjárt az első geofizikai mérések al
kalmával gyenge ellenállású rétegek jelent- *

* Előadás: A  Magyarhoni Földtani Társulat 1964. no
vember 25-iki előadó ülésén.

keztek a helytálló mészkőben. Ilyen kis faj
lagos ellenállási értékkel csak grafit, antracit, 
vagy jó minőségű érc jelentkezik. Az elektro
mos szelvényezés után elvégzett radiológiai 
vizsgálatok a grafit, vagy az antracit esetet 
valószínűsítették. A kérdés végleges eldönté
sére oldalfal mintavételt alkalmaztunk és a 
vett mintaanyag ásványtani vizsgálata meta- 
antracit jelenlétét igazolta. A geofizikai vizs
gálatok eredményeit a mellékelt 1. sz. ábrán 
szemléltetjük. Az ábráról leolvasható, hogy a 
kb 95,00 m-től kezdődő, szálban-álló alaphegy- 
ségi kőzetekben a fő antracitos összlet 130,00— 
142,50 m-ig tart, de ezen a szakaszon belül 
még három vastagabb mészkő és egy antraci
tos mészkőpad található, s ha ezeken kívül kü
lön választjuk még a palával erősebben kevert, 
rosszabb minőségű részeket, a tisztább anya
gú összlet három padban, kb. 4,00 m összvas- 
tagságra becsülhető. A mikrofelvételek azt bi
zonyítják, (az oldalfal mintákkal együtt), hogy
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a jó (tisztább) minőségű részekben is találha
tók kisebb mészkőpadok, s ugyanakkor az át
meneti részekben is tisztább antracitos réte
gek. Ezeket a betelepüléseket a főkőzetbe raj
zolt lencsékkel érzékeltettük a földtani szelvé
nyen. A fő összlet alatt említést érdemel még 
a 150,00 m körüli túlnyomórészt antracitos 
pala.

Az antracitos anyagra vonatkozóan csak a 
geofizikai oldalfal mintavételek álltak rendel
kezésre. A kb. 50 lövésből csak 17 magot kap
tunk. Elsősorban a gyengébb minőségű (palás, 
kvarcos) részekből sikerült anyagot a felszín
re hozni, a tisztább részekből nem.

Földtani, s talán gazdasági szempontból is 
érdekes, hogy az antracitos összlet szálban álló 
karbon (illetve az újabb kutatások eredménye
ként devon) korú mészkőpadok között találha
tó. A szelvényről is leolvasható, hogy kb 40,00 
m vastagságú mészkő és dolomit réteg van az 
antracitos telep fedőjében.

Az eddigi irodalomban is megemlékeztek 
már erről a képződményről, de mint grafitos 
összletet tartották nyilván Szendrő és Edelény 
községek határában. Önálló rétegként sehol 
nem tesznek említést róla. Kibúvásban az ede- 
lényi Hodály-pusztától KÉK-re elterülő vidé
ken nyomozható, de itt a feltalaj és a negyed
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kor kavicsos ősszleteí alatt szekunder telepü
lésűnek lehet csak mondani.

Az oldalfal mintából rendelkezésre álló 
igen kis mennyiségű anyag csak a DTA vizs
gálat elvégzésére elégséges (1. 2. sz. ábra.). A 
görbe 550— 600 °C közötti endoterm csúcsa 
egyértelműen jelzi, hogy a vizsgált anyag me- 
taantracit. Az 575 °C-nál látható kisebb csúcs, 
a kvarc jelenlétét is igazolja. Mivel a felté
telezhetően szerves anyag 550 °C-nál már el
űzhető volt, azt bizonyítja, hogy az anyag nem 
grafit, hanem csak metaantracit.

közelsége és az antracítos összlet alatti mész
kövek metamorf jellege is. Az oldalfalminták 
anyagának mikroszkópos vizsgálata alapján a 
meddő beágyázások zömmel szericites agyag- 
palából állnak és 149,60 m-ből vett oldalfal 
minta ugyancsak makroszkopikusan világos- 
szürke talkszerű agyagpala volt. — Nem ki
zárt a karéliai sungit fáciessel való azonosítás
nak a lehetősége sem. Ezeknek a feltételezé
seknek a mérlegelésére, valamint az előfordulás 
gazdaságossági felhasználhatósága lehetősé-

Genetikailag kontaktmetamorf hatás a gének végleges eldöntésére azonban további 
legvalószínűbb. Alátámasztja ezt Rudabánya kutatások lennének még szükségesek.
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Az eddigi bányászati tapasztalatok azt mu
tatják, hogy a külszíni bányászkadást nem 
minden esetben előzi meg komplex, vízföldta
ni, illetve mérnökgeológiai vizsgálat. A vizs
gálatok hiánya nemcsak olyan jellegű problé
mát hordoz magában, mint a fejtőgépek tönk
remenetele, hanem a helytelen, nem kielégítő 
mennyiségű és minőségű feltárások hiánya a 
kitermelhető nyersanyag költséges termelését

eredményezi, illetve a bányászkodás esetleges 
csődjét is jelentheti.

A külszíni bányászkodást megelőző kuta
tásokra nincsenek egységes követelmények ki
dolgozva, sem a Bányászati Kutató Intézet, 
sem a Bányászati Tervező Intézet nem rendel
kezik jelenleg ezekkel az egységes szempon
tokkal. A szükségesség követelményéből kiin
dulva kívánjuk összeállítani azokat az alapve-

24


