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A dubicsányi barnakőszén-terület 
vízföldtani viszonyai

A  borsodi barnakőszén-medence új bányaterülete 
a dubicsányi barnakőszén-előfordulás. A  dolgozat rö
viden áttekinti a részletesen megkutatott terület víz
földtani viszonyait, elemzi a bányászati tevékenységre 
vízveszélyt jelentő rétegvíztárolók térbeli helyzetét, 
vízvezetési, víztárolási jellemzőit, a víztárolók nyo
másviszonyait, rétegműködési rendszerét, utánpótló- 
dási lehetőségeit és számszerűsíti —  a  bányászati 
vízvédelem tervezésénél figyelembe veendő —  víz- 
utánpótlódás értékét.

Bevezetés

A dubicsányi barnakőszén-előfordulás a K- 
borsodi barnakőszén-medence ÉNy-i peremén 
helyezkedik el (1. ábra). Természetes határait 
ÉK-en a Szendrői hegység, D-en és DNy-on a 
Bükk hegység és az Upponyi hegység tömege 
képezi. Külszíne erősen tagolt, hegyvidéki jel
legű. Legalacsonyabb része a D-i sávjában hú
zódó Sajó-völgy, -j—135,8 mAf magassággal, 
legmagasabb része az É-i, -j-360,91 mAf maxi
mális magasságú hegyhát.

Kutatásának 1982-ben lezárult felderítő-elő- 
zetes fázisában 97 db kutatófúrás — közöttük 
egy hidrogeológiai kutatófúrás (Sg— 19) —,
1983 és 1986 közötti részletes fázisában 171 db 
szénkutató és 11 db hidrogeológiai kutatófú
rás mélyült; 27 db — különállóan, vagy cso
portosan telepített — fúrásban végeztek rész
leges, vagy komplett hidrogeológiai vizsgálatot. 
Ez utóbbiak lehetőséget nyújtanak a terület 
földtani, vízföldtani, hegységszerkezeti viszo
nyairól a részletes fázist megelőzően [1], illetve
— a kutató lejtősakna vízvédelmi tervének el
készítése során — a részletes kutatási fázisban
— [2] általunk kialakított kép revíziójára és 
pontosítására. Ezek, valamint a részletes fázisú 
kutatás során készült fontosabb jelentések 
[pl.: 3, 4, 5, 6], megjelent publikációk [8, 9], a 
részletes fázis kutatási zárójelentése, s vége
zetül a Dubicsányi Bányaüzemre — a Borsodi 
Szénbányáknál készült — beruházási javaslat 
[10] képezte jelen tanulmány forrásmunkáit.

Vízföldtani jellemzés

1. A víztároló rétegek térbeli elhelyezkedése, 
kifejlődése

A  művelni tervezett V. telep fekü oldali víz- 
vezető képződményei a széntelepes összletbe 
tartozó V/a és a V. telep közötti, illetve az V.

telep alsó és felső padja közötti (ottnangi) ho
mokok.

Az V/a és V. telep között a terület Ny-i— 
ÉNy-i részén fejlődött ki vízvezető réteg, 
2—4 m-es vastagságban, korlátozott elterjedés
ben. A bányászkodásra talpduzzasztó hatással 
jelenthet kellemetlen tényezőt.

Az V. telep két padra válásának vonalától — 
a terület Ny-i részén — a telep alsó és felső 
padja között 8 m-es átlagvastagságú, a két te- 
leppaddal közvetlenül érintkező, közép- és fi
nomszemcsés homokréteg fejlődött ki. A réteg 
nyomás alatti vizet tárol, így a bányászati mű
veletekre közvetlen vízveszélyt jelent, megcsa
polásáról elterjedési területén gondoskodni kell.

Az V. telepi bányaműveletekre a IV. és V. 
telepek közé, illetve az V. telep fedőjébe tele
pült vízvezető összlet jelenti a fő vízveszélyt. 
Elterjedése hozzávetőleg a széntelepével egye
ző, s a telep és a vízvezető rétegek között se
hol sem található megfelelő védőképességet biz
tosító védőréteg.

Az V. telepi fedőhomokok a területen álta
lában mindenütt 2 szintben fejlődtek ki.

Az alsó vízvezető szint a 6,5 m-es területi 
átlagvastagságú aleuritos feküképződményre 
települő kétpados kifejlődésű homokréteg. Al
só padja 8 m-es, felső padja 26,5 m-es területi 
átlagvastagsággal jellemezhető. A két padot 
egymástól 0—15 m (átlag 3,5 m) közötti vastag
ságú, változó szemcseösszetételű betelepülés 
választja el, mely azonban hidraulikai kapcso
latukat nem szakítja meg. A kétpados homok- 
összlet vastagsága helyenként 63 m-t is meg
haladó, területi átlagos vastagsága 34,5 m.

Az V. telep fölötti második (felső) vízvezető 
szintet a kétpados homokréteg felső padjától 
3 m-es átlagos vastagságú vízzáró közbetelepü
lés választja el. Vastagsága 2—10 m közötti, át
lagosan 6 m, feküje a IV. telep feküjét ké
pezi.

A két vízvezető szint hidraulikailag össze
függ, így a vízvédelem tervezése során minden
képpen a teljes (40,5 m-es átlagos vastagságú) 
összlet lecsapolásával kell számolni.

Az V. kőszéntelep fölötti vízvezető összlet 
nem homogén, agyagtartalma, osztályozottsága 
horizontális és vertikális értelemben is válto
zik. Mértékadó szemcseátmérője zömében a 
0,08—0,2 mm-es, egyenlőtlenségi modulusa 
2,0—5,0 tartományba esik, ami az összlet egyes 
szakaszainak folyósodási hajlamára utal, s a
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1. ábra: A  borsodi barnakőszén-m edence helyszínrajzi vázlata

a víztelenítés gondosságának fontosságára hív
ja fel a figyelmet.

А IV. telep fölé korlátozott területi elterje
dési!, 1—4 padban megjelenő vízvezető összlet

települt. A padok vastagsága 1—15 m közötti, 
azokat néhány m-ig terjedő vastagságú aleurit, 
homokos aleurit, vagy homokkő választja el. A 
vízvezető padok helyenként kavicsos betelepü
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léseket tartalmaznak, s feszített tükrű vizet 
tárolnak.

A vízvezető összlet elterjedése a IV. kőszén
telepét követi. Legnagyobb vastagsága 33,5 m, 
legkisebb vastagsági értéke 0,6 m. A szemcse
eloszlási görbék szerint 0,055—0,28 mm-es 
mértékadó szemcseátmérő, 2,8—3,3 értéktarto
mányba tartozó egyenlőtlenségi modulus jel
lemzi.

A lejtősakna mélyítése során az összlet víz
veszélyességére nyertek bizonyítékot.

A bádeni képződmények közül a — néhány 
dm-től 5 m-ig változó vastagságú — báziska
vics jelentősebb vízadó. Azokon a területrésze
ken jelenthet lokális vízveszélyt, ahol — a 
szarmata denudáció révén — közvetlenül, vagy 
vékony vízzáró összlet közbetelepülésével rakó
dott az V. telep fedő oldali vízvezető rétegei
re.

A szarmata víztartókat tufahomok és repe
dezett, lapillis andezittufa alkotja. A terület 
É-i, ÉK-i részén az elvékonyodott ottnangi 
rétegsorra települnek, így veszélyt jelenthetnek 
az V. telepi bányászatra. Általános területi el
tér jedésűek, általában 10—30 m-es, maximáli
san 107,5 m-es vastagságban DNy-ról ÉK felé 
haladóan vékonyodva fejlődtek ki.

A pliocén homokos, kavicsos anyagú vízve
zető rétegeket változó vastagságban, de általá
nos területi elterjedésben tárták fel. Vízföldtani 
jelentőségük, hogy ahol az V. telepi fedő víz
tárolókkal lokálisan kapcsolatba kerülnek, ott 
felülről eredő utánpótlódás közvetítői lehetnek.

A kvarter vízadók anyaga kavics, homok, ka
vicsos homok; legnagyobb vastagságban a — 
területtől D-re húzódó — Sajó-völgyben talál
hatók meg. Azokon — az alárendelt nagyságú 
— területrészeken lehet a felülről történő után
pótlásban szerepük, ahol a művelt telep fedő
jében lévő vízvezető rétegekkel hidraulikai 
kapcsolatba kerülnek.

2. A vízvezető rétegek vezetési, tárolási jel
lemzői

A szivárgási tényező meghatározására rész
ben a fúrásos kutatás során vett magminták 
szemcseelemzésével nyert szemcseösszetételi 
görbék, részben a helyszíni vizsgálatok próba- 
szivattyúzási eredményeinek és visszatöltődés- 
méréseinek értékelése nyújtott lehetőséget.

A vízvédelmi tervezésnél a hidrogeológiai 
alapfúrások és segédkutak (lásd 2. ábra) hely
színi vizsgálatainak értékelésével nyert szivár
gási tényező (k), illetve transzmisszibilitás (T) 
értékeket fogadtuk el (1. táblázat).

A teljes hézagtérfogat értékét — a szemcse
eloszlási görbék értékelése alapján — 34,2— 
37,8% tartományban változónak találtuk. A 
kitermelendő vízkészlet meghatározásánál — a 
gravitációs hézagtérfogat (no) értékét az idősebb 
vízvezető rétegeknél 10%, a szarmata és plio
cén víztartóknál 12% nagysággal vettük figye
lembe.

A  vízvezető réteg szivárgási tényezője 
és transzmisszibilitása

1. t á b l á z a t

_
Réteg к T

m /s m2/s

V. telep alsó és felső padja 
közötti 4,67x10—6 4,98x10-5

V. telep fölötti 7,35x10-6 2,03x10—4

IV. telep fölötti 5,50x10-6 7,09x10-5

bádeni vízvezető összlet 1,14x10-6 1,70x10-5

pliocén vízvezető összlet 1,36x10-5 1,40x10—4

3. Nyomásviszonyok

A  hidrogeológiai kutatás során végzett nyo
másmérések adatait a 2. táblázatban foglaltuk 
össze. Az V. telep fölötti víztartókban mért 
vízszintek felhasználásával szerkesztett nyu
galmi vízszint-térképekből [7, 10] a következők 
állapíthatók meg:
— a vizsgált rétegösszletben tárolt víz nyugal

mi vízszintje 130,7— 179,67 mAf tarto
mányban változik;

— a vízdomborzat alakulása a területi morfo
lógiát követi, a vízszint-felület É-ról D-i, 
illetve ÉÉK-ról DDNy-i irányban lejt;

— előzőek ellenére a legalacsonyabb vízállás
értékeket nem a Sajó-völgyhöz legközelebbi 
területrészen, hanem a Darnó-zónához tar
tozó törésrendszer K-i szárnyában mérték, 
ami azt igazolja, hogy a törésrendszer a te
rületet hidraulikailag különálló szerkezeti 
részekre osztja;

— az összletek által tárolt víz feszített tükrű, 
kivéve a — tervezett É—I. mező súlyponti 
részén elhelyezkedő — Sg—37/H. sz. hidro
geológiai alapfúrásban mért vízszintet, mely 
a tervezett É—I. bányamező hidraulikai 
függetlenségére enged következtetni;

— a természetes vízdomborzat alakulása az 
V. telep fölötti vízvezető összletben É—D-i, 
illetve ÉÉK—DDNy-i irányú vízmozgás, az
az ilyen irányú természetes utánpótlódás 
lehetőségét mutatja;

— a Darnó-zóna K-i sávjában mért — legala
csonyabb — vízszintek erősen megkérdője
lezik az alaphegységi utánpótlás valószínű
ségét, hiszen a szerkezeti mozgás következ
tében a területnek éppen ebben a sávjá
ban került legmagasabbra az alaphegység.

Az V. telepi fedőösszlet nyugalmi vízszint 
térképe alapján tehát e víztartó összlet termé
szetes körülmények között utánpótlódást É-i, 
ÉNy-i lepusztulási sávja mentén kaphat, ahol 
fiatalabb képződmények vízvezető rétegei köz
vetlenül rátelepülnek, s beszivárgásból eredő 
utánpótlódás vertikális közvetítői lehetnek. Az 
alaphegységi utánpótlás lehetőségét az Sk—293, 
Sk—306. sz. fúrásokban mért alacsony nyugal
mi vízszint-értékek alapján kizárhatjuk. Ha-
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Átvéve: Borsodi Szénbányák ,1988. [10 ]

2. ábra: A  dubicsányi barnakőszén-terület tektonikai vázlata

sonlóképpen kizárható a terület D-i részén 
húzódó Sajó-völgy kavicsteraszából származó 
természetes utánpótlás is.

A 2. táblázat fiatalabb víztartókra vonatko
zó adataiból kitűnik, hogy a bádeni és szarmata 
rétegek feszített tükrű vizet tárolnak; a plio- 
cén kavicsos homokréteget feltáró Sg—25. sz.

fúrás nyomás alatti, a P—25/A. sz. fúrás vi
szont nyílttükrű víztestet ütött meg.

4. A vízvezető rétegek működési rendszere

A vízvezető rétegek rétegkapcsolatainak ala
kulására természetes — tehát bányászati te-
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2 . t á b l á z a t

Nyugalmi nyomásértékek

fúrás
jele,

száma

észlelt réteg 

m m -m Se «megjelölése

<1)U
vízszint Д

m A f ^  ю+-> и . • cö сб >  Д Z3

M eg
jegy

zés

Sg— 19 142,5— 157,3 V. tp. fölötti 172,91 10,7
Sg— 25 28,3—  38,6 pliocén 191,60 —

Sg— 26 92,4— 102,8 IV. tp. 
105,8— 109,4 fölötti

175,73 —

Sg— 26/A 135,7— 185,8 V. tp. fölötti 176,08 15,3
Sg— 28 216,8— 223,0 V. tp. fölötti 

225,5— 231,5
166,32 15,3

Sg— 28/A 181,5— 206,9 V. tp. fölötti 165,60 15,3
Sg— 37 150,8— 180,0 V. tp. fölötti 168,71 5,3
Sg— 44 202,0— 213,6 V. tp. fölötti 172,96 6,6 vetős

fúrásSg— 57 158,7— 183,1 V. tp. fölötti 167,76 ?
P— 19 100,1— 111,0 Va— V f

között
166,28 —

P— 19/A 85,8—  92,8 V. tp. fölötti 168,14 5,6
P— 19/B 58,6—  78,0 V. tp. fölötti 168,66 5,7
P— 19/C 28,5—  33,7 bádeni 

39,2—  46,0
185,79 —

P— 25 93,8— 114.8 szarmata 173,60 —
P— 25/A 29,3—  59,7 pliocén 211,28 —
P— 31/A 114,2— 126,7V. tp. fölötti 179,67 4,8
P— 42/A 62,8—  84,7 V .tp . fölötti 

87,4—  95.1
163,84 7,6

P— 42/B 17.0—  47,2 szarmata 178,03 —
Du— 32 92,5— 126,7 V . tp. fölötti 167,64 9,3
Du— 54 149,0— 197,6 V . tp. fölötti 167,88 11,0
Du— 64 169,3— 208,4 V. tp. fölötti 159,06 12,5
Du— 66 152,4— 180,0 V. tp. fölötti 165,06 10,7
Du— 72/A 55,2—  84 4 V. tp. fölötti 155,00 9,4
Du— 72/B 107,3— 114,5 V a— V f

között
157,37 11,6

Du— 73 185,6— 213.5 V. tp. fölötti 164,78 —

Sk— 293 114.1—  133,7 V . tp. fölötti
135.2—  138 3

144,20 8,1

Sk— 306 12,8—  59/ V . tp. fölötti 130,17 9,6

vékenységtől nem zavart — állapotban a föld
tani felépítés, a pórustartalom minősége és a 
hidrogeológiai fúrásokban mért víz szint-értékek 
alapján következtethetünk. A bányászkodás so
rán kialakuló rétegkapcsolatokat a felszakadási 
zónába kerülő rétegek meghatározásával vizs
gáltuk.

A különböző víztartókban mért vízszintek 
adatsorából (2. táblázat), valamint az V. telep 
fölötti vízvezető összlet — más rétegek víz- 
szintadataival is kiegészített — hidroizohipszás 
térképéből a függőleges irányú rétegkapcsola
tokra vonatkozóan a következők olvashatók ki:
— Az V. kőszéntelep fölötti (IV—V. telepek 

közötti) ottnangi víztartó szintek összefüg
genek, víztelenítésüket egységesen kell meg
oldani.

— Az V. telep fölötti vízvezető összlet és a IV. 
telep fölötti 1—4 pados vízvezető rétegek 
hidraulikai összefüggése csak lokálisan jel
lemző.

— Nem tekinthető általánosnak az V. telep fö
lötti és az V. telep két padja közötti, illetve 
az V. telep alatti vízvezető rétegek hidrauli
kai kapcsolata sem, az utóbbiak zömében az 
előzőnél kisebb nyomású vizet tárolnak.

■— A széntelepes összletnél fiatalabb (bádeni, 
szarmata, pliocén) víztartók a terület döntő 
részén az V. telepi fedőhomokoktól hid- 
raulikailag függetlenek, a bennük tárolt víz 
abszolút nyomása felülről lefelé haladva 
csökken, azaz negatív függőleges nyomás- 
eloszlásúak.

A bányászati műveletek hatására kőzettörés, 
felszakadás következik be, a „tervezett 3,0—
4,5 m-es fejtési szelettel haladó frontfejtés fö
lött 60,0—67,5 m magasságú fellazult zóna ke
letkezik, a széntelep fölötti homoklencsés, ho
mokos aleurit megrepedezik, védőréteg funk
cióját elveszti . . .” [7].

Ezzel egyidejűleg természetesen megváltoz
nak a vízvezető fedőképződmények vertikális 
rétegkapcsolatai is: a természetes állapotukban 
hidraulikailag független víztartók közvetlen 
hidraulikai kapcsolatba kerülnek az V. kőszén
telep fölötti víztárolókkal, így tárolt — vagy 
utánpótlódó — vízkészletüket — a tört-repede
zett zóna áteresztőképességétől függő átszivár- 
gási sebességgel — azoknak átadják, s ezzel a 
vízvédelmi céllal emelendő hozamot növelik.

A felszakadási zónába 3 víztartó réteg tarto
zik: a bádeni, szarmata és pliocén rétegek — 
csökkenő elterjedésben. Legkedvezőtlenebbek
— vízvédelmi szempontból — a bádeni réte
gek, amelyek — az V. teleptől való kis telepü
lési távolságuk miatt — csaknem az egész D-i 
mező területén felszakadási zónába kerülnek.

A felszakadó szarmata rétegek a terület 
ÉNy-i részén összefüggő foltban, É-i és K-i 
részén kisebb foltokban jelentkeznek.

A pliocénig terjedő felszakadás az É-i te
rületrészen kisebb foltokban jelenik meg, a 
pleisztocén rétegek csak 2 fúrás környezetében 
esnek bele a 67,5 m-re becsült felszakadási 
zónába.

A horizontális rétegkapcsolatok vizsgálata 
egyrészt a vetők vízzárósága, másrészt a peremi 
lepusztulás következtében kialakult rétegkap
csolatok szempontjából bír jelentőséggel.

A vízszintes rétegkapcsolatok alakulására 
vonatkozó elemzéseket összefoglalva a követke
zőket állapíthatjuk meg:
— A terület vetői zártak. Ezt igazolja a tekto- 

nizált terület negatív vertikális nyomásel
oszlása is.

— Az egyes vízvezető szintek hidraulikai egy
ségét csak a rétegvastagságnál nagyobb el- 
vetési magasságú vetők szakítják meg, egy
értelműen ez csak a Darnó-zóna vetőire 
jelenthető ki.

— A kisebb elvetési magasságú vetőzónák a 
geológiai idők során részleges, vagy teljes 
nyomáskiegyenlítődést biztosítottak ugyan, 
de a művelés során ellenállásukkal kedve
zően befolyásolják az oldalirányú utánpótló- 
dást.

— A D-i területrész (tervezett D-i mező) nyu
galmi vízszint értékei egységes vízdombor
zatot tükröznek, így valószínű, hogy e terü
letrész szerkezeti vonalai a szerkesztett tek-

FÖLD T AN I K U T A T Á S  X X X I I .  é v f o l y a m  (1989. é v ) ,  4. szám 45



tonikai térképen megjelenőnél kisebb el ve
tési magasságúak.

5. Utánpótlódás

Az utánpótlódásra vonatkozóan gyakorlati 
tapasztalatokat a kutató lejtősakna mélyítésé
nél szereztek. Itt a víztelenítés kombinált rend
szerben történt: előzetes lecsapolást a fülkék
ből kihajtott csapolófúrásokkal, passzív védel
met a már elkészült aknaszakaszba beszivárgó 
víz összegyűjtésével és elvezetésével végeztek.

A lejtősakna mélyítése során a harántolt ré
tegekből beszivárgó víz hozama a következő 
értékeknél állandósult [11]:
— pleisztocén kavics és homok: 3,5 1/perc
— pliocén kavicsos homok: 25 1/perc
— szarmata lapillis andezittufa: 150 1/perc
— IV. telep fölötti ottnangi homok: 250 1/perc
— V. telep fölötti ottnangi homok: 1000 1/perc 

Az utánpótlódás — a nyomásviszonyokból
eredően — egyrészt az É-i, ÉNy-i peremről tör
ténő beszivárgásból származhat, mely — a nyo
másviszonyokkal igazoltan — É—D-i, ÉK— 
DNY-i, illetve ÉNy—DK-i irányú elszivárgá
sával oldalirányú utánpótlódásként jelenik meg. 
Ennek nagyságát a KBFI [3] 1 m3/perc/km faj
lagos értékben határozta meg.

Vizsgálataink szerint az oldalirányú utánpót
lódás intenzitása az V. kőszéntelep fölötti ho- 
mokösszletre 0,15 m3/perc/km a teljes fedőössz- 
letre 0,5 m3/perc/km fajlagos értékűnek adódott
— a

q f0=  ((kM)xJxb
összefüggés felhasználásával —, ahol:
(kM) — az egyes rétegek vízvezetőképessége 
[m2/s];
J — hidraulikus gradiens értéke — az V. kő

széntelep fölötti homokösszletre szerkesztett 
térképből leolvasva, s valamennyi fedő víz
tárolónál ugyanezen esésviszonyokat felté
telezve [m/m];

b — az egységnyi hossz [km].
Tekintettel az V. telepi fedőhomok peremi 

lepusztulására és a fedőösszlet egyéb vlzvezető 
rétegeivel potenciálisan létrejövő kommuniká
ciójára, az oldalirányú táplálásból eredő után
pótlódás teljes hozamát (Q „= q /0 xL) 2,5 m'jperc 
maximális értékűnek becsültük.

Bányászkodás nélkül, a preventív védelem 
időszakában ezt tekintjük a folyamatos után
pótlódás maximális értékének, ugyanis:
— a helyi csapadék beszivárgása a fedőképződ

ményekbe történik, s tápláló hatása azokon 
keresztül — a peremi érintkezések mentén, 
az előzőekben részletezett — oldalirányú 
táplálásként jelenik meg.

— a karsztosodott alaphegység felőli utánpót- 
lódástól — a Darnó-zóna vetőinek nyomás
mérésekkel igazoltan zárt volta, s a vető
sáv tervezett műveleteken kívüli elhelyez
kedése miatt — eltekintünk;

— a Sajó felőli utánpótlódás — a primér nyo

máseloszlás alapján — kizárható, megjele
nésével a D-i mező aktív vízvédelmének 
tervezésénél kell számolni, s a lecsapoló 
eszközöket D-i irányú határvédelmet bizto
sító rendszerben telepíteni.

A bányászati műveletek megkezdését köve
tően azonban a felszakadási zóna fiatalabb 
fedővíztárolóiban tárolt pólustartalom egy ré
sze is leürül, s ez mint felületi utánpótlódás 
jelenik meg.

Az agyagos-aleuritos képződményeket is tar
talmazó felszakadási zóna függőleges átszivár- 
gási tényezőjének értékét 5xl0'8 m/sec nagysá
gúnak tekintve — a művelt területnek azon a 
részén, ahol a felszakadási zóna a fiatalabb 
fedővíztárolókig ér — a fedővíztárolók megcsa
polásából adódó függőleges hozzáfolyás fajlagos 
hozamát 3 m8/perc/kma nagyságúnak becsültük. 
Ennek a vízhozamnak az emelését természete
sen nem kell megoldani az aktív vízvédelmi 
periódusban, de a lefejtett területekhez csatla
kozó frontok vízvédelmének és a passzív víz
védelmi szakasz vízelvezető rendszerének ter
vezésével az ebből eredő hozzáfolyással is szá
molni kell.
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Frau Jeney, dr. Jambrik, Rozália: 
H ydrogeologische Verhältnisse des 
B raunkohlengebietes von D ubicsány

Ein neues Grubengebiet des Braunkohlenbeckens 
von Borsod ist das Braunkohlenvorkommen von Dubi
csány. Die Abhandlung gibt einen kurzen Überblick 
über die hydrogeologischen Verhältnisse des ausführ
lich beschürften Gebietes, analysiert die räumliche 
Lage, die wasserführenden und wasserspeichernden 
Charakteristiken der für die Bergbautätigkeit eine 
Wassergefahr bedeutenden Sohichtenwasserspeicher, 
deren Druckverhältnisse, Schichtenfunktionssystem, 
Möglichkeiten der Ergänzung und numerisiert den 
W ert der Wasserergänzung, der bei der Planung des 
bergbaulichen Wasserschutzes in Betracht zu nehmen 
ist.

Mrs. Jeney, Dr. Jambrik, Rozália:
H ydrogeologie conditions o f  the brow n coal area 

of Dubicsány

The new  mining area of the brown coal basin of 
Borsod is the brown coal occurrence of Dubicsány.

The paper gives a  short survey on the hydrogeologic 
conditions o f the fully proespected area, analyses the 
spatial situation, water-conducting and -storing 
characteristics of the aquifers implying a  water 
threat to mining activities, the pressure conditions, 
layer-functioning system, supply possibilities of the 
aquifers and quantifies the value of water supply to 
be taken into account while planning the protection 
of mining against water.

Розалия Ямбрик Йенеинэ

Гидрогеологические условия буроугольного месторождения 
Дубичань

Новая территория добычи бурого угля в Боршодском 
буроугольном бассейне территория Дубичаньского место
рождения. В статье дается короткое обозрение гидрогеоло
гических условий детально разведанной территории, иссле
дуется пространственное положение, гидродинамические 
параметры резервуаров подземных вод, представляющих 
опасность при разработке месторождения, представлены 
услоявия давления резервуаров, режим подземных вод в во
доносных горизонтах, возможности восстановления режима 
после добычи, дается численное значение параметров восс
тановления режима, которое необходимо принимать во 
внимание при проектировании водозащиты в процессе 
горной добычи.
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{a 48. oldal folytatása) 

Általános tudnivalók

Felvilágosítások

A  tanfolyamok tartalmi vonatkozású kérdésedben 
a tanfolyamvezetők, ill. továbbképzés-vezetők, a tan
folyamok adminisztrációs vonatkozásával kapcsolato
san :

Dr. Szabó Sándorné és 
Tamás Bálintné

(NME Továbbképzési Iroda) ad felvilágosítást a 
46-65-111 telefonon 10-65-ös mellékén.

Postacím

Nehézipari Műszaki Egyetem  
Rektora Hivatal, Továbbképzési Iroda 
Miskolc-Egyetemváros, 3515 
T elex : 62 223

A  tanfolyam ok m eghirdetése

A  tanfolyamokat az igényeknek megfelelően köz
vetlen vállalati felkérésre, illetve a tudományos in
tézmények, karok, tanszékek javaslatára az NME ok
tatási rektorhelyettese irányításával működő Tovább
képzési Iroda hirdeti meg.

A  tanfolyam ok jellege

A  mérnöktovábbképző és nyelvi tanfolyamok több
sége nappali, a szakmérnök és mérnök-közgazdász 
képzés levelező formában kerül megtartásra Miskol
con (szállás- és étkezési lehetőségekre vonatkozóan a 
jelerakezőknek értesítést küldenek). Kihelyezett tan
folyamok más városokban, nagyüzemekben is szer
vezhetők.

A  jelen tkezés m ódja

Levél és telex útján a  tanfolyamonként megadott 
határidőig.

Tandíj

A  mérnöktovábbképző tanfolyamok díját utókálku- 
láció alapján állapítják meg. A  tandíjat a tanfolyam  
befejezése után megküldött számla alapján kérik két 
héten belül átutalni. A  nyelvi, a szakmérnök- és a 
mérnök-közgazdászképzés költségeit tanfolyamonként, 
ill. félévenként előre kell befizetni. A  várható költ
ségekről —  kérésre —  a tanfolyam megkezdése előtt 
készített előkalkuláció birtokában felvilágosítást ad
nak.

A  hallgatók értesítése
A  mérnöktovábbképző és nyelvi továbbképző elő

adások megkezdése előtt legalább egy héttel a hall
gatók részére az alábbiakat küldik meg:
—  az órarendet, ill. a részletes programot
—  és egyéb tudnivalókat a tanfolyammal kapcsolato

san.
A  szakmérnöki és mérnök-közgazdászképzésre való 

felvételről az illetékes kar felvételi bizottsága hoz 
döntést. A  döntés eredményét a szák indítása előtt 
legalább 1 hónappal közük.

Jelentkezés vizsgára
A z egyetem valamennyi mérnöktovábbképző és 

számítástechnikai tanfolyamon vizsgalehetőséget biz
tosít a hallgatók számára. (A vizsgaköteles tanfo
lyamokra külön felhívják a figyelmet.)

A  vizsgán való részvétel szándékát bejelentheti a 
hallgató, vagy előírhatja számára az őt küldő intéz
mény, ill. vállalat, ha a jelentkező felsőfokú végzett
séggel rendelkezik.

Középfokú végzettségűek vizsgára csak főhatósági 
(minisztériumi) előírás, ill. rendelkezés alapján bo
csáthatók. A  vizsgán való részvétel szándékát a 
jelentkezéskor, de legkésőbb a tanfolyam kezdetekor 
be kell jelenteni. A  leckekönyv kiállításához diplomá
jának száma is szükséges.

Ez az anyag a rövidített, kissé átdolgozott kivonata 
a Nehézipari Műszaki Egyetem tájékoztatójából, mely 
az 1989/90-es tanév továbbképző tanfolyamait ismer
teti.

Dr. Horn János

Tanulmányút az NSZK-ban a Wirlh új fúróberendezésének, valamint a kontinentális nagymélységű fúrási
tevékenységnek és tapasztalatainak megismerése céljából

A  tanulmányút 1988. nov. 14— 18. közötti program
jának megszervezéséről L. W. Jahrbacher úr, a Wirth  
cég szakembere gondoskodott, az üzemlátogatások al
kalmával a B 3A fúrógépnél F. M iller  úr, a cég techni
kai vezetője, a K TB (Kontinentale Tiefbohrung) m un
kájáról és feladatairól L. W ohlgem ut úr, a K TB  ter
vezőcsoportjának tagja adott felvilágosítást.

B3A fúróberendezés

A  kizárólag kútfúrással foglalkozó cég (Fa. Ocks 
Brunnenbau, Nürnberg) ez év májusában helyezte 
üzembe a fúrógépet, a  W irth cég szerint a legújabb 
módosításokkal. A  Nürnberg közelében levő munka
helyen a mélyítés alatt levő kút fontosabb adatai:

Fú
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 m
m

Fúrótípus
M élység
szakasz Kőzet 
m—m -ig bc

ső
 

0
 m

m

1450 csigafúró 0— 25 homok, agyagos 1380

1000 görgős
homok 

25— 58 mészkő 800
730 görgős — 90 mészkő 

— 160* homokkő 600*

»Tervezett m élység, ill. szűrőm éret; 
a látogatáskor 141 m volt a talp.

48

A  „B ” fúrógépcsalád továbbfejlesztett, „A ” jelű so
rozatának azon legnagyobb mélységkapacitású tagja, 
amelyet még magfúrási célokra is használhatnak. A  
íúróvitlával mozgatott hidraulikus forgatöblítőfej 
(megengedett húzóterhelés 60 000 daN) igen széles for- 
dulát- és nyomatékértékkel jellemezhető, három tarto
mányban kapcsolható:

0—  40 ford./min. max. 1850 daNm
0—  84 ford./min. 867 daNm
0— 400 ford./min. 190 daNm

Ez az első B3A, melyet hidraulikus toronyhosszabbí- 
tóval szereltek fel (a kibiztosítás mechanikus), s így 
az eredetileg 9 m -es rakathossz 12 m -re növelhető.

A  megtekintett fúróberendezést egy háromtengelyű 
Mercedes-Benz teherkocsira szerelték, amelynek a 
206 kW -os motorja egyben a fúróberendezés hidrauli
kus rendszerének a hajtására is szolgál. A  hidraulikus 
hajtásból következik, hogy mind az emelés, mind a 
forgatás, de a szivattyú (2200 1/min és 15 bar nyomás) 
üzeme is fokozatmentesen szabályozható. Külön em lí
tést érdemel az itt használt kettős falú fúrócső, m ely
nek legnagyobb külső mérete 205 m m  (kapcsolók), 
míg a belső cső 142 mm átmérőjű a viszonylag ki
sebb méretű, fordított öblítésű kötéssel szemben. K ü
lönösképp a ki- és beépítés ideje rövidül jellentősen.

(Folyt, a 64. oldalon)
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