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Edelény IV. akna vízföldtani viszonyai

A kelet-borsodi barnakőszén-m edence DK-i pere
mén, a működő Szeles akna, a lefejtett Edelény I—II.
aknák és a részletes fázisban m egkutatott duzsnoki
barnakőszén terület között található Edelény IV. akna
vizsgált területén — az I. és a — jelenleg is művelt
— II. telep lefejtését követően — a IV. kőszéntelep
művelését tervezik. A fedővíz-veszélyes IV. telepi bá
nyászati tevékenység gazdaságos és biztonságos víz
védelmének tervezéséhez elvégzett földtani, vízföld
tani újraértékelés legfontosabb eredm ényeit foglalja
össze a dolgozat — a tágabb térség földtani ism erte
tése mellett — a bányászati terület IV. telepi művele
tekkel érintett összletének jellemzőit kiemelve.

Bevezetés
A kelet-borsodi barnakőszén-medence DK-i
részén fekvő edelényi bányaterületen — az I.
telep lefejtését követően — a II. kőszéntelepet
művelik. A Borsodi Szénbányák Bükkaljai Bá
nyaüzemének távlati tervei szerint — bemuta
tott térképvázlataikon (2, 4 ábrák) feltünte
tett kontúrral és időbeli ütemezéssel — az Ede
lény IV. akna területén a jövőben a IV. tele
pet is művelni kívánják. A tervezett IV. telepi
műveletek fedővíz-veszélyesek, s vízvédelmi
tevékenységük várhatóan érinteni fogja a ke
reskedelmi forgalomban „borsodi ásványvíz”
néven kapható — alkálihidrogénkarbonátosszulfátos — ásványvíz víztartó rétegeit, ered
ményes vízlecsapolás esetén azok vízbázisát.
A IV. telep műveléséhez szükséges — gazda
ságos és biztonságos — vízvédelmi terv elkészí
tését és a „borsodi ásványvíz” minőségi —
mennyiségi védelmét is szem előtt tartva vé
geztük el az érintett terület földtani-vízföldtani
újraértékelését, felhasználva ehhez az — 1964ben lezárult — részletes földtani kutatás nyúj
totta ismereteket bővítő újabb információkat, a
duzsnoki terület kutatási eredményeit, a tér
ség bányászati tapasztalatait is. Vizsgálataink
eredményeit a kelet-borsodi barnakőszén-me
dence egységébe illesztve mutatjuk be.
A kelet-borsodi barnakőszén-medence földtani,
szerkezeti, vízföldtani viszonyainak áttekintése
A kelet-borsodi szénmedence földtani szem
pontból önálló terület, melyet délen a Bükk
hegység, északon az észak-borsodi hegységek
— Aggteleki hegység, Rudabányai hegység,
Szendrői hegység — határolnak, morfológiai
értelemben is élesen elkülönülve a medencétől.
A medence nyugati határának — a dubicsányi
barnakőszén-terület kivételével — az ún. DarF Ö L D T A N I K V T A T Á S X X X I I I . é v f o l y a m (1990. é v ) , 4. s z á m

nó-övezet tekinthető, amely mentén az Upponyi szigethegység, a sajógalgóci mészkővonulat
és a Rudabányai hegység kiemelkedő vonulat
sora elválasztja a kelet-borsodi medencerészt
az Ózd—Egercsehi medencétől, illetve a nyu
gat-borsodi medencerésztől.
Földtani értelemben a medence ÉK-i határa
a Cserehát vonulatával húzható meg. Földrajzi
lag az Edelény—Sajóecseg—Görömböly vonal
tekinthető határnak (1. ábra).
A kelet-borsodi medence aljzatát a környező
hegységek ó- és újpaleozóos, mezoós képződ
ményei alkotják. Ezek a mezozoikum végén és
a harmadidőszakban lejátszódott tektonikai
mozgások során mélybe süllyedtek, összetöre
deztek. Fokozatos süllyedésükkel egyidőben az
oligocénben a medencében nyugodt üledékkép
ződés folyt. Megjegyezzük, hogy ma több terü
letrészen az eddig oligocénnek tekintett kép
ződményeket alsó miocénnek sorolják be (eggenburgi?).
Az oligocén-miocén határán lejátszódott szá
vai orogén fázisban a Bükk- és Upponyi hegy
ség tömege egy ÉÉK—DDNy csapású vonal
mentén rátolódott az ÉNy-i előtérre. Ez a „vo
nal” a Darnó-övezet, mely É-Magyarország leg
fontosabb szerkezeti eleme. A medencealjzat
kiemelkedés egyenetlen felszínt hozott létre, er
re települtek a szávai fázis dilatativ ütemében
az ún. alsó riolittufa szórás képződményei. Ki
alakult a szigetekkel, medenceszorosokkal tar
kított sekélytenger, mely kapcsolatban állt
ugyan a tengerrel, de lassú kiédesedésnek in
dult. A sekélyvízzel borított területet elborí
totta a dús növényzet, s ezzel létrejöttek a
szénképződés feltételei. A kelet-borsodi meden
cében általánosan öt széntelep ismert, kísérő
telepekkel. Ezeket már részben lefejtették, il
letve ma is művelik. A telepek között agyagos
—aleuritos—homokos, illetve áthalmozott tufás
képződmények települnek.
A miocén későbbi orogén fázisaiban (ó-stájer,
új-stájer) a medence feldarabolódott, s a terü
letrészek önállóan süllyedni vagy kiemelkedni
kezdtek. Attól függően, hogy ezek a mozgások
hogyan zajlottak le, települnek vagy hiányoz
nak a szén telepes összlet fedőjének kárpáti,
bádeni, szarmata emeletbe tartozó képződmé
nyei. A kiemelkedés után a terület lepusztulás
nak indult, így helyenként a széntelepes réteg
sor felső tagjai is lepusztultak (pl. Sajó völgyé
ben). A pannonban — kisebb foltoktól eltekintve
— a terület már szárazulat volt. Kvarter kép25
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ződmények a területen a folyók teraszkavicsai
s a holocén talaj.
A kelet-borsodi barnakőszén-medence szén
telepes összletét vízvezető és vízzáró képződ
mények építik fel. A vízvezető rétegek szemcseösszletét vizsgáló tanulmányában Juhász A.
[4] azt mutatta ki, hogy azok jobbára a finomhomok frakcióba tartozó szemcseösszetételűek
és jól osztályozottak, kis egyenlőtlenségi mo
dulussal (u = 2 : 6) jellemezhetők, így úszásra
hajlamosak. Ez általános jelleg mellett azonban
a vízvezető rétegek szemcseösszetétele úgy ho
rizontális, mint vertikális irányban szélsősége
sen változik, D-i, DK-i irányú mélybesüllyedé
sük felé folyamatos finomodással, elagyagosodással.
A szemcseösszetételnek megfelelően a víz
vezető
rétegek
szivárgási
tényezője
5 X Ю-5 : 5 X 10~7 m/sec tartományban vál
tozik, jellemző a 10~5 : 5 X 10~6 m/sec szivár
gási tényező érték.
A medence kőszéntelepes összletének víztá
rolói rétegműködési rendszerük szerint nyomás
alattiak, néhány — jellegzetes topográfiai
helyzetben lévő — részterület kivételével nega
tív feszített tükrű vizet tárolnak. Ennek ma
gyarázata a medenceszerkezetben, az utánpótlódási területek topográfiai helyzetében, a víz
vezető rétegek szemcseösszetételének tenden
ciózus változásában, a vízvezető rétegek dőlt
településű kifejlődésében és — nem utolsó sor
ban — a rétegvizekben oldott COa-gáz jelenlé
tében keresendő.
A medencében az alaphegységről, s ezzel
együtt az alaphegység szerkezeti viszonyairól
nincsenek kielégítő információink. Feltételez
zük, hogy vetős, töréses szerkezet jellemzi.
A széntelepes összlet szerkezeti viszonyairól
részletes bányászati ismeretanyag áll rendelke
zésre, mely alapján Juhász A. a következőket
állapította meg [3, 5]:
— A medencére a töréses, vetős elemek jel
lemzőek. A vetők általában normálvetők, de
vannak rotációs mozgásra utaló jelek is.
— A vetők csapásirányából két főirány jelöl
hető ki: alárendeltebbek s feltehetően idő
sebbek az ÉÉK—DDNy csapású, Darnó-zónával párhuzamos vetők, gyakoribbak az
É—D irányhoz közeli csapású vetők. Erre a
két hosszanti irányra merőleges harántvetők
elsősorban medenceperemi megjelenésűek.
— A vetők elvetési magassága 1—30 m közötti,
leggyakoribbak 1—15 méteresek, az ennél
kisebb elvetési magasságú vetők száma
meghatározhatatlan, térképen nem ábrázol
ják. Az elvetési magasság a csapásvonal
mentén változik, a vetők gyakran kiékelőd
nek.
Az ismertetett szerkezeti jellemzőket Edelény IV. akna I—II. telepi bányászati tapaszta
latai is igazolták.
Edelény IV. akna földtani, szerkezeti jellemzői
A vizsgált területen az alaphegységet mély
fúrással nem tárták fel. A környező területek
F Ö L D T A N I K U T A T Á S X X X I I I . é v f o l y a m (1990. é v ) , 4. s z á m

ről származó adatok alapján valószínűsíthető,
hogy a Szendrői hegységből ismert devon korú
kristályos mészkő és agyagpala alkotja a me
dence aljzatát ezen a területen is. A duzsnoki
szénterületen három fúrás érte el az alaphegy
séget. Mindhárom ponton egy, a környezetéhez
képest kiemelt helyzetű alaphegységi tömböt
ütöttek meg, különböző mélységben [10]:
— Sp—117. sz. fúrás 294,70—300,00 között
devon korú, szürke, tömött szövetű, kalciteres mészkövet tárt fel.
— Sp—118. sz. fúrás 377,10—385,00 m mély
ségben devon korú, szürkésfehér, barnafol
tos, töredezett, meszes dolomitot, elválási
lapjain markazit hintéssel.
— Sp—115. sz. fúrás 413,9—442,10 m között
devon korú, szürke, kemény, néhol átkovásodott préselt agyagpalát tárt fel.
A vizsgált területtől É felé haladva az alap
hegység képződményei egyre kisebb mélység
ben találhatók, Edelény I—II. aknától északra
felszíni kibukkanásai is vannak.
Az alaphegységre nagy üledékhézaggal tele
pülnek a fiatal medenceüledékek. Közülük leg
idősebb a — terület D-i részén mélyült —
M— 136. sz. fúrásban, 334,0—587,0 m-es mély
ségszakaszban leírt — túlnyomórészt szürke
aleuritos képződményekből álló — oligocén
összlet, melyet azonban csak ebben az egyetlen
fúrásban tártak fel.
A területen mélyült többi kutatófúrás a
széntelepes összlet feküjéről nem ad informá
ciót, a fúrások a V. telep harántolása után né
hány méterrel leálltak, többnyire zöldes agya
gos, aleuritos képződményekben, néhány fúrás
riolittufában. (Az ún. alsó-riolittufa Gyulakeszi
Riolittufa Formációt -jelzi a területen.) Az ottnangi széntelepes rétegsor közvetlen feküje te
hát az alsó riolittufa bontott, áthalmozott kép
ződményei, a terület nagy részén zöldes, tufigén, tuíás törmelékes képződmények. A szén
telepes rétegsorban mind az öt — medencére
jellemző — telep kifejlődött, s megtalálható az
I. és III. telepnek I/a., illetve Ill/а. jelű kísé
rőtelepe is. A széntelepek és kísérőkőzeteik át
lagosan 2—4°-kal dőlnek, s egyre mélyebbre
kerülnek DK felé. Területünk Ny-i határán az
I. és I/a. telep lepusztult, a telepek itt és a te
rület É-i részén vannak a felszínhez a legköze
lebb.
Az V. telep átlagosan 0,80—1,60 m vastag,
gyenge minőségű, fölötte 28—35 m távolságban
települ a műrevaló vastagságú, s minőségű IV.
telep. A két telep között agyagos, aleuritos kép
ződmények, s foltokban homokos, vízvezető ré
tegek találhatók.
A IV. telep vastagsága 1,60—2,50 m, fölötte
általános elterjedéssel kövületpad települ. A 2.
ábrán mutatjuk be a IV. telep feküszintvonaias térképét, melyet a Bükkaljai Bányaüzem
nyomán vettünk át. A IV. telep fölött átlago
san 75—77 m-rel települ a III/a., e fölött kb. 6
m-rel a III. telep 0,4—0,7 m vastagságban. A
IV.—III/a. telep közötti rétegsor túlnyomórészt
víztartó, s vízvezető homokos összlet, ez tartal
mazza a „borsodi ásványviz”-et.
27
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A III. telep fölött 22—23 m-rel települ a II.
telep, amit a vizsgált területen már részben le
műveltek, s ma is fejtik. A telep vastagsága
1,10—1,30 m, műrevaló minőségű. A II—III.
telepek között pelites vízzáró képződmények
helyezkednek el.
A II. széntelep fölött 56—68 m-rel települ az
I/a., majd 17-19 m-rel az I. telep. A telepek kö
zött túlnyomórészt homokos, vízvezető képződ
mények találhatók. Az I. telep szintén műre
való a vizsgált területen, s attól É-ra leművel
ték az ötvenes években. Az I. telep fedője kövületes, agyagos kőzetliszt, homokos kőzetliszt,
majd homok. A széntelepes összHtet ÉNy—DK
irányú szelvényen mutatjuk be (3. ábra). A
szelvényen — munkánk vízföldtani célját szem
előtt tartva — a széntelepeken kívül csak a
vízvezető képződményeket emeltük ki.
A széntelepes összlet fedője a terület nagy
részén pleisztocén kavicsterasz réteg, s agya
gos holocén talaj. A terület DK-i részén, az
ottnangi rétegsor fölött szarmata képződmé
nyek települnek, 10—50 m összvastagságban.
Kőzetanyaguk tufás, törmelékes s bontott riolittufa, riolittufit, az ún. felső riolittufa (Galgavölgyi Riolittufa Formáció). Fedőjük pleisz
tocén kavics, s holocén agyagos talaj.
Az Edelény I—IV. aknák területén az alap
hegység feltehetően vetős-töréses szerkezetű.
Feltételezhető, hogy a töréses, árkos-sasbérces
alaphegységre települt fiatalabb széntelepes
rétegsor vetőinek egy része az alaphegység ve
tőzónái fölött alakult ki, annak felújulása. A
széntelepes összlet tektonikájáról pontos ké
pünk van, hiszen ezen a területen az I—II. te
lepeket már lefejtették, így művelési tektonikai
térkép áll rendelkezésünkre (lásd 2. ábra). A
terület a kelet-borsodi medence legnyugodtabb
településű része, tőle délre és nyugatra a tek
tonikai zavartság nő.
Edelény IV. akna vízföldtani viszonyai
Vízföldtani értékelésünkben a vízföldtani
jellemzőket széntelepekhez kapcsolódóan mu
tatjuk be, bár az egyes vízvezető rétegekre vo
natkozóan különböző mennyiségű információ
hozzáférhető.
Az 1. kőszéntelep felett nincs összefüggő vízzezető réteg, a legfelső telep fedő-összletének
meghatározó vízvezető rétegét a talajvíztartó
pleisztocén teraszkavics alkotja. A teraszkavics
általános elterjedésű, 2—15 m között változó
vastagságú [6, 7]. Vízszintje 1,5—2,5 m-es te
rep alatti mélységben követi a Sajó és Bódva
folyók vízszintjének alakulását.
1977-ben az Edelényi Bányaüzem az M—131.
sz. fúrás közelében vízáramlási vizsgálatot vég
zett a teraszkavicsban. Ehhez 14 db megfigye
lőkutat telepítettek. A nyugalmi vízszint a fel
szín alatt 1,69—2,18 m-es mélységben állt be,
a legmagasabb talajvízszint -(-127,47 m.A.f., a
legalacsonyabb -j- 127,37 m.A.f. volt. A talajvíz
mozgásának sebessége 2,5 m/nap-nál kisebb ér
téknek adódott, a víz mozgásának iránya a Sa
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jó és a Szuha patak folyási irányával egyező,
azaz ÉNy—DK-i irányú volt.
A kavicsterasz próbaszivattyúzással megha
tározott szivárgási tényezője к = 1,2 X Ю-3
m/sec, visszatöltődéssel mért szivárgási ténye
zője к = 3,5 X 10~3 m/sec értéket mutatott [7].
Mészáros Z. 1978. évi mérések alapján a
kavicsteraszban tárolt talajvizet a múcsonyi
légaknában -j- 127,75 m.A.f., az Edelény IV.
akna tengelyében mélyített Sp-99. sz. fúrásban
-j- 131,0 m.A.f. értékkel, s a felszíni domborzat
lefutását követőként jellemezte.
A Szeles aknai К-mező területén telepített
megfigyelőkutakban 1979. V. 4-én -f-126,50
m.A.f. és -j- 127,79 m.A.f. közötti vízszintértékeket mértek [9].
A KEVITERV a Borsodi Vegyi Kombinát
ipari hulladék zagyterének környezeti műszaki
felülvizsgálatát, valamint a borsodsziráki I. és
I/a. vízműtelepek védőidom tervét összehan
golva komplex felülvizsgálatot végzett az érin
tett térség talajvíztárolójára vonatkozóan [11,
12, 13]. A munka során a BVK megbízásából 3
db, a Borsodi Hőerőmű megbízásából 3 db, az
Észak-magyarországi Regionális Vízmű részére
6 db figyelőkutat készítettek. Talajvízszint-észlelésre — a 12 új figyelőkúton kívül — Duzsnokpuszta, Boldva, Borsodszirák, Múcsony,
Szuhakálló, Izsófalva, Sajószentpéter községek
ben és Edelény városban ásott kutakat jelöltek
ki és mértek be, így a vizsgálatok során össze
sen 56 vízszintészlelő hellyel rendelkeztek.
Vizsgálataik szerint a kavicsterasz a tágabb
térségben 5,7 m-es átlagos vastagságú, - f - 124
m.A.f. és -f- 134 m.A.f. között változó nyugalmi
nyomással, 10—50 m/nap (1,2 X Ю-4—5,8 X
X 10“ * m/sec) szivárgási tényezővel és a Sajó
folyásával egyező vízmozgási iránnyal jelle
mezhető.
Az 1986—87-ben mélyített M—225. sz. fúrás
ban a kavicsteraszt 3,5 m-es rétegvastagságban
tárták fel. Próbaszivattyúzással meghatározott
szivárgási tényezője к = 1,ЗЗХЮ~4 m/sec volt.
Az I. és I/a. telepek között, valamint az I/a.
telep alatt mindenütt vízzel telített homokréteg
található. Az I. kőszéntelep alatti homokréteg
vastagsága 4—18 m, az I/a. telep alatti átlago
san 10—12 m vastag.
Az Sp—63. sz. fúrásban az I. és I/a. telepek
között 74,30—81,80 m-es
mélységközben
(-(-62,83)—(—56,13) m.A.f. beszűrőzött 5,7 m-es
vastagságú réteg nyugalmi szintje —44,58 m-es
terepalatti mélységben (-(-92,55 m.A.f. szinten)
állt be, a kipróbált réteg 3,15 m-es depresszió
val 12,3 1/perc, 1,16 m-es leszívással 6,2 1/perc,
0,90 m-es leszívással 4,4 1/perc hozamot adott.
A réteg nyelőképessége 137,4 1/perc volt, ami
ből szivárgási tényezőjére k=0,82 m/nap (9,5X
Х Ю -6 m/sec) érték adódott.
Az Sp—99. sz. fúrásban az I. és I/a. széntele
pek között 6,1 m-es, az I/a. telep alatt 10,6 ni
es homokréteget tártak fel. Az I. és I/a. tele
pek közötti homokréteg nyugalmi szintje
—14,34 m (-(-122,79 m.A.f.), kompresszorozás
sal meghatározott vízhozama 60—80 1/perc volt.
Az I/a. telep alatti homokréteg nyugalmi v í z 
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szintje —61,28 m-ben (-j-75,85 m.A.f.) állt be, a
réteg kompresszorral 5,55 1/perc vízhozamot
adott.
A nyugalmi nyomások nagy különbsége el
lenére a két réteget összekapcsolva is vizsgál
ták. Nyugalmi vízállásukat —20,12 m-ben
(+117,01 m.A.f.) határozták meg, s a kútvizsgálat adatainak értékelésével az összekapcsolt
rétegekre jellemző szivárgási tényező 3,9X10~5,
illetve 3,5X10~6 m/sec értékűnek adódott [8].
Az Edelény—IV. D-i légaknában végzett víz
hozam-mérések időpontjában az I. telep alatti
homokréteg 550 1/perc hozamot adott, szivárgá
si tényezőjének értéke 3,9ХЮ-5 m/sec volt.
Az Edelény—I. aknán — a függőleges akná
nál — lévő víztelenítő ereszkében az I/a. telep
alatti homokréteg nyomását + 2 ,4 bar-ban ha
tározták meg. Az Edelény I. aknán végzett I.
telepi műveletek feküjéből eredő vízbetörés
adatait értékelve Borbély S. és Juhász A.
[2] az I. telepi fekühomok vízvezető képessé
gét 0,82 m/nap (9,5ХЮ-6 m/sec) értékűnek ta
lálta.
Az Edelény I—IV. akna területén — az ed
digi II. telepi műveletek miatt — legjobban is
mert — és eddig legtöbb vízvédelmi problémát
okozott — а II. kőszéntelep közvetlen fedőjébe
települt homokösszlet. Néhány fúrás (például
M—14., E—46., —325.) térségében közvetlenül
а II. kőszéntelepre települt, egyes fúrásokban
(pl. E—65., —71., —86., —320.) csak néhány m,
de a területen jellemzően 10 m-t meghaladó
védőréteg összlet választja el а II. kőszéntelep
től.
Vastagsági kifejlődése a terület Ny-i részén
a legvékonyabb (1—4 m), К-felé haladva —
ahol a rétegek mélyebbre kerülnek —- vastag
sága a 20 m-t is eléri. Szivárgási tényezője az
Edelény—I. akna víztelenítő ereszkéjéből vett
homokminták szemcseeloszlási vizsgálatai alap
ján 3,7X10~5 m/sec, a E—472. sz. fúrásból vett
magminták laboratóriumi áteresztő képességi
vizsgálataiból 1,5ХЮ-4 m/sec értéknek adó
dott. Nyugalmi nyomását Juhász A. és BorB É L Y S. 1956—1958. között bányabeli tapasz
talatok szerint + 129 m.A.f. értéket meghala
dónak, szemcseösszetételét úszásra hajlamosnak
írta le [2], utánpótlását az alaphegységi karbon
mészkőből — e szint fölött eredőnek, s csapa
dékból származónak meghatározva. Fúrólyuk
ban végzett vizsgálattal — munkájuk szerint
— а II. feletti homokréteg szivárgási tényező
je 0,93 m/nap (1,08ХЮ-5 m/sec) értékűnek
adódott.
Az Sp—99. sz. fúrásban e homokréteg nyu
galmi vízszintjét +129,28 m.A.f., szivárgási té
nyezőjét — a mérési adatok korrekciójával [1]
— к=2,04ХЮ ~5 m/sec nagyságúnak határoz
ták meg.
А II. telep feletti homokréteg nyugalmi víz
szintjét az E—139. sz. fúrásban + 6 ,0 m.A.f.
értékűnek észlelték [6]. Az Edelény I—IV. ak
na területén szerzett bányászati tapasztalatok
szerint ,,a II. telep feletti homokréteg ’k’ ténye
zője nagyon kis érték (к=3,5ХЮ “6 m/sec),
ennek következtében vizét nehezen adja le.
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Egy-egy fúrásból maximálisan 5—10 1/perc vi
zet lehet csapolni” [6].
А II. és III. telepek között is mindenütt öszszefüggő homokréteg található a területen. Vas
tagsága változó (6—22 m), több, vékonyabb
agyagréteg szabdalja fel, s sok helyen a homok
elagyagosodása több tagra osztja. Hidrogeoló
giai vizsgálatáról nincs információnk.
А III. és Ill/а. telepek között a földtani ku
tatófúrások nem mutattak ki jelentősebb ho
mokréteget, csupán néhány fúrás harántolt vé
konyabb homokbetelepülést.
A HI/а. és IV. kőszéntelepek között a terüle
ten mindenütt nagy vastagságú vízvezető össz
let települt. Bár e homokréteget az egész me
dence vonatkozásában két különálló vízvezető
szintnek írják le, a földtani szelvény alapján
nem indokolt a két külön rétegre osztás, sem
hidraulikai bizonyítékát nem találtuk а IV. kő
széntelep fölötti vízvezető összlet két szintre
bontásának. így vastagsági kifejlődését a 4.
ábrán egységes vízvezető összletként felfogva
mutatjuk be.
А IV. kőszéntelep fölötti homokösszlet terü
leti átlagos vastagsága 41,85 m, nyugalmi víz
szintje az Sp-109. sz. fúrásban —52,00 m
(+86,54 m.A.f.) volt. A vizsgált vízvezető össz
let vízadóképessége rendkívül csekély, 1,5
1/perc/m íz értékű egységnyi szűrőhosszra vo
natkoztatott fajlagos vízhozam értékű volt,
ugyanakkor a kúttá képzett fúrás két évtizedes
állandósult hozama a víztároló utánpótlódó vol
tára enged következtetni.
А IV. telep fölötti homokréteget szűrőzték
be az 1986—87-ben mélyült M—224. sz. fúrás
ban is. A 74,7—118,8 m-es terep alatti mély
ségközben (+54,5)—(+10,4) m.A.f.), 44,1 m-es
hosszban beszűrőzött összlet nyugalmi vízszint
je —85,6 mfa (+43,6 m.A.f.) volt, a kút 130 1/
/perc üzemben kitermelhető hozamot 3,4 m-es
depresszió mellett +40,2 m.A.f. szinten szol
gáltatott. Ez 38,2 1/perc/maepr egységnyi dep
resszióra, illetve 2,9 1/perc/m „ egységnyi szű
rőhosszra számított fajlagos hozamot képvisel,
ami az M —224. sz. kút térségében а IV. tele
pi fedőhomoknak az Sp—109. sz. fúrás térségé
ben tapasztaltnál jobb vízvezető képességre
utal.
Az M—224. sz. fúrás а IV. telepi fedőhomo
kot két rétegben tárta fel. Az összlet И/a. telep
alatti felső padja gyengébb vízadóképességű, 20
m körüli vastagságú aleuritos homok, melynek
próbaszivattyúzással meghatározott szivárgási
tényezője 5,5ХЮ-5 m/sec volt. А IV. telep fö
lötti homokösszlet második padja kb. 15 m-es
vastagságú, 2,5ХЮ~5 m/sec szivárgási ténye
zőjű volt, s primér állapotában 3 bar túlnyomá
sú vizet tárolt.
Az Edelény—III. akna területén а IV. telepi
ereszkéből vett magminták szemcseelemzési
eredményei szerint a vizsgált térségben D m=
—0,15 mm mértékadó szemcseméretű, u =
=1,88—1,93 egyenlőtlenségi modulusú, úszó
homok jellegű képződmény alkotja а IV. kő
széntelep fedő oldali víztároló összletét. Az
összlet számítással meghatározott szivárgási té31
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А IV. kőszéntelep fedő oldali védőrétegének vastagságvonalas térképe

nyezőjét 6,7ХЮ-5 m/sec nagyságúnak írták le
[7].
Szeles-akna ,,K” mező területén a IV. telep
fölötti homokösszletet két padban kifejlődőnek
találták [9]. A IV. teleptől 8—12 m távolság
ban települt alsó pad (1. homokréteg) vastag
sága 2—3 m, a Ill/а. telep közelében feltárt
felső pad (2. homokréteg) 25—35 m-es vastag
sági kifejlődésű. Az 1. homokrétegben 1979.
novemberében 1,1 bar, 1980. I. 24-én 0,6 bar
víznyomást mértek, jelentéktelen (kb. 10 1/perc)
vízhozzáfolyást tapasztaltak. Ennek alapján az
1. homokréteget kizárták a vízveszélyt okozó
tényezők közül.
A vizsgált térségben a 2. homokréteg primér
nyugalmi nyomásfelszínét +111,05 m.A.f. és
+125,32 m.A.f. között változónak találták, a
réteg szivárgási tényezőjét laboratóriumi szi
várgási vizsgálatokkal 1,2ХЮ-6—7,6X10-5
m/sec tartományban, szemeloszlási görbék Zamarin módszerrel történő értékelésével 3,84X
•10~6—3,34-10-5 m/sec tartományban vál
tozónak határozták meg. Kúthidraulikai számí
tásokkal a homokrétegre a következő szivárgási
tényező értékeket nyertek:
— kompresszorozási görbék értékelése alapján
k = 3 ,0 lX l0 - 6—5,29X 10-5 m/sec;
— megfigyelőkutas próbaszivattyúzás görbéi
nek értékelése alapján a Sichardt-féle kiegyenlítéses formulával к=(7,27:9,64)ХЮ-5
m/sec, 2 kút együttes szivattyúzása, ötkúttal történő megfigyelés és Dupuit-módszerrel történő értékelés esetén к=1,30Х Ю ~4—
—5,30ХЮ~6 m/sec; három kút együttes szi
vattyúzása, három kúttal történő megfigye
lés esetén к=2,48:6,47)ХЮ -5 m/sec.
— visszatöltődési görbék értékelésével k =
= 5,04X 10“ 5—6,74X10“ 7 m/sec adódott.
Matematikai statisztikai értékeléssel a Bor
sodi Szénbányák szakemberei а IV. telep feletti
homokösszlet víztelenítésének tervezéséhez k—
= 2,25X 10-5 m/sec szivárgási tényező értéket
javasoltak figyelembe venni [9].
A réteg utánpótlódása a Sajó kavicsteraszá
ból történik, a kavicsterasz leadja vizét a vele
hidraulikai kapcsolatba, felszínközeibe kerülő
vízvezető homokrétegeknek, s azok megcsapo
lása esetén állandó vízhozzáfolyást biztosít.
А IV. kőszéntelep fedő oldali védőrétegének
vastagsági viszonyait az 5. ábra mutatja be,
mely meglehetősen változatos kifejlődésű vé
dőréteg viszonyokat tükröz. Bár a fedő oldali
vízzáró, rossz vízvezető képződmények átlagos
vastagsága 22,94 m, jelentős terjedelmű foltok
ban а IV. telep fölötti vízvezető összlet közvet
lenül а IV. telepre települt. A védőréteg hiánya
a tervezett IV. telepi műveletek vízvédelmének
fontosságára hívja fel a figyelmet.
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А IV. és V. telepek közé települt képződmé
nyeket harántoló 83 fúrásból mindössze 34 tárt
fel vízvezető üledéket. A 4. ábrán feltüntettük
а IV. és V. telepek közötti vízvezető rétegek
vastagságának területi alakulását is.
Eszerint а IV. és V. telepek között vízvezető
képződmény csak foltszerű elterjedésben, nagyob területrészekre kiterjedően csak a terület
Ny-i részén fordul elő, vízveszélyt а IV. telepi
műveletekre általában nem, legfeljebb e terü
letrészen jelent.
Az V. kőszéntelep alatt néhány m-rel a ku
tatófúrások leálltak. így a telepet harántoló 83
fúrásból mindössze 10 tárt fel az V. telep alatt
vízvezető képződményt.
А IV—V. telepek közötti, illetve az V. telep
alatti homoklencsék nyomás-, vízvezetőképességi viszonyairól, hidrodinamikai kapcsolatairól
nincs információnk.
A vizsgált terület vízföldtani adottságairól
elmondottakat összefoglalva megállapítható,
hogy а IV. telep művelése а III—IV., illetve
Ill/a—IV. telepek közötti vízvezető rétegek ha
tékony lecsapolása mellett oldható meg eredmé
nyesen. E víztelenítéseknek a „borsodi ásvány
v íz ére gyakorolt hatását, a népszerű ásványvíz
zökkenőmentes további biztosításának lehetősé
geit munkánk következő részében elemezzük.
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Jeneyné, Dr. Jamforik, Rozália—Törő, Györgyné:
The hydrogeological conditions of the Edelény IV shaft
In the south-eastern edge of the brown coal basin
in the eastern p art of county Borsod in the area bet
ween the Szeles shaft in operation, the extracted
Edelény I—II/and the brown coal area of Duzsnok
prospected in the detailed phase, the Edelény IV shaft
is to be found, on its prospected area — after the
extraction of the deposit I and of the deposit II —
which latter is exploited also a t present — the exploi

tation of the coal deposit IV is planned. The paper
summarizes the most im portant results of the geolo
gical and hydrogeological revaluation carried out for
the planning of the economic and safe w ater protec
tion of the mining activities in the deposit IV threa
t e n e d by roof-water, while stressing the characte
ristics of the formations of the mining area dealt with
the operations carried out in deposit IV, at the same
tim e expounding the geological characteristics of the
broader area.
Розалия Ямбрик Йенеинэ—Дьердь Теренэ
Гидрогеологические условия в шахте Эделень IV
Шахта Эделень IV находится на ЮВ-м краю восточного
боршодского буроугольного бассейна, между отработан
ными полями шахт Эделень I—II и детально разведанным
дужнокским участком. Здесь планируется вслед за отработ
кой I-го и Н-го горизонтов включение в разработку IV-ro
горизонта.
В статье излагаются наиболее важные результаты, полу
ченные в процессе новой интерпретации геологических и
гидрогеологических данных в целях экономичной и надеж
ной защиты от притоков вод шахтного поля IV-ro горизон
та, для которого опасна водосодержащая кровля. Расс
матривается региональная геологическая обстановка с
выделением характерных черт и параметров толщ шахт
ного поля IV-ro горизонта.
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Az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület kőolaj-, földgáz- és víz
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Történeti pályázatot
hirdet azzal a céllal, hogy a magyar olajipar irán t érdeklődők mind szélesebb ré te 
ge kapcsolódjon be az iparágunk életével, történetével, fejlődésével kapcsolatos
anyaggyűjtésbe, illetve -feldolgozásba.
Pályázni lehet a kiírás időpontjáig m ásutt még nem közölt és más pályázaton
nem szereplő egyéni vagy csoportos pályam unkákkal:
— a technikatörténet,
— a technológiatörténet,
— a gazdaságtörténet,
— az üzem- és vállalattörténet,
— a m unkaerő fejlődésének története,
— a testületi vezetés és m unkásfórumok szerepe a vállalati döntés-előkészítésé
ben; vezetési módszerek, az üzemi demokrácia fejlődésének története,
— a vállalati jogalkalmazás és igazgatástörténet,
— a m unka- és életkörülm ények fejlődésének története,
— az olajipari települések története,
— a szociális és kommunális ellátottság fejlődésének története,
— a sport, közművelődési ellátottság fejlődésének története,
— életrajz, visszaemlékezés, kritika
témakörökből írásos pályam unkákkal;
továbbá
— technikatörténeti értékkel bíró — lehetőleg működőképes — makettekkel és
oktatáshoz, bem utatáshoz felhasználható kisebb gépek, berendezések, műsze
rek, szerelvények, stb. metszeteivel.
A pályázaton csak jeligével beküldött m unkák vehetnek részt. A pályamű szer
zőjének (szerzőinek) adatait lezárt, azonos jeligéjű borítékban kérjük mellékelni.
A pályázatokat 3 példányban a Magyar O lajipari Múzeum címére (Zalaegerszeg,
Pf.: 68, 8901) postán kell beküldeni.
Beküldési határidő: 1991. m ájus 31.
P ály ad íjak :
I. díj 1 db 10 000 Ft
II. díj 3 db egyenként 7000 Ft
III. díj 4 db egyenként 5000 Ft
A helyezést és díjazást el nem é rt pályamunkák, amelyek egyébként mind ta r
talmi, m ind form ai szempontból megfelelnek a kiírás követelményeinek, 2000—2000 Ft
m unkajutalom ban részesülnek.
Az eredm ényhirdetés 1991 novemberében lesz.
A pályázók kutatóm unkájának megkönnyítése érdekében tájékoztatásul közöl
jük, hogy a Magyar O lajipari Múzeum archívuma, adattára, szakkönyvtára és más
gyűjteményei, forrásértékű anyagai — helyszíni kutatás céljára — a pályázók ren
delkezésére állnak. Budapest—Zalaegerszeg, 1990. május hó.
Az OMBKE kőolaj-, földgáz-, és vízbányászati szakosztálya
Magyar Olajipari Múzeum
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt
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ÁLLÁSKÍNÁLAT
A Központi Földtani Hivatal szakmai kiadványán keresztül is elő
kívánja segíteni a szakterületen dolgozók elhelyezkedését, illetve a vál
lalatok, intézetek s egyéb vállalkozási formák szakemberigényeinek kielégítését/biztosítását.
Ezért a jövőben minden számunkban megjelenik az ÁLLÁSKlNALAT
oldal, melyben ÁLLÁST KERES és ALLÄST AJÁNL rovatban hirdetési
díj nélkül közöljük az igényeket. A hirdetéseket a Központi Földtani Hi
vatal (Földtani Kutatás szerkesztőbizottsága) 1051 Budapest, Arany János
u. 25. címen lehet feladni.
Szerkesztő

Romwalter professzorra emlékeztek a Miskolci Egyetemen
Dr. Romwalter Alfréd (1890—1954) profeszszorra emlékeztek egykori tanítványai és az
egyetem mai oktatói születésének 100. évfordu
lóján a Selmeci Műemlékkönyvtár dísztermé
ben, 1990. április 26-án megtartott rendezvé
nyen. Az egyetemtörténeti bizottság és az
OMBKE egyetemi osztálya felkérésére dr. Péter
László egyetemi docens, egykori Romwalter-tanítvány mondott emlékbeszédet.
Romwalter professzor 1928 és 1954 között bá
nya-, kohó- és erdőmérnökök generációit ta
nította kémiára a soproni alma materben. Szén
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kémiai kutatásai elismeréseként 1941-ben a Ma
gyar Tudományos Akadémia levelező tagjává
választották, 1953-ban Kossuth-díjat kapott.
Akadémia tagságát — 1949. évi megszüntetése
után — 1990-ben adták ismét vissza.
Az egyetem 1979-ben — halálának negyedszázados évfordulóján — életmű-kiállítással és
emlékfüzet kiadásával tisztelgett Romwalter
professzor emléke előtt. A mostani megemléke
zés keretében az egyetemi levéltár és múzeum
anyagából összeállított kamarakiállítás érzékel
tette a gazdag életpályát.
Dr. Zsámboki L.
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