
AJKA —CSDJGERVÖLGY KÖSZÉNBANYAINAK FEDÖA1ZK ERDESE
írta: V en k o vits István

Az ajka—csingervölgyi kőszénbányászkodás művelés alá eső területe
11.19 km2 kiterjedésű. A felső-kréta (szenon) kőszénösszlet vastagsága
15.20 m. A kőszénösszlet sok vékonyabb-vastagabb (1—5 m) telepét meddő 
agyag- és márgarétegek választják el. Megkülönböztetünk: 1. gyantás vagy 
felső telepet, 2. vagy középső telepet és 3. vagy fekvő telepcsoportot. A kőszén
telepek fedőjében vastag (20—40 m) gosau kifejlődés# márgás és palás agyag 
fekvőjében 10 — 16 m vastag szénpala és tarka agyag települ. A telepek három 
irányban kiékelődnek, a negyedik irányban pedig hegységszerkezeti határ
vonal zárja le a kőszénterületet. A település módjából az egykori medence
perem öbölszerű kialakulására gondolhatunk, amely a mezozóos rögök között 
alakult ki. A kréta összlet fedőjében látszólag megegyező településsel nagy- 
vastagságú eocén képződmények következnek. Az alsó-eocén miliolinás már- 
gára vastag, Nummulina laevigata tartalmú mészkő, főnummulinás mészkő, 
ortofragminás, nummulinás mészkő és mészmárga települ. A íoraminiferás 
agyag már csak itt-ott foszlányokban található meg területünkön.

Kőszenet a Gizella-táróban, a Kossuth-, Ármin-, Jolán- és Táncsics- 
aknában fejtenek.

A kőszénterületet törések szeldelik. ÉNy-i folytatása nagy mélységre 
levetődött. A határvetődéseken belüli szerkezeti változások mérete viszony
lag kicsi, átlagosan 5—30 m. A legmagasabb teleprész 350 m, a legmélyebb 
—10 m tszf. magasságú. Közülük Felsőcsinger fejtés-mezeje 255 m, Ármin- 
aknáé 230 m, Jolán-aknáé 165 m, a Táncsics-aknáé 60 m tszf. magasságú.

A vízveszélyes szintek — a vízbetörések gyakoriságából ítélve — Felső- 
csingerben 260 m, Ármin-aknában 230 m, Jolán-aknában 220 m, Táncsics- 
aknában 202 m tszf. magasságúak.

A vízbetörések térszíni helyzete, valamint a vízmennyiség változó vagy 
állandó volta alapján az üzemek kétféle vízbetörést tartanak nyilván: a fedő- 
és fekvő vizekét.

A fedővíz a felszínre búvó, vagy attól csak homokos-kavicsos képződ
ményekkel elválasztott eocén mészkőből származik, s a bányába leginkább 
a régi műveleteken keresztül zavaros, szennyezett állapotban érkezik. Meny- 
nyisége szélsőséges értékek között ingadozik.

A fekvővizet a fekvő rétegek felőli betörés, állandó vízhozam és tisztaság 
jellemzi. Fekvő-vízbetörések alkalmával sohasem tártak fel fekvő mészkövet 
vagy dolomitot.
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Az egyes üzemek által emelt vízmennyiségek felől az alábbi összefogla
lás tájékoztat (m3/percben).

A fekvő- és fedővíz összesített középértéke 18,82 m3/perc. Külön kell 
említenünk a padragi Táncsics-aknában észlelt katasztrofális vízbetörést, 
mely 1950—51-ben időszakonként lépett fel. Ekkor a betört víz mennyisége 
napokon keresztül elérte a 20—30 m3/percet is, utána lecsökkent 1—2 
m3/percre, majd többször ismétlődve rövid időre 15—20 m3/percre növekedett, 
míg aztán végleg elapadt.

E vízbetörés jellege a dorogi vízbetörésekre emlékeztet, hol a dachsteini 
mészkő üregeiben felgyülemlett víz ürül ki ily módon a bánya felé. Mivel 
azonban a padragi területen a fedő eocén mészkőben ilyen n éretü karsz
tosodás nincs, fel kell tételeznünk, hogy itt másfajta víztároló csapoló- 
dott meg. Az akkori iszapolás nélküli frontfejtési mód hozhatta létre a szén
fedő képlékeny képződményei és a rideg eocén mészkő között azt az üreget, 
amely a szivárgó fedővíz számára alkalmas gyűjt őtérül szolgálhatott. Ez arra 
kénysfcerítette a bányaüzemet, hogy a veszélyes fejtési módot mellőzze.

Az ajka—csingervölgyi kőszénbányászat területén felszínre bukkanó víz
vezető és víztároló mezozóos mészkő és dolomit a mélység felé még többszáz 
méterig terjed. E kőzetek hasadékai az erózióbázisig telítődnek csapadék
vízzel. A nyugalmi vízszint a padragi akna tengelyében mélyített fúrás tanú
sága alapján 177,13 m tszf. magasságú.

Mindazokban a karsztos kőzetekben, amelyek a vízszint fölött helyez
kednek el s a medencefenék mezozóos képződményeitől vízrekesztő képződ
ményekkel vannak elválasztva, szinttől független, önálló vízrendszer alakul 
ki, amelyet csupán a rétegek dőlése és szöveti sajátságai befolyásolnak. 
Ha e két rendszer — természetes vagy mesterséges úton — közlekedésbe jut 
egymással, akkor a felsőbb szint vize az alsó vízrendszerbe áramlik. Az alsóbb 
vízszintet mélyebb helyzetű peremi források csapolják meg. A fedővíz e 
függőleges áramlása ezek szintjében depressziót idéz elő, amelynek mérete 
a nyelés sebességétől függ.

Területünk fekvő mezozóos karbonátos kőzeteit a kőszénösszlet márgái 
és palái elválasztják a fedő eocén víztől. Ezek szerint a fedővíz még akkor is 
önálló vízrendszerhez tartozik, ha azok térbeli helyzete a mezozóos kőzetek 
nyugalmi szintje alá nyúlik.

Az ajka-csingervölgyi kőszénbányászat területén a helyzetet az eocén
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mészkő és mészmárga földtani kifejlődése is bonyolítja. Az eocén rétegsor 
különböző tagjaiban tárolt víznek nincs szabad összeköttetése. Egyes kemé
nyebb padok közé márgásabb, agyagosabb, viszonylag vízrekesztő rétegek 
települnek, s gátolják a víz függőleges áramlását: így az inkább rétegmenti 
áramlásra kényszerül. Ezért a víz utánpótlódásának természetes útjai nehe
zen állapíthatók meg.

Ez okozza, hogy vízbetörés alkalmával rendesen nem az egész fedőréteg
sor törések mentén összeszivárgott vize kerül a bányába, hanem csak egy-egy 
éppen alkalmas fekvésű vízvezető réteg vize. Éppen ezért ritka — bár nem 
kizárt — eset, hogy egymáshoz közel történő vízbetörések befolyással legye
nek egymásra.

A fedővízbetörések kétfélék: 1. a kőszéntelepekkel dőlés mentén érint
kező rétegek vize, 2. több fedőréteg együttes vizének töréseken át való 
mélybej utása.

A vízutánpótlódás mindkét esetben a csapadék függvénye. A közvetlen 
vízgyűjtő terület az Ármin-, Jolán- és Táncsics-aknának adja át vizét. 
A második — közvetett — vízgyűjtő terület vize Urkuton, Gizella-tárón 
s a Kossuth-aknán át juthat az Ármin-akna területére.

A közvetlen vízgyűjtő terület 27,71 km2. Harminc éves átlagból számí
to tt évi 650 mm csapadékot véve számítási alapul, percenként 22,85 m3 
vízmennyiséghez jutunk. Ez az érték elég jól összevág az előzőkben közölt 
vízemelési adatok középértékével (18,82 m3/perc).

A közvetett vízgyűjtő még további 14,36 km2 területű. Lehullott évi 
csapadéka 12,02 m3/percnek felel meg. E terület bányászatunkat csak kevéssé 
érinti, mert a víz áramlási iránya NyÉNy-i. A víz földtani elhelyezkedéséről 
mondottak alapján az áramló víz megelőző lecsapolása nem vihető keresztül.

A vízgyűjtő terület jelentős része a térszínileg magasabb Kabhegy 
ÉÉNy-i részére esik. A Kabhegy vékony bazalttakarója alatt karsztos víz
járatokkal hálózott eocén mészkő települ. A Kabhegy bazalttakarójára 
lehulló csapadékvizet Úrkút mangánércmosója részére már a második világ
háború előtt fel akarták használni. Az újabb kísérletek pozitív eredmény 
nélkül végződtek. A bazalttakaró vékonysága miatt a lehulló csapadék 
azonnal, vagy igen rövid felszíni folyás után utat talál a mélybe.

Az eocén mészkőbe hajtott akna, vagy lejtősakna megcsapoló hatásá
tól nem várható jelentős eredmény, mert az eocén mészkőben a vízáramlás 
főleg rétegmenti. Ily esetekben a depressziós tölcsér igen meredek, ható
sugara csekély.

Nyelőaknáktól — amelyekkel a mezozóos vízszintre engednénk le a 
fedővíz egy részét — főleg a már betört víz esetében várhatnánk általában 
némi eredményt, de mivel a Jolán- és Táncsics-aknák művelési súlypontjai 
a mezozóos vízszint alá vagy annak közelébe esnek, ez sem vezethet célhoz.

A Jolán-akna fedővizének 220 m tszf. magasságban lévő veszélyes 
szintjét sokkal inkább a Köleskepe-árok törése alakította ki, mint az Ármin- 
akna állandó vízemelése okozta depresszió. Ma az Ármin-akna vízszintje 
173 m tszf. magasságú. A Jolán-akna művelésének súlypontja 160 m tszf. 
magasságban van. E szintkülönbség káros hatása ezideig a Jolán-aknában 
még nem mutatkozott. Az új aknatengelyíúrásban megállapított fedővízszint
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245,30 m a tszf. A Köleskepe-ároktól távolodva ez a szintnövekedés káros 
hatású lehet. A Táncsics-akna K-i mezejében az 1. lejtőpályán az egyik 
vízbetörés felé haladva azt láttuk, hogy a vízbetörés csőbe nem foglalt, 
kb. 500 1/p vízmennyisége a lejtőspálya egy vetőkkel szabdalt részén függőle
ges irányban eltűnik a mélység felé. Mivel ez a lejtőspálya az I. telep fedőjében 
van kihajtva, s a fekvő felé a lejtőspálya alatt más művelési szintek nincse
nek, feltehető, hogy az eltűnt víz a mélyebb telepeken át a fekvő márgáig 
hatol le s más helyen mint fekvővíz jut a bányatérbe. Ezt látszik igazolni 
a vízgyűjtő területből és a csapadékból számított vízmennyiség is, amelynek 
alapján az egész emelt vízmennyiség pusztán mint beszivárgó fedő víz magya
rázható. Alátámasztja ezt a víz kémiai összetétele is. A fedőnek és biztosan 
fekvőnek tarto tt víz között kémiai különbség nincs, éppúgy, mint ahogy ezek 
és a zsompban levő kevert víz között sincsen.

Mindezekből azt látjuk, hogy az egyszerű vízbetörések nem jelentenek 
komoly veszélyt sem az ember, sem a termelés szempontjából. Annál inkább 
a művelés során előidézett üregek, melyek lassan vízzel töltődnek fei, és 
beszakadásaikkal hirtelen eláraszthatják a művelt területeket.

E helyek felkutatását a művelési térképek segítségével a bányászat 
elvégezheti. Külszínről indított fúrásokkal meggyőződhetik víztartalmukról 
és gondoskodóatik kiürítésükről, s szükség szerint a tömedékelésükről.

Ilyen vízzel telt üreg jelenleg a Jolán-akna területén, az aknától D felé 
a leművelt K-i és Ny-i telepek fedőjében várható. A két területet elválasztó 
pillér lefejtése során ez üregek boltozata beszakadhat és a belőle kiszoruló 
víz betörhet a bányatérbe.

LE PROIíLÉME DE L’EAU DE TÓIT DANS LES MINES DE HOUILLE
DE AJKA-CSINGE RVÖLGY

Par I .  V e n k o v i t s

L’ensemble houillifére crétacé supérieur (sénonien), épais de 15,20 m, 
de Ajka-Csingervölgy contient trois laies de houille qui méritent l ’exploita- 
tion et qui alternent avec des couches argileuses et marneuses. L’ensemble 
houillifére git de la maniére d’une baie sur le socle mésozoique, son tóit 
consiste en une série de marne et de calcaire.

L’exploitation des trois, puits fonctionnant au territoire est menacée 
par les irruptions des eaux de tóit et de mur. Mais on ne peut pas comparer 
merne les irruptions catastrophiques de l’eau de tóit (qui se produisaient en 
1950—51 et fournissaient 20 á 30 m3/minute d’eau) aux irruptions de l’eau 
réservée dans les immenses cavités karstiques du territoire de Dorog. Le tóit 
pe marne et calcaire éocénes ne peut pás subir une karstification du merne 
degré que le calcaire «de Dachstein»; ici ce n’étaient que les larges fronts de 
taille sans remblayage qui aboutissaient á la formation de pareilles cavités 
oű l’eau s’accumula en grand quantités. En évitant cette méthode de l’ex- 
traction, on peut diminuer les périls causés par l ’eau au territoire, car la 
maniére de gisement et les relations pétrographiques du tóit et de mur ne 
comportent pás un péril important d’eau karstique.


