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1. / KUTATÁS

A toronyi lignittermet tényleges földtani kutatása az elő
zetes vizsgálódások után 1962-ben kezdődött meg. Azonban 
szemléletbeli és pénzügyi okok miatt a kutatás elhúzódott és 
csak 1975-ben fejeződött be.Az egész terület felderítő fá
zisú kutatás értékelésére az 1977« évben lemélyitett kiegé
szítő fúrások kivitelezése után került csak sor. Az értéke
lés alapján kijelölhetővé vált a további kutatásra érdemes - 
külfejtéses művelésre alkalmas - terület, amelyen 1978-ban 
indult meg az előzetes - részletes kutatási munka. A kije
lölt 48,9 km2 nagyságú területen a korábbi kutatások során 
73 db. fúrás mélyült le /1о.Зо6 fm. összes hossz./. Az elő
zetes - részletes kutatás során 211 db. kutató magfúrás mé
lyült le / 25.400 fm. összes hossz/, ezekből 19 db. hidro
geológiai és egyben talajmechanikai, illetve 5 db. csak ta
lajmechanikai célú magfúrás volt. A terepi munka 198o. évben 
fejeződött be, a kiértékelés és zárójelentés elkészítése pe
dig 1981. tavaszán.

2. / FÖLDTANI FELÉPÍTÉS

A terület alaphegységi aljzatát képező kristályos hegység- 
részeket, amelyek Felsőcsatárnál felszínen vannak, a Vas
hegy csoport rögeiként az ópaleozóikumba sorolják.
x/Nyugatdunántuli Vízügyi Igazgatóság
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A Gyöngyös-Perint patak árka által kijelölt tektonikai vonal
tól Hy-jsb gyorsan emelkedik az alaphegység.
Közvetlenül felsőpannon telepes összlet települ rá eróziós 
és szögdiszkordanciával, nyilvánvaló bizonyítékaként a fel- 
sőpannonvégi üledékgyüjtői térhódításnak. Alsópannon és en
nél idősebb képződményeket a részletes kutatási területen 
зет a felszínen, sem fúrásban nem lehet találni.
A felsópannon fekürétegek az átfúrt szakaszokban elsősorban 
homokos, másodsorban agyagos-kőzetlisztes litofáciesüek.
A művelésre érdemes legalsó telep alatt néhány méter agyago
sabb és ezalatt levő fekü homok /VI.homok telep/ inkább ki
terjedtebb homok-lencseeorozat, helyenként összefüggő vastag 
egy réteg, de többnyire szemcsésebb rétegekkel, széttagolt.
A lignittelepes összlet vastagsága változó. Ennek oka az, 
hogy a pliocén végén, a levántei alemelet idején, a terület 
észak-nyugati irányban egyenlőtlenül kiemelkedett /2-3° dő
lés DK-re/ és aerális erózió az összlet nagy részét lepusz- 
titotta. Kőzettani felépitésében agyag, kőzetliszt,homok, 
lignit és organikus agyag vesz részt. Az alsó és felső te
lepadatok figyelembevételével a telepes összlet

+28o - 15o m.B.f. és a
+260 - 4o m.B.f. között települ. Ebből kitű

nik, hogy Felsőcsatár környékén mindössze 2o m. maradt meg 
belőle, mig Ják határában /DK-en/ eléri a llo m. vastagságot 
is. A telepes összletnek ÉHy-on természetes hiánya van, itt 
a legalsó telepcsoportnak csak az alsó padja maradt meg, a 
fiatalabb telepek letarolódtak. A 6 lignittelepes csoport a 
Jáki, és a O-tól 4-ig számozott telepcsoportból áll. A fel
sőpannon fedőrétegek I0-60 m. vastagságúak /átl. 43 m./ és 
konkordánsan települnek a telepes összletre.
A fedő pannonra mindenhol üledékhézaggal és rétegtani, vala-
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mint szögdiszkordanoiával általában kaviesos-kőzetlisztes 
pleisztocén, illetve agyagos, talajosodott holocén képződ
mények települtek. A negyedidőszaki Ssszlet a területen 0-28 
m. átlagban 2o m. vastagságot mutat . A pleisztocén Ssszlet 
jellegzetes képződménye a kőzettanilag nem tiszta agyagos - 
kavics. A pleisztocén felső részén lösz fejlődött ki. A bar
na agyag felső része talajosodott, azaz agyagbemosódásos bar
na erdőtalajjá alakult.

3./ HIDROGEOLÓGIAI VISZONYOK

A részletes fázisú kutatás során 19 db. kutcsoport létesült 
a lignittelepeket környező viztároló rétegek geometriai, 
település-szerkezeti és hidraulikai adottságainak feltárásá
ra. A 19 kutcsoportban összesen 62 próbaszivattyuzásos vizs
gálatot végeztünk, ebből 4 alkalommal 24o óráig tartó nyúj
tott időtartammal. A víztermelést többnyire kompresszorozás
sal végezték, egy alkalommal tartós 24° órás búvárszivattyúé 
víztermelésre is nyilt lehetőség. A kutvizsgálatok horizon
tálisan és vertikálisan feltárták a művelésre érdemes lignit
telepek közvetlen fekü, köztes és fedőviz tárolóit. Minde
gyik kutcsoport létesítésénél a következő vizsgálatokat vé
geztük el:
- Elsőként végig magvétellel talajmechanikai fúrás mélyült 

az alsó lignittelep feküje alá. Meghatározták karotázB mé
réssel a hidraulikai vizsgálatokra érdemes rétegek helyze
tét és számát, ezt követően a fúrást a legalsó vizadó réteg 
figyelésére észlelő ponttá képezték ki.

- Ezután egy kb. 15-18 m-es sugaru köriv mentén egymástól 
2,0-2,о m. távolságra az előzőleg kijelölt minden viztá-
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roló rétegre figyelőkutat képeztek ki. A figyelő kutakban 
kompresazorozáasal lyuktisztitást végeztek és meghatároz
ták minden réteg nyugalmi vizszintjét.

- A figyelőkutak kiképzése után került sor a termelőkút mé
lyítésére a már említett 15-18 m-es köriv középpontjában.

A termelőkutat első lépcsőben a legfelső víztároló rétegig 
mélyítették és lyuktisztitás, próbatermelés után a réteget 
kizárva továbbfurták a következő rétegig. A vizsgálatok el
végzése után hasonló módon végezték el a többi réteg vizsgá
latát Í8.
A vizsgálatok az alábbi munkákból álltak:

- Víztermelés a termelőkutból kompresszorral több vizhozam 
lépcsővel és üzemi vizszinttel.

- Közben vizszint megfigyelés a termelő és figyelőkutban 
egyaránt.

- Nyugalmi vizszint meghatározása visszatöltődésmérésével és 
nyeletéssel.

A kút vizsgálatok a kutak lezárásával fejeződtek be.
Az áteresztőképesség meghatározása céljából az elsőként le
mélyült talajmechanikai magfúrás maganyagából a vizvezető ré
tegekre szemeloszlási laborvizsgálatokat végeztek.
A 19 db. kutcsoport vizsgálati eredményeiből,felhasználva a 
földtani kutatás adatait is, a következő vizföldtani réteg
sor állapítható meg:

- a felszinközelében
- О-ás telepcsoport fedőjében
- 1-es telepcsoport fedőjében
- 2-es telepcsoport fedőjében
- 2-es telepcsoport telepei között
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- 3-as telepcsoport fedőjében 17.víztároló
- 4-es telepcsoport fedőjében V.víztároló
- 4-es telepcsoport telepei között 4 к víztároló
- 4-es telepcsoport fekujében 71. víztároló»

A víztárolók K-DK felé 2—5°-os átlagos dőléssel lejtenek és 
ennek megfelelően a kutatási terület Hy-ÉNy-i peremén, rése
ben osztrák oldalon kiékelődnek. A kiékelődési vonaltól dő
lésirányban a víztároló rétegek folytonos vizvezető rétegnek 
tekinthetők.
A víztároló rétegek vastagsága igen különböző, egyesek 
/11,111/ elérik a 3o-5o m-t is, mások /17,7/ kisebb vastag
ságúak, lo-2o m. A 71. réteget a kutató fúrások nem harán- 
tolták teljes vastagságban.
A víztárolókra hidraulikai szempontból mértékadó kőzettani 
jellemző á homokszázalék. Ezt a kutatófúrások alapján min
den vizvezető rétegre meghatároztuk a vizszállitásra alkal
mas meddőn belüli homokrétegek vastagsága alapján. így az 
egyes rétegek homokszázaléka a következő:

II réteg 2o % átlagos homoktartalom
III " lo-2o % _ П _
17 n 35-6o % _ ti _
7 " 2o-5o % _ П _

A homokszázalék rétegen belüli nagy változékonysága a víztá
roló réteg gyakori fácies változásának eredménye.

A vízszállító képesség és a szivárgási tényező meghatározá
sát próbatermelések és a szemeloszlási vizsgálatok alapján 
végeztük el. Ellentmondó eredmények esetén az "insitu" mé
rések eredményeit tartottuk mértékadónak. A területre jel
lemző viztárolóképesség értékét lo-15 %-ra becsültük.
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A hidraulikai paramétereket víztárolónként a következő táb
lázat mutatja be.

Rétegjele Vastagsága К KM
m. m/s ш3/ s

71; lo,o 2,23 • ló'5 2,23 • lo-4

V. 5,5 1,93 • Ю - 5 1, об • lo"4
IV. 7,5 2,25 • ló“5 1,71 • lo-4
III. 7,7 6,17 • lo"6 2,13 • Ю - 5
II. 6,8 2,76 • lo“6 1,88 0 lo'5
2 к 7,6 4,74 • lo"6 3,6 0 lo"5
4 к 6,8 1,56 • Ю - 5 1, об 0 lo-4

А IX, III, XV, és V. rétegek nyomásielülete közel azonos, 
mig а VI. réteg nyomása a többinél 3o-4o m-e%- alacsonyabb.
A homokrétegek a pannon-pleisztocén határon levő kiékelődé- 
sUk környezetében a nyugalmi vizszint a deaudációs határ 
alatt a pannonban van. Az elkülöníthető vizszintek alapján 
helyes az a feltevés, hogy a homokrétegek egymással nem kom
munikálnak.
A nyomásviszonyokat ábrázoló rajzok bemutatják a víztároló 
rétegek kiékelődésének horizontális elterjedését, mely fe
lület a rétegvizutánpótlódás beszivárgási felülete. E felü
letek térségére korlátozható a talajvíz és a rétegvíz копь- 
munikációja. Ezek alapján határoztuk meg a rétegviz talaj
vízből történő utánpótlódásának mértékét, mely rétegenként 
12-87 mm/év intenzitású és 44 mm/éves területi átlagértékü.
A teljes vizutánpótlódás o,3 m3/perc/km-re adódik.
Az igy vázolt vízföldtani viszonyok alapján a bányaművelés 
/külfejtéses művelés/ rétegvizveszélyesnek minősül. Ugyanis 
a talaj és köztes rétegviztárolók víztelenítés nélkül ré-
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zsüállékonysági problémákat okoznának, a VI. feküviztároló 
feszültségmentesítés nélkül a külfejtés talpának hidrauli
kus törését idézné elő, mivel a 4. telepcsoport nem rendelke
zik védőréteggel a VI. réteg nyomásával szemben. A vizve- 
szély mértékét a víztárolókban uralkodó viznyomás viszonyok
kal jellemezzük:

II. réteg piezometrikus nyomása o-4o m.
III. réteg -"- o-7o m.
IV. réteg -"- o-loo m.
V» réteg 0-120 m.
VI.réteg nyomása a 4. telepfeküjére o-loo m.

A piezometrikus nyomás alatt a réteg víztároló vizszintjének 
és feküszintjének különbségét értjük.
A rézsüállékonyság megóvása és a tálptörés veszélyének elke
rülésére megelőző vizszintsüllyesztés szükséges. Ennek mód
jául javasolható az un. "közvetítő réteges viztelenités".

4./ MÉRNÖKGEOLÓGIAI VISZONYOK

A kutatási területen a komplex célú és a külön talajmecha
nikai célú fúrás együttesen 25 db. mélyült le.
A magfúrással nyert szakszerűen csomagolt maganyagot a KBFI 
mérnökgeológiai laboratóriumába szállították. A mintaanyag 
leirását geológus és talajmechanikus szakemberek együtt vé
gezték és ezzel egyidőben ki is jelölték, hogy melyik szinten 
milyen vizsgálatot kell elvégezni.
Már a felderítő fázisú kutatás során megállapították, hogy a 
toronyi lignit előfordulás földtani jellegét tekintve bonyo
lult rétegtani és kőzettani, de egyszerű szerkezeti felépí
tésű terület. A fúrások minta anyaga alapján a pannon üledé
kek a réteghatáron nehezen különithetők el a pleisztocén
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üledékektől. A rétegtani elkülönítés nehézségeit a kőzettani 
felépítés hasonlósága és a jellegzetes vezérrétegek hiánya 
okozza. A pleisztocén homok, homokliszt- és agyagrétegei 
gyakran sem színben, sem összetételben nem különböznek lé
nyegesen a felsőpannon hasonló rétegektől. így szétválasztá
suk nehéz és az egykori pannonvégi lepusztulás helye is nehe
zen határozható meg. A pannon - pleisztocén határ-kérdés 
mérnökgeológiai szempontból fontos, mert a pannon rétegek dő
lése 2-4°, a pleisztocén rétegeké ennél kevesebb, 1-2°. A 
pannon üledékes kőzetei a lignittelepek dőlési irányával és 
szögével megegyező településüek.mig a pleisztocén rétegek az 
egykori lepusztulási felszínnel nagyjából párhuzamosan tele
pülnek. Ezért a pannon felszín lepusztulási határának meg
szerkesztésében legnagyobb segítséget a lignittelepek hirte
len eltűnése és helyettük áthalmozott-szerves maradványokat 
tartalmazó-agyagok megjelenése adta.
A pleisztocén rétegek azonosítása is sok gondot okozott. Ezek 
az üledékek változékonyabbak, mint a pannon rétegek. A pleisz
tocén rétegek nem olyan tömöttek, mint a pannon rétegek. A 
kövér agyagok nem ritkák, de ezekben általában hamisok nin
csenek. Gyakoriak a tarka agyag rétegek, ilyeneket a pannon 
rétegek között nem találtunk. A pleisztocén szemcsés rétegei 
homokok, homoklisztek /kőzetliszt/, melyek közül főleg az u- 
tóbbiak gyakran agyagosak. A pleisztocénben azonban több a 
homokréteg, mint a pannonban, ahol inkább a homokliszt réte
gek kerülnek túlsúlyba.
A telepek közvetlen fedője, a telepek közötti meddő és legal
só megkutatott telep alatti meddő mind a felsőpannon. A lig
nittelepes összlet vastagsága ÉNy felől DK felé, vagyis a 
rétegek dőlése iráinyában nő. Ez a vastagsáig növekedés első
sorban a pannon időszak végén bekövetkezett lepusztulással
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hozható összefüggésbe, mert a lepusztulási felszin diszkor- 
dáns a pannon rétegek dőléséhez viszonyítva. A pannon meddő 
rétegekről megállapítható, hogy túlnyomó többsége agyag és 
homokliszt. Kifejezetten homok kevés van a telepek között.
A mélység felé haladva a kötött rétegek túlsúlya szembetűnő. 
Ezért a terület ÉNy-i részén, ahol az idősebb telepek talál
hatók több az agyag és az agyagos homokliszt, mig a terület 
DK-i és K-i részén lazább homoklisztek és homokok fordulnak 
elő.
A telepösszlet agyagrétegei bányaművelési szempontból gyenge 
pontnak tűnnek. Az agyagok túlnyomó többsége hamisos, vagyis 
fényes csúszási lapokkal átjárt. Ez tapasztalatok alapján 
kedvezőtlen hatású a rézsűk állékonyságára.
A biogénes agyagok - telep közvetlen fedőjében és feküj.ében 
levők - mindegyike tartalmaz fényes csúszási lapokat, vagyis 
hamist.
A teleptől távolabb levő szürke agyagrétegekben a durvább kő- 
ze'.lizztes agyagok hamisnentesek, de ugyanazon rétég másik 
szakaszában, ahol az agyag finomabb szemeloszlásúvá válik, 
gyakran megjelennek a harnisok. Az ásványtani elemzés azt mu
tatja, hogy a harnisok olyan felületek, melyekben az agyag
ásványok a /ool/ lap szerint orientáltan rendeződtek. Az orien
táltan elhelyezkedő agyagásványok kloritok és hidrocsillámok.
Az elemzések jól mutatják, hogy a hamisfelületek ásványössze
tétele eltér az agyagréteg többi részének ásványos összetéte
létől. Keletkezésükre olyan tengerpartmenti lápokban van le
hetőség, melyekben a sókoncentráció többször megváltozott.
A hamisok tehát velejárói a biogén és szürke agyagoknak,e- 
zért jelenlétükre a pannon agyagokban itt számítani kell.
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A telepösszlet szemcsés rétegei finom homokból és homokliszt
ből állnak. A homokok finomabb szemcséjüek, mint az eddig 
ismert Mátra-Bükkaljai lignitterület felsőpannon homokjai.
A homokok szemosemérete általában o,l-o,2 mm. közötti.
A szemcsés rétegek között a leggyakoribbak a homokliszt ré
tegek. A homokliszt rendszerint kötött 2o-3o % iszap-agyag 
tartalommal. A 2o %-nál nagyobb iszaptartalom már kötött jel
leget ad a talajnak.
Külön vizsgálat tárgyát képezte az állékonysági szempontból 
gyenge rétegek kijelölése. Ezek a rétegek a kis nyirószilárd- 
ságu kötött talajok, vagyis az igen kövér, továbbá a mozaikos 
és harnisos agyagrétegek. Mivel az ilyen talajféleségek a 
talajmechanikai fúrások anyagán végzett vizsgálatok szerint 
elég gyakoriak ezért különös gondot fordítottunk a karotázs 
görbék alapján történő kijelölésükre és területi elterjedésük 
nyomozására.

A nagyon kövér agyagrétegeknek a kutató fúrások karotázs anya
gából való kijelöléséhez felhasználtuk a kidolgozott - /т 
korrelációt. A rétegsorokban előforduló agyag-féleségek közül 
a x’’ 60 % folyási határértékű agyagokat minősítettük gyen
ge rétegeknek. Ennek megfelelően a természetes gamma szelvé
nyeken a l0|»R/ó-nál nagyobb természetes gamma intenzitású 
rétegeket vettük figyelembe. Azon agyagrétegek, melyek mozai
kosak, ill. több harnisos felületet tartalmaznak, a sűrűség 
/ill. gamma-gamma/ szelvényeken jellegzetes kis minimum /Ül. 
maximum/ értékkel jelentkeznek, ugyanekkor neutron-gamma 
minimummal is. Az ily módon gyengének minősített agyagrétegek 
területi nyomozását a mérnökgeológiai szelvényeken végeztük 
el.
A gyenge, vagyis igen kövér, továbbá mozaikos és harnisos a-
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gyagrétegek karotáze szelvények alapján történő korreláció
jából a következők voltak megállapíthatók:
- gyenge kötött rétegek a meddő rétegek között meglehetősen 

sűrűn fordulnak elő,
- a mérnökgeológiai szelvényeken azonosított agyagösszletek 

döntő többsége legalább egy, de sokszor két, ill. három 
nagyon kövér vagy harnisos réteget tartalmaznak,

- a harnisos rétegek többnyire nagyon kövérek is,
- a lignittelepeket döntő többségében különböző vastagságú 

harnisos agyagrétegek kisérik,
- a korrelált gyenge agyagrétegeknél többször előfordul,hogy 

egy szelvény mentén hamisosságuk nem végig ismerhető fel, 
de igen kövér jellegük megmarad.

A kötött talajok jellemzőit Casagrande nyomán koordináta 
rendszerben ábrázolták. A talajok "normál" eloszlását a 
Casagrande-féle "A" vonal mutatja.A pleisztocén rétegek Ca
sagrande grafikonja kiegyenlítő vonalának egyenlete 
Ip= o,857 /WL -25,43/. A kiegyenlítő vonal kezdő szakasza 
az "A" vonal alatt van W 55 %-ig, innen az "A" vonal fe
lett halad, a kövér agyag-tartományban az eltérés már lé
nyeges.
A telepek feletti pannon rétegeknek az állékonyság megíté
lésénél különös szerepük van, mivel ezek a legvastagabbak 
és jelentős lignit-erősités nélküliek. A jellemző egyenes 
egyenlete Ip= o,81 /W^ -24,88/. A <̂v>7o %-ig a pannon ré
tegek az "A" vonal alatt, ezután felette haladnak. Az elosz
lás kiegyenlítő vonala normális, eléggé az "A" vonal köze
lében halad.
A 45-65 % között a vizsgálati eredmények elég széles 
tartományban helyezkednek el, itt kedvezőtlen tulajdonságú
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talajok gyakran előfordulnak.
A telepek közötti pannon jellemző egyenese leggyakrabban e- 
lőfordulő talajtartományban az "A" vonal szomszédságában van 
és a telepek feletti pannon talajokat jellemző vonal alatt, 
a nagyobb /Wt:> 60 %/ folyási határtartományában. Ez az el
tolódás valószínűleg a szerves anyagtartalom megnövekedése 
miatt következett be. A kiegyenlítő egyenes egyenlete 
I = o,68 /W L -18,19/.
A szemcsés talajok szemcse eloszlását a három-szögdiagramban 
vizsgáltuk meg. Ebből megállapítható:
- a szemcsés talajok között kevés van olyan, amelyik nem tar

talmaz kötött /agyag+ iszap/ frakciót
- gyakori az olyan homok, melynek homoktartalma 40-80 %, ho

mokliszt tartalma lo-5o % és iszap+ agyagtartalma 5-25 %•

A szemeloszlás alapján a pleisztocén homok vizáteresztő ké
pessége, valamivel kedvezőbb, mint a pannon homoké.
A telepek feletti homok valamivel kedvezőbb - vizáteresztő- 
képessége kissé nagyobb mint a telepek közötti homoké.
A talajok szilárd- viz - légnemű /Sz-V-L/ anyagának vizsgá
latából megállapítható; - általában sok a laza réteg, tömör- 
közepesen tömör kevés. Elég gyakori a különösen laza tele
pülés főleg a lignit telepek közelében.
- pannon rétegek tömörsége a mélységgel növekvő tendenciát 

mutat.
Geotechnikai értékelésünk szerint a terület mérnökgeológiai 
szempontból az átlagosnál általában kedvezőtlenebb, mert
- sok az agyag, ezen belül a kövér agyag,
- igen sok a gyenge- állékonyságrontó, csúszásra hajlamosító 

réteg, illetve felület /hamis, mozaikosság, elválás/,
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- kevés a szemcsés talaj, ezek is általában sok kötött a- 
nyagot tartalmaznak.

Az előadás összeállításához felhasználtam;

-  A Torony-környéki külfejtésre alkalmas lignit előfordulás 
előzetes-részletes földtani kutatási zárójelentését.
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INGENIEUR- UND HYDROGEOLOGISCHE VEHHäLTNISSE 
DES LIGNITGEBIETES IN TORONY

Imre Kalmár

Die tatsächliche Erforschung des Lignitgebietes in 
Torony wurde nach don vorherigen Dntersuchungen 1962 
angefangen. Man hat diese Erforschung von Aufklärungs
phase in den Jahren 1974-77 beendet. Nach Bezeichnung 
des für Tagebau geeigneten Gebietes wurde die vorherige- 
ausführliche Forschung 1978-198o ausgeführt. Dann 
wurden 211 geologische, 19 Brunnengruppen-hydrogeolo- 
gische und 25 bodenmechanische Bohrungen abgeteuft.
Diese Forschung hat das Vorkommen des Lignits sowohl 
aus der geologischen als auch ingenieurgeologischen 
Hinsicht bekannt gemacht.
Die Gesteinentwicklung für die Lignitlagerung besitzt 
drei Teile:
- Gesamtheit des Liegenden
- Gesamtheit der Lagerung mit Gruppen Nr 0 - 6
- Gesamtheit des Firstes, eine von NW nach SO sich 

stärkende Oberpannon-Formation, deren First in einer 
Stärke von einigen Dutzend Metern eine quartäre 
Formation mit grobem Schutt enthält.

Die hydrogeologischen Brunnengruppen haben die geo
metrischen, Siedlungsstrukturs- und hydraulischen 
Verhältnisse der die Lignitlagerstätte umgebenden 
wasserenthaltenden Schichten aufgeschlossen. Im Gebiet 
können sechs hauptwasserenthaltende und zwei inzwischen
liegende wasserenthaltende Schichten zuverlässigerweise 
und ausserdem der Grundwasserspeicher in der Nähe der
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O b e r f lä c h e  i d e n t i f i z i e r t  w e rden. D ie s e  W a s s e rs p e ic h e r  
n e ig e n  s ic h  i n  d e r  R ic h tu n g  O-SO d u r c h s c h n i t t l i c h  m it  
2 - 3 ° ,  la u fe n  demgemäss am W-HW-Rand des G e b ie te s ,  
t e i lw e is e  a u f d e r  ö s te r r e ic h is c h e n  S e i te  a u s .

Aus der horizontalen Verbreitung des Auslaufes der 
Schichten kann es festgestellt werden, dass der Hach- 
schub der Schichtwasser aus dem Grundwasser geschiet. 
Das Ausmass des Hachschubes hat eine Intensität 
1 2 -8 7  mm/Jahr je Schicht. Der völlige Wassernachschub 
ergibt sich fUr o,3 if/Minute/Km.
Die Festigkeitsverhältnisse der unhaltigen Schicht des 
Lignitgebietes in Torony sind ungünstig, da es viel 
bindiger Boden, innerhalb dessen steiniger Ton und 
Strukturton gibt: mit mosaikartigen, gebrochenen und 
kiesigén Schichten. Die körnigen Schichten sind auch 
vor allem feinkornenthaltend, besitzen im allgemeinen 
einen erheblichen Gehalt an bindigen Ton, so sind sie 
annehmlich schwer zu entwässern. Die ingenieurgeolo
gischen Eigenschaften der unhaltigen Schichten bestim
men die Bedingungen der BöschungsStabilität, die 
Böschungsneigung, die Höhe der schrägen Flächen und 
die Zahl der Banketten. Einzelne Böschungen von grosser 
Höhe können erst dort ausgeformt werden, wo es keine 
schwache Schicht gibt, bzw. sie befindet sich im 
oberen Hiveau der Abbauscheibe.
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ИНЖЕНЕРНО- И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТОРОИЬСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЛИГНИТА

Имре КАЛМАР

К фактическому исследованию тороньской территории лиг
нита приступили в 1962-ом году после предварительных 
изысканий. Это исследование разведочной фазы закончи
лось в 1974-77 годах. После назначения территории, при
годной для разработки открытым способом, в 1978-1980-х 
годах были проведены предварительные детальные иссле
дования. В это время были пробурены 211 скважин 
по геологии, 19 колодезно-групповых гидрогеологических 
скважин и 25 скважин по механике грунтов. Эти исследо
вания выявили месторождения лигнита как с геологической 
так и с инженерно-геологической точки зрения.

Породообразование в отношении пластов лигнита состоит 
из трех напластований:
- толща подошвы
- толща пласта с группой пласта У- 0-6
- толща кровли верхнепаннонская формация, утолщающаяся 
с Северо-Запада на Юго-Восток, кровля которой по тол
щине в несколько десятков метров содержит крупнообло
мочную формацию четвертичного периода.

Группы гидрогеологических колодцев вскрыли у пластов 
лигнита геометрические, структурные и гидравлические 
условия окружающих водоносных слоев. На территории на
дёжно отождествляемы шесть главных водоносных и два 
промежуточных водоносных слоев и кроме этого вблизи 
поверхности водоносные слои, грунтовых вод. Эти водо
носные слои в Восточно-Юго-Восточном направлении имеют 
средний наклон 2-3°, и соответственно этому территория 
выклинивается в Западном-Северо-Западном краю, частично 
на австрийской территории.
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Из горизонтального распространения выклинивания слоев 
установимо, что пополнение пластовых вод осуществляет
ся из грунтовых вод. Величина пополнения послойно 
имеет интенсивность 12-87 мм/год. Общее же пополнение 
воды составляет 0,3 м^/мин/км.

Прочностные условия пустых пород тороньской территории 
лигнита неблагоприятны, так как на них преобладает связ
ной грунт, а в рамках этого каменистая глина, структур
ная глина: с мозаичными, трещиноватыми и гравелистыми 
слоями. Несвязные слои представляют собой в первую оче
редь мелкозернистые слои, и содержат как правило значи
тельную часть связного материала, и поэтому вероятно 
тяжело обезвоживаемы. Инженерно-геологические свойства 
пустых пород определяют условия устойчивости откосов, 
наклон откосов, высоту наклонных поверхностей и число 
террас. Отдельные откосы большой высоты можно сформиро
вать только там, где нет слабых слоев, или же он распо
лагается в верхнем уровне толщи.
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