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Üledékföldtant vizsgálatok Görömbőly — Hejőcsaba
környékén

Irta: Kieb Béla — Dr. Török Endre — Dr.
Zsilák György

A Hejőcsabai Cement és Mészmű nyers
anyag ellátásának biztosítása céljából földtani 
vizsgálatokat végeztünk Görömböly, Hejőcsa
ba és Miskolctapolca térségében. A Bükkhegy- 
ség DK-i külső övét alkotó, 140—240 m tszf. 
magasságú dombos terület nagyrészt fedett, de 
a kutatásunk során lemélyített több mint száz, 
egyenként 10—30 m mély fúrás megfelelő 
adatokat szolgáltatott a felszínközeli üledékek 
kifejlődéséről.

A terület földtani felépítése 
Szarmata emelet

A vizsgált terület felszíni feltárásában je
lentkező és fúrásainkkal feltárt legidősebb kép
ződmények a szarmata emeletet képviselik. Gö- 
iőmDölytől DNY-ra, a Csurgótető — Csoznya- 
te_o és Meleghegy közötti terület mély vízmo
sásaiban feltárt rétegek uralkodóan zárazjöldi, 

. endeltebben faunás csökkent sósvízi kép- 
z mények: kavics, szürke homok-íj agyag, 

pos agyag és agyag. Ezek az üledékek ki- 
; feltárásokban északabbra is n omozhatók 
Görömbölytől NY-ra a patak két oldalán, 
mint É-ra a Templomhegyen hol átlag 

—12° KDK-i dőléssel jelentkeznem
\  szarmata emeletbeli vulká: 

mai is fellelhetők a vizsgált te 
esős, homokos rétegek felszíni 

NY-ra, a Csugótető és Meleg 
jen, valamint a Meleghegyt. 

eten jelentős kiterjedésben 
nen a sárgásfehér, helyenkén 
dezittufa finom törmelékany;

működés 
eten. A 
éukkaná- 

közötti 
i-ra eső 
mozható 
nás szí-

A szarmata végén a terület nagymértékben 
lepusztult. A vulkáni tufa és a szarmata üledé
kek áthalmozott, feldolgozott anyaga a  fiata
labb üledékekben kimutatható.

Pannóniái emelet
Az erősen lepusztult szarmata rétegekre 

transzgredáló alsópannóniai üledékek Göröm
bölytől D-re jelentkeznek felszíni feltárások
ban. Legnagyobb feltárásuk a görömbölyi tég
lagyár K—NY-i irányú agyagnyerője. Az itt 
feltárt rétegsor fedőtől a fekü felé a következő:

0 — 4,5 m sárga, limonitos középszemű 
homok, laza homokkő köz
betelepülésekkel,

4.5— 8,5 m sárga színű homokos agyag,
8.5— 15,0 m kékesszürke agyag.

Az É-i és D-i részen az aprókavicsos vö
rösesbarna agyag fedő alatt a sárga homok ki
vastagodik és szürke, meszes agyagos homok 
rétegek települnek közbe. A limonitos homok 
rétegek jól kivehető keresztrétegzettséget mu
tatnak (2. ábra). A kékesszürke agyag rétegek 
jelentős mennyiségű rosszmegtartású, apróter
metű Congeria sp., Limnocardium sp., Melanop- 
sis sp.-1 tartalmaznak.

A sái’ga, limonitos homok, szürke homo
kos agyagot és agyag rétegeket a téglagyártól 
DNY-ra, a Lengyelszó tető NY-i oldalában víz
mosás tárja fel, és Délfelé a Meleghegyig 
nyomozhatok.

Az üledékekben előforduló rosszemgtartású 
makrofauna és a helyenként jelentkező Ostra- 
coda fajok egyaránt az alsópannóniai emeletre 
utalnak. így ezen a területen a felsopannóniai



üledékek hiányával kell számolni, ez pedig ar
ra utal, hogy a pannóniai emelet végén újabb 
lepusztulás ment végbe.

Csurgó-tető
\ \ __  s  J M O

-< O *  E s i  *

2. ábra. Keresztrétegzett alsópannóniai homok, laza 
homokkő közbetelepüléssel. Görömböly, téglagyári 

agyaggödör

Holocén
Jelenkori, fínomszemű ártéri üledékek Gö- 

römbölytől NY-ra, a falun átfolyó patak árteré
ben mutatkoznak kis vastagságban.

t ábra

S A - 6

1. ábra. Görömböly— Hejőcsaba környékének földtani 
térképe. Méret =  1:25 000. Jelmagyarázat: 1 =  kóló
ién  ártéri üledékek, 2 =  pleisztocén vörösbarna agyag. 
3 =  alsópannóniai homok, iszapos agyag, 4 =  szarma
ta  kavics, homok, iszapos agyag, 5 =  szarmata ande

zittufa, 6 =  dőlésirány

Pleisztocén
A terület legnagyobb részét többé-kevésbé 

egyenletes vastagságú, morzsalékos szerkezetű 
rörösbarna agyag fedi. Ez a fedőtakaro nagyobb 
vastagságban a völgytalpakon és a lapos domb
tetőkön jelentkezik. Helyenként, kisebb meny- 
nyiségben az agyag mellett apró kavicsos tör
melékanyag is található.

Szerkezeti viszonyok
A fiatal harmadidőszaki üledékekből és 

vulkáni tufából felépített területen a rétegek 
azonosítása körülményes. A szarmata és alsó
pannóniai üledékek kiékelődő, lencsés telepü- 
lésűek (3. ábra). Ezenkívül a területen rendkí
vül gyakoriak a pleisztocén és jelenkori közel
felszíni mozgások — csúszások, suvadások (4. 
ábra). Mindezek figyelembevételével a fúrások
ban jelentkező változatos rétegsor a retegek 
lencsés településéből és az utólagos zavargó
ból egyaránt adódhat.

A felszíni feltárásokban megfigyelt telepü
lés szerint a Bükk-hegység idős tömegének 
gyűrt, pikkelyes szerkezetével szemben ezen a 
területen töréses formaelemek jelentkeznek. 
Jaskó S. a területről készített földtani szelvé
nyein erős töréses szerkezetet tüntet fel. Schré- 
ter Z. kisebb gyűrődésekre, felboltozódásokra 
is utal.
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3. ábra. A Templomhegy Jöldtani tömbszelvénye. Jelmagyarázat: 1 =  hasznosítható finomszemű  — kó- 
zetlisztes, iszapos üledékek, 2 — közbetelepülő meddő homoklencsék, 3 =  Ásvány- és Földtani Tanszék ku

tatófúrásai, 4 =  szelvényirány

4. ábra. Suvadás a templomhegyi agyagbánya fölött

ÉK—DNY-i irányú hosszanti törések men
tén a fiatal rétegek DK felé billentek, 8—20°-os 
DK-i dőléssel települnek. NYÉNY-i irányban 
egyre idősebb képződmények bukkannak fel
színre. Az ÉNY—DK-i irányú harántvetők a 
fiatal völgyek lefutásának irányát szabták meg.

Üledékföldtani vizsgálati eredmények

Kutatásunk során a Templomhegy, Csoz- 
nyatető és Lengyelszótető területét tártuk fel 
fúrásokkal. A feltárt üledékek uralkodóan. 0,10 
—0,02 mm szemcsenagyságúak (5. ábra). Az üle
dékanyag nagyrésze kevésbé osztályozott, dur
vább agyag frakciótól a középszemű homokig 
változik. Tiszta agyag csak kis mennyiségben 
— főleg a lengyelszótetői fúrásokban jelentke
zik. Ugyancsak jelentéktelen mennyiségű a  né
hány centimétertől 1—2 m vastagságig terjedő, 
kiékelődő lencsék formájában települő homok. 
Ezzel szemben a homokos-kőzetliszt valameny- 
nyi fúrásunkban eléri a 3—4 m vastagságot.

A fúrásokban leggyakoribb üledék az isza
pos kőzetliszt, a lengyelszótetői fúrásokban az 
iszapos agyag. Ezek az üledékek makroszkópo
sán agyagos megjelenésűek, zsíros tapintásúak. 
(Rétegeikben helyenként kisebb mészkonkréciók 
és limonitgumók jelentkeznek). A templomhegyi 
fúrásokban átlagosan meghaladják az 50%-ot, 
délebbre a lengyelszótetői fúrásokban még na
gyobb mennyiségben tártuk fel. Ezek a rétegek 
a cementgyártás számára megfelelő agyag-mi-
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5. óbra. A  tem plom hegyi és csoznyatetői üledékek  
szem csee loszlási hárorcszögdiag rammja. 

Jelmagyarázat: I =  homok, homokliszt, 2 — homo
kos, iszapos agyag, 3 =  homoklisztes, iszapos agyag, 
n =  a homok részesedése, m =  hasznosítható anyag

nőséget és mennyiséget biztosítanak. Bányászat 
szempontjából hátrányos a rétegek lencsés, ki
ékelődő települése.

A fúrásokkal feltárt üledékek szemcseel
osztási asszimetriáját mintegy 2500 minta alap
ján vizsgáltuk. A nagymennyiségű anyag fel
dolgozása alapján következtethetünk az üledék
felhalmozódás ritmusosságára, valamint az 
anyag származására. Bár a kapott szemcseel
osztási asszimetria átlagértékek lényegesen el
térnek — Templomhegy: 3,55 xlO-8, Lengyel- 
szótető: 0,97 xlO-3, Csoznyatető: 2,7 x 10-3 — 
a 3 terület szemcseeloszlási asszimetria görbéi
nek lefutása azonos jellegű (6. ábra). Különösen 
áll ez a Templomhegy és Csoznyatető üledékei
re, ahol nagyobb eltérés csak közvetlen a fel
szín közelében jelentkezik, mely epigenetikus 
változással is magyarázható. A lengyelszótetői 
anyag görbéjének lefutása hasonló jellegű, de 
lényegesen kisebb átlagértékkel és feltűnő szél
sőértékekkel (7—9 m közötti maximum, 20—24 
m közötti minimum). A 20 m alatti rétegek 
rendkívül kis — 0,12 és 0,21 x 10- 3 — asszimet- 
riai értéke a finomfrakciók utólagos feldúsul á- 
sával, másrészt az üledékanyag eredetével függ 
össze. Dr. Bidló G. röntgendifrakciós vizsgálata 
szerint a lengyelszótetői anyagok mindegyiké
ben a földpát (oligoklász) önálló vonallal je
lentkezett, mely valószínűleg a szarmata eme
letbeli tufákból származhat (I. táblázat). A dúr- 
vább frakció uralkodó ásványa a kvarc. A zár
ványoktól átlátszatlan kvarcszemek nagyrésze 
koptatott, legömbölyített, ez az üledékképződés 
által létrehozott alakváltozás — görgetés, át
halmozás eredménye. Idősebb — főleg szarma
ta — kőzetek áthalmozására utal az anyagban 
gyakori, koptatott Foraminiferák jelenléte is.

fjzoti. *

T t

6. ábra. A tem plom hegyi, csoznyatetői és lengyel
szótetői fúrásokban feltárt ü ledékek szem cseelosz
tási asszim etria értékeinek átlaga a m élység függ

vényében

Mindezek érthetővé teszik a szemcseeloszlási 
asszimetria értékek nagyméretű eltolódását a 
finom frakciók felé.

A felszínközeli — 6—10 m — üledékek 
asszimetria értékének ugrása az üledéklerako
dás jelentős változására utal.

A vizsgált 3 terület eltérő tengerszintfeletti 
magasságú és az üledékek korban sem azono
sak. A templomhegyi anyag idősebb, mélyebb 
szintet képvisel, így a fiatalabbak asszimetria 
értéke az, amely a finomabb szemcsenagyság 
felé tolódik. Ez részben az üledékek áthalmo
zott voltával, részben a lerakó közeg energiá
jának csökkenésével függhet össze.

Az, hogy a korban és tengerszint feletti 
magasságban eltérő üledékek szemcseeloszlási 
asszimetria értéke a felszíntől számítva azonos 
lefutású, arra enged következtetni, hogy a dia
genezis során egyöntetű változás — a finomabb 
szemcsenagyságú anyag mélyebb szinten való 
feldúsulása — ment végbe.
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I. táblázat
Röntgenfelvételek kiértékelése

Templomhegy 
11. sz. fúrás 3 m

Lengyelszó tető 
1—7. sz. fúrás 

19 m

Csoznyatető 
IX—5. sz. fúrás 

6 m
o

d/ifcíA I Anyag
o

dftfr/A I
o

Anyag d/jft/A I Anyag

1,48 így i 1,0787 igy q 1,079 igy g
1,34 így q 1,1508 igy q 1,152 igy q
1,65 igy q j 1,1795 igy q 1,177 igy q
1,80 így q 1,1973 igy q 1,197 igy q
1,87 így O 1,2961 igy i 1,295 igy
1,90 így O 1,3724 igy q 1,371 gy q
1,99 igy q j 1,4969 igy i 1,500 gy m
2,12 így q j 1,5386 gy q 1,536 igy q
2,26 igy q j 1,6359 igy 1,653 igy q
2,37 így i 1,6638 igy q 1,693 igy q
2,45 igy q j 1,6972 igy q 1,800 igy q
2,56 gy i 2,1138 igy q 1,980 igy q
2,85 igy i 2,3570 igy q 2,120 igy q
3,01 igy i 2,5681 gy i 2,270 igy q
3,19 igy o 2.8386 igy i 2,450 •k m
3,33 k q 3,0292 igy k 2,560 így m
3,50 igy o 3,1779 igy o 2,820 igy m
3,69 gy q 3 3237 k q 2,990 igy m
4,23 igy q 3,6851 gy q 3.310 e q
4 49 igy i 4.4466 igy i 3,680 k q
4,97 igy i 4,9309 igy i 4,190

4,490
4,930

igy
igy
igy

q
m
m

Jelmagyarázat:

Intenzitás: Anyag:
igy =  igen gyenge i =  illit
gy =  gyenge k =  kaolinit
k =  közepes o =  oligoklász
e  =  erős m =  montmorillonit 

q =  kvarc

összefoglalás:
A Hejőcsabai Cement és Mészmű részére 

végzett földtani kutatásunk során vizsgált dom
bos terület szarmata szárazföldi és elegyesvízi 
kavicsos, homokos, agyagos üledékekből, ande
zittufából és ezek erősen lepusztított felszínére 
transzgredáló alsópannóniai keresztrétegzett li- 
monitos homok, kőzetliszt és homokos agyag
rétegekből épül fel (1., 2. ábra). A lencsésen ki
ékelődő, suvadásokkal zavart üledékek ÉK— 
DNY-i hosszanti törések mentén kibillentett ré
tegei 8—20°-os DK-i dőléssel települnek (3., 4. 
ábra). Fúrásainkkal feltárt üledékek uralko- 
dóan 0,02—0,1 mm szemcsenagyságűak, az 
anyag általában rosszul osztályozott. A fúrások
ban leggyakoribb iszapos kőzetíiszt, iszapos 
agyag a  cementgyártásra megfelelő mennyiségű 
és minőségű (5. ábra). A Templomhegy, Csoz
nyatető és Lengyelszótető üledékeinek mintegy 
2500 minta alapján vizsgált szemcseelosztási 
asszimetria értékének a  mélység függvényében 
való változása azonos jellegű (6. ábra). A fia
talabb üledékeknél az értékek a finomabb 
szemcsenagyság felé tolódnak el, ez az idősebb 
áthalmozott üledékek eredetére utal, amit a 
koptatott kvarcszemek, és koptatott Foramini- 
ferák, valamint a röntgenfelvételeken állandóan 
jelentkező elbomlott tufákra utaló földpát jelen
léte is bizonyít (I. táblázat). A görbék hasonló 
jellegű lefutása arra enged következtetni, hogy 
a diagenezis során a finomabb szemcsenagysá
gú anyag a mélyebb szinten dúsult.
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