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A keletborsodi helyéti barnakőszéntelepek 
minőségének vizsgálata

Irta: Juhász András

A keletborsodi barnakőszénmedencében 
műrevaló vastagságban hat (I., II., III-, III/B, IV., 
V.) barnakőszéntelep fejlődött ki. (1. sz. ábra).

A szénkészleit telepenkénti százalékos meg
oszlását kördiagramban szemléltetjük (2. sz. 
ábra).

A barnakőszéntelepek elemi összetételét és 
vegyi sajátosságait (a vizsgált alkotók alapján) 
a művelt szénterületen az alábbi értékek jel
lemzik. i

Nedvesség 
Barna- o/0
kőszén----------- ----------
telep alsó felső 

határ

I. 30 36 28 8 2300 3450
II. 30 36 28 7 2300 3500

III. 29 34 31 10 2300 3400
IV. 28 33 33 14 2200 3300
V. 25 32 48 17 1300 3100

Hamu %  — -

felső alsó 
határ

Fűtőérték
kal/g

alsó felső 
határ
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Ezek közül szeneink értékét (árát) a szén- 
telep hamutartalma és fűtőértéke szabja meg, 
ezért barnakőszéntelepeinknek gyakorlati szem
pontból ezetn alkotóit, mutatóit értékeljük. A 
barnakőszéntelepek hamu és fűtőérték adatai-

1. A barnakőszéntelepek látszólag homogén 
felépítésűék. Bennük gyakran helyi jellegű, rit
kábban összefüggő, legtöbbször riolittufa, vagy 
tufás homok, agyag, de 0,05 m alatti anorgani
kus zsinór látszik (3- sz. ábra a. b. oszlop szel-

1. A  keletborsodi helvéti barnakőszéntelepek körülhatárolása.

nak (ezeket a továbbiakban a barnakőszéntelep 
minőségének nevezzük) változását függőlegesen 
és szintesen vizsgáljuk.
A) A barnakőszéntelepek (telepcsoportok) minő
ségének függőleges vizsgálata

A  bamakőszéntelepeket makroszkópos vizs
gálat alapján két nagy csoportba oszthatjuk.

vény). Ezek általában a kisebb vastagságú bar
nakőszéntelepeink. Ilyen a II. és III. telep álta
lában, legtöbb területen a IV. telep, pl. Lyukó, 
Hariea, Szeles la, Kurityán, Feketevölgy, Or
mos, Alberttelep, Rudolf.

A csoportban felsorolt barnakőszéntelepek 
tulajdonsága, hogy vastagsága nagy területen 
állandó és csaknem azonos felépítésű.



2. ábra

t  y  ° T °  T r
műre való készlet

KÖ R DIAGRAM
Jelkulcs ■■ °  barnakőszén telepek 

!  százalékos m egoszlásán/
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1  *
Megj. A kis kőtök az összes 
készletekre vonatkoznak.

összes fö ld ta n i ké szle t

t  £

2. Kördiagram a barnakőszéntelepek százalékos m eg
osztásáról.

Minőségük szerint ezeket a barnakőszénbe- Ilyenek: II. bamakőszéntelep: Kondó, Sa-
lepeket — a laboratóriumi vizsgálatok szerint — jószentpéter, Berente, Edelény környékén, 
három kategóriába sorolhatjuk: III. bamakőszéntelep: Berente és Edelény

a) A barnakőszéntelep teljes vastagságában környékén,
csaknem azonos fűtőértékű, eltérés max 200 ka
lória. (3. sz. ábra c) oszlopszelvény).

IV. Ormosbányán,
b) A  bamakőszéntelep alsó része kisebb

_ . .  Mária lllfelep Maria n. telep
Sajoszenrpeter ll. relep Berente Hl. telep

d Z%L~

3537

339J

zS~
iá d -

BARNAKÖSZCNTEIEPDC
jellemző oszlopszelvényei

c
3238

3«0

V H

E 3  homok 
ogyag 

LűX>l márga 
blLvj rioliffufa 
t '.c. 1 kövület

Alberf ív. telep
Kurifyán IV telep

d
3387

I agyagos koszén 
Ll -I köszenes agyag 
□  barnakőszén

Pálinkás l.i. telep 
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3. Barnakőszéntelepek jellem ző oszlopszelvényei.

3. ábra 

Ormos v. telep
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fűtőértékű a felső részénél. Az eltérés 200—800 
kalória között van. (3- sz. ábra d) oszlopszel
vény).

Ilyenek: II. Barnakőszéntelep: Márta, Eré
nyé lejtősaknák területén,

III. barnakőszéntelep Márta, Erenyő lejtős
akna területén,

IV. bamakőszéntelep: Lyukó Dél, Szeles 
aknák területén,

c) A bamakőszéntelep középső része gyen
gébb minőségű. Az eltérés 200—800 kalória kö
zött van. (3. sz. ábra e.) oszlopszelvény).

Ilyenek: III. bamakőszéntelep: Harica,
IV. bamakőszéntelep: Alberttelepi la. te

rületén.
Kivétel Nagybarca környékén kisebb terü

leten a IV. bamakőszéntelep, ahol a telep fel
ső része gyengébb minőségű, mint az alsó ré
sze.

2- A széntelep alsó része gyengébb minő
ségű (az eltérés nagyobb 800 kalóriánál) és a 
gyengébb minőségű részt, vagy részeket med
dőbeágyazás vagy nem választja el a felső pád
tól, vagy a meddőbeágyazás nagyobb (0,05 m 
feletti) vastagságú.

a) A bamakőszéntelep alsó része feltűnően 
rosszabb minőségű kőszenes agyag, égőpala, 
agyagos kőszén), de a jobb minőségű felső egy- 
veretű barnakőszénteleptől meddőbeágyazás 
nem választja el. Az átmenet a barnakőszén 
és agyagos szén között folyamatos (pl. 3. sz. áb
ra f.) oszlopszelvény).

Ilyenek: IV. bamakőszéntelep: Lyukó
Észak, Tervtáró, Szelesi külfejtés, Kurityán-Fe- 
ketevölgy,

V. barnakőszéntelep: Alacska és Szuhakál- 
ló környékén.

b) A barnakőszéntelep alsó, gyengébb mi
nőségű részét, vagy részeit egy vagy több med
dőbeágyazás külön padra, vagy padokra osztja.

b. 1) A barnakőszéntelepet egy meddőbe
ágyazás választja, el és alatta egy rosszabb mi
nőségű barnakőszén, kőszenes agyag, égőpala. 
pad van (pl. 3. sz. ábra g.) oszlopszeivény). Ilyen 
az I. bamakőszéntelep a medence egész terüle
tén (a beágyazás alatti pad Sajószentpéter — 
Edelény környékén barnakőszén, egyéb terüle
ten szenes agyag, égőpala)-

b.2) A barnakőszéntelep alsó részét na
gyobb meddőpad választja el és ez alatt még 
több barnakőszén pad, agyagos kőszén, égőpa
la, kőszenes agyag pad van (pl. 3. sz. ábra h.) 
oszlopszelvény). j

Ilyenek: IV. barnakőszéntelep: Baross ak
na környékén,

V. bamakőszéntelep: Bánfalva, Kurityáni 
külfejtés, Felsőnyárád és Ormosbánya környé
kén.

A helvéti barnakőszéntelepek képződését a 
medencében kiemelkedési folyamat előzi meg. 
A barnakőszéntelepek bázisát az alsómiocén, il
letve a medenceperemeken mezozoós-paleazoós

képződmények alkotják. A látszólag homogén 
barnakőszén telepeknél a tengert gyorsan váltja 
fel a sekélyláp, illetve a peremi láperdő (a ten
ger és sekély láp közötti lápok kimaradásával). 
A bamakőszéntelep kénződése nyugodt perió
dust jelent. A meddőbeágyazásokkal tarkított 
alsó részében gyengébb minőségű barnakőszén- 
telep képződésénél, a tenger és a peremi láp
erdő közötti lápövek is kifejlődtek, az átmenet 
lassúbb volt és a széntelepek zavartabb körül
mények között képződtek.

A  barnakőszéntelep felső részében a gyen
gébb minőségű széntelepek hiánya két okra ve
zethető vissza. Legtöbb helyen a láperdőket 
gyorsan önti el a tenger, így újabb alacsonyabb 
rendű növények sem fejlődhettek ki, ritkábban 
azonban feltehető a gyengébb minőségű barna
kőszénpadok lepusztulása is (pl. Erenyő II—III. 
telep, Alberttelep IV- bamakőszéntelep, stb.)

B) A barnakőszéntelepek szintes vizsgálata fű
tőértékük alapján.

A bányavágatckkial és kutatófúrásokkal 
feltárt barnakőszéntelepeknek elkészítettük a 
fűtőérték izokalória térképét. (4. sz. ábra). Az 
azonos minőséget összekötő vonalakat 200 kaló
riánként jelöltük meg. A bányaműveletekkel 
fel níam tárt területeken csak azoknak a kutató
fúrásoknak minőségi adatait használtuk fel, me
lyek széntelepeit magfúrással harántolták. A 
térképet mind az öt barnakőszéntelepről elké
szítettük, annak ismert kifejlődési határán be
lül. A térkép kis méretaránya nem teszi lehető
vé a kisebb területű és fűtőértékű helyi rend
ellenességek kimutatását, csak a nagyobb ösz- 
szefüggő változásokat rögzíti. Elegendő támpon
tot nyújt azonban a távlati tervek elkészítésé
hez, illetve a telep fűtőérték változása törvény- 
szerűségének leolvasásához.

A telep térképeiről a következő összefüg
géseket olvashatjuk le.

I: Bamakőszéntelep: A diósgyőri terület a 
barnakőszéntelep fűtőértéke alapján is elválaszt
ható a Sajószentpéter— edelényi területtől. A 
diósgyőri terület kőszénanyaga gyengébb minő
ségű.

Mindkét területen a barnakőszén fűtőérté
ke nyugatról kelet, délkelet felé csökken, a 
diósgyőrinél dél felé is.

II. bamakőszéntelep: A medence legjobb 
minőségű kőszénterületei (3400 kalória fűtőér
ték felett) három helyen, körülhatárolt sziget
ként találhatók. Ezektől minden irányban az 
erre a telepre vonatkoztatott medenceperem fe
lé á barnakőszéntelep minősége romlik- A me
dence keleti részén a barnakőszén fűtőértéke 
nyugatról kelet felé csökken.

III. barnakőszéntelep: A telep jobb minősé
gű részeinek területe kb. megegyezik a II. tele
pével. Kelet felé a barnakőszén fűtőértéke csök
ken.
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4. B arnakőszéntelepek izókalória térképei.
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ÍV. barnakőszéntelep: A barnakőszéntelep 
jobb minőségű területei a II—III. telephez vi
szonyítva eltolódtak. Erre a telepre is jellemző 
azonban a jobb minőségű szenek helyi kifejlő
dése, melyeket gyengébb minőségű szenek ha
tárolnak minden irányban.

A Sajó baloldalán a minőségváltozás na
gyobb mérvű, mint a jobboldalon.

A barnakőszéntelep minősége kelet felé 
romlik, sőt a bükkaljai területen a felsőbb tele
pekhez viszonyítva gyorsabb a csökkenés.

V. barnakőszéntelep: A Sajó jobb- és bal
oldalán, ahol mindkét telep kifejlődött (IV—V.) 
a jobb minőségű területek egymás fölött van
nak. A Sajó baloldalán a minőségváltozás na
gyobb mérvű, mint a IV. telepé. A barnakő
széntelep minősége kelet felé szintén csökken-

A barnakőszéntelepek minősége (fűtőérték) 
változásának törvényszerűségei:

1. Az I. barnakőszéntelep minőségváltozá
sának módja teljesen elütő a többi telepektől;

2. A II—III. telep jobb minőségű barna
kőszéntelepei csaknem fedik egymást. Kifejlő
désük tehát azonos földrajzi képet mutat;

3. A IV—V. telep jobb minőségű barnakő
széntelepei ott, ahol a medencealjzat ezt nem 
befolyásolta, szintén közel fedik egymást. Ez a 
két telep azonos kifejlődését mutatja;

4. A barnakőszéntelep kelet felé történő 
romlását mind az öt széntelepben a tenger azo
nos irányban történő mélyülése okozza (láp- 
övek).

Gyakorlati szempontból is . fontos lehet 
(ahidrálás) és földtani szempontból is jelentős 
a széntelepek nedvességének vizsgálata. A kö
zölt táblázatból az látszik, hogy felülről lefelé 
a barnakőszéntelepek nedvessége csökken. Az 
I—V. telep között a változás 4— 5%. A táblá
zatból azt is leolvashatjuk, hogy a nedvesség 
csökkenésének oka elsősorban a bamakőszénte- 
lep hamutartalmának növekedéséből adódik, 
sőt a hamutartalom növekedésével még nagyobb 
arányú nedvesség csökkenés is magyarázható

(1) összefüggés alapján számértékileg is fordí
tott arányosságban. kellene lennie.

1 százalék nedvesség növekedés kb. 30—63 
kalória csökkenés-

1 százalék hamutartalom csökkenés kb. 30 
—63 kalória növekedés.

Az egy százalék nedvesség tartalom csök
kenésnek tehát megközelítőleg egy százalék 
hamutartalom növekedésnek kellene megfelel
nie.

Ezért vetődött fel a Schürmann féle sza
bály (2) érvényességének vizsgálata a borsodi 
medencében, mely kimondja, hogy 100 m mély- 
ségnöveikedésnek 1% nedvességtartalom csök
kenés felel meg. Ezt a IV. számú barnakőszén- 
telepnél külön is vizsgáltuk. A vizsgálat ered
ményéből az látszik, hogy nagyobb összefüggő 
területen a mélység növekedésével a ténylege
sen meghatározott nedvességtartalom nem mu
tat egyirányú csökkenést.

Oka:
1. A barnakőszéntelepeknek különböző 

lápövekhez tartozó eltérő kőzettani összetétele;
2. Nem ismerjük a fedőkőzetek lepusztulá

sának mértékét;
3. A barnakőszéntelepek eltérő kísérő kő

zetei,
Kisebb területen (egy lápövön belül) közel 

azonos kőzettani kifejlődésű barnakőszéntelep
ben, a fedő kőzetek lepusztulása nélküli, vagy 
azonos lepusztulási mértékű területen, azonban 
azt látjuk, hogy 100 méter mélységnek 0,62% 
nedvességcsökkenés felel meg.
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1. Szádeczky— Kardoss Elemér, Soós László: Szénikő- 
zettani vizsgálatok felsőnyiárádi és homokterenyei 
miocén barnakőszenek fúrás-mintáin. Kézirat. Bp. 
1960.

2. Szádeczky— Kardoss Elemér: Szénkőzettan. Akadé
miai Kiadó. Bp. 1952.

3. Vadász Elemér: Elemző földtan. Bevezetés a föld
tanba. Akadémiai Kiadó Bp. 1952.

4. Vadász Elemér: Kőszénföldtan. Akadémiai Kiadó. 
1952.

18


