
Szerkezeti megfigyelések a keletborsodi 
barnakőszén-medence üledéksorában

írta: Dr. Juhász András

A keletborsodi szénmedence területen az el
múlt években nagymennyiségű szénkutató fú
rás mélyült le a Sajó baloldalán a medencealj
zatig. A széntelepeket bányaműveletek nagy te
rületen tárták fel és egymás felett több szén
telepet fejtettek le. Ezek lehetővé tették a 
szerkezeti vonalak (vetők) csapás vonalának na
gyobb távolságon történő megismerését (köve
tését), elvetési magasságuknak több szintben a

megfigyelését, a medencealjzat és a széntelepes 
rétegcsoport összefüggésének szerkezeti vizsgá- • 
latát.

A) A vetők csapásvonala:

A vetők csapásvonaLa, mint ismert, csak
nem kizárólag ÉK—DNy-i irányú (1. sz. ábra).

1. sz. ábra. A keletborsodi barnakőszénmedence szer
kezeti vázlata.
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Eltérések:
1. A  medencealjzat közelségében, felszíni 

kibúvása környezetében a vetők csapásvonala 
rendszertelen.

2. A  medence Ny-i részén a vetők elhaj
lása az északi iránytól nagyobb, mint a keleti 
részein. Ez jól megfigyelhető (1. sz. ábra) a Sajó 
mindkét oldalán, de különösen a Sajó jobb
partján. (Míg a vetők Bánfalván az északi 
iránnyal 40°-os szöget zárnak be, Berentén 
csaknem éisziaki irányúak). A  vetők ezért há
romszöget zárnak be. Két háromszög figyelhető 
meg. A  háromszögek alapja a Bükkhegység, 
az egyiknek csúcsa Kurityán és Sajókaza kö
zött, a másiknak Sajólászlófalva körül van.

3. A  vetők csapásv lalai gyakran csak kis 
szakaszon egyeznek. Nagyobb szakaszon vagy 
hajlítottak, vagy töréssel egyenes szakaszokból 
összetettek. (Jól látható ez a bányamű ve
lőtökkel feltárt területeken, Alacska környé
kéin). A  vető csapásvonalak a kőzetrétegek vas
tagság vagy minőség változását jelzik.

4. A  Sajó jobboldalán, a bányaműveletek' 
kel és kutatófúrásokkal az északi iránytól 45°- 
nál jobban elhajló két darab vetőt ismertünk 
meg (1. sz. ábra). Ezek nagy elvetést magassá
gúak. A  II. számú 4200 m hosszban ismert.

5. A  vető csapásvonalainak összege a fel
sőbb telepekben nagyobb, mint az alsó szén- 
telepben.

T e r ü le t

n a g y s á g a
(km 2)

C s a p á s v o n a l
h o s s z a

(m)

pl. Baross aknán a II. telepben 0,78 4290
(diósgyőri terület) IV. telepben 
2. sz. ábra

0,78 3470

(bányaműveletekben feltárt
terület)

Berente altárón I. telepen 2,48 12420
(Sajó jobb oldala) IV. telepben 
(kutatófúrásokkal részletesen

2,48 10370

megkutatott terület)
Ormos IV. akna IV. telepben 1,0 4994
(Sajó bal oldal) V. telepben 1,0 4386
(bányaműveletekkel feltárt terület)

B) A vetők elvetést magassága

Az elvetett rögöknek egymáshoz viszonyí
tott helyzete szerint megkülönböztetünk lép
csős vetődéseket, sasbérceket és árkokat. A  ve
tők normálisak, vagyis a fedőrög a fekvőröghöz 
képest lefelé mozgott, ami a felszín növekedé
sét eredményezi.

1. A  medencében nagy 40 m feletti el veté
si magasságú vetőt keveset ismerünk. (A Sajó

baloldalán hetet, jobb oldalán nyolcat, a diós
győri területen hatot). Elvetés! magasság sze
rint a vetők csapáshossza az alábbi: (Bányamű

it sz. ábra. Baross akna és Finkey táró bányaművele
teivel feltárt vetők a II. és IV. sz. bamakőszéntele- 

pekben.

veletekkel feltárt 18 -akna 9 km2 területén fel
mért vetők):

Elvetési magasság (m) Csapáshossz
m %

0— 2 m között 153,830 50,2
2— 5 m „ 86,352 27,8
5—20 m „ 45,203 14,5

20 m felett 24,805 7,9
összesen: 310,190 100,0

2. A  vetők elvetési magasságai általában 
a felsőbb széntelepekben nagyobbak, az alsóbb 
széntelepekben kisebbek. Ezt bányaműveletek
kel feltártuk, az egymás fölött elhelyezkedő 
II. éis IV. barnakőszéntelepeken láthatjuk (3. 
sz. ábra).
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3. abra-

F ö ld / 'a  n i  s z e lv é n y  Baross akna területén keresztül
M ‘ 1:5000

3. sz. ábra. Oldalmetszet a Baross akna II. és IV. sz. 
barnalcőszéntelepek térbeli helyzetéről.

3. A vetők .dőlésszögei laposak (52— 67°), 
Megközelítőleg megegyeznek a mérések alap
ján szerkesztett rétegek törési szögeivel.

4. A  vető esapásvonala mentén elvetési 
magassága változó. Pl. A bányaműveíetekfcel 
feltárt „Császtai nagyvető” elvetési .magassága 
Szuhakállói lejtősaknától K-re 37 m, ettől 
északra a III. siklóban 17 m, a IV. telepi fő
vonal 3. sz, front bal légvágatában 0. (A vető 
csapás vonalának hossza 1450 m).

5. A  nagy vetők vetőhyalábokra sza
kadnak szét. IlyenkorJ a vetők elvetési ma
gasságainak összege kisebb, vagy megközelítő
leg megegyezik a nagy vető elvetési magassá
gával. (Ezt a magasabban elhelyezkedő alap
hegység felszín, illetve a kisebb vastagságú 
medenceüledék okozhatja). (A Kondói nagyvető 
185 m elvetési magasságú a Harica völgyében. 
Ezt Béreidétől délre két 28 m körüli elvetési 
magasságú vetővel azonosíthatjuk).

C) A vetők csapásvonala, elvetési magassága a 
medencealjzat domborzata és a medence üle
dékek vastagsága közötti összefüggések.

1. A  vetők Gsapásvonala legtöbbször pár
huzamos a medencealjzat szintvonalaival. El
vetési iránya a medencealjzat mélyebb része 
felé mutat (4. sz. ábra).

2- A  vetők elvetési magassága, ha csapás- 
vonalai merőlegesek a medencealjzat szintvo
nalaira, a medencealjzat magasabb részeihez 
közeledve csökkennek, majd megszűnnek (4. sz. 
ábra).

3. A  széntelepekben, illetve a helvéti üle- 
déksorban kevés és kis elvetési magasságú ve
tőt találunk, ha a medencealjzat felett kisvas- 
tagságú üledék volt. Ezt láthatjuk Rudolf III. 
akna területén, ahol a medencealjzat 50—100 m 
mélységben található. A  bányaműveletek 1,45 
km1 2-nyi területen 5 m feletti elvetési magasságú 
vetőt nem tártak fel.

D) A széntelepek települési helyzete és a szer
kezeti vonalak közötti összefüggések.

Az ÉK-i iránytól jobban elhajló vetők 
(A/4. pontban említettek) a dőlésirányt lénye
gesen, megváltoztatják. A  vetők különböző ol
dalain a szóntelepek dőlésiránya ellentétes (ál
talában ÉNy, illetve D-i irányú). (Ezek jelzik 
valószínűleg a medencealjzatban kiújult vető
ket).

Az elmondott megfigyelések azt mutatják, 
hogy a leírt tulajdonságaikkal jellemzett vetők 
nem csupán a régi szerkezeti mozgások kiúju- 
lásával jöttek létre. Ilyenek a medencében — 
megfigyelésünk szerint — kevés van, illetve
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i. sz. ábra. A medencealjzat, a széntelep dőlésének 
és a vetők elvetést magasságának összefüggése.

lehet. A mozgási zónák között nyugodt fejlődé- 
sű részek vannak, melyekben törések nélküli 
medencealj zati mozgások voltak. Ezek csupán 
a kőzetek vastagságának és minőségének kifej
lődését befolyásolták. A  mozgási zónák közötti 
kisebb elvetés! magasságú vetők kialakulásában 
a megfigyelt törvényszerűségek bizonyítéka 
alapján, jelentős szerepe volt a medenceüledé- 
kek víztelenedésének, tömörödésének.

Ennek bizonyítására a jövőben (az eddigi 
megfigyelések és adatok kiegészítésére) részle
tes vizsgálatokat végzünk, melyek az alábbiak
ra terjednek ki.

1. A medencealjzat domborzata.
2. Szemeloszlási vizsgálatok a megfigyelt 

szerkezetekhez kapcsoltan.
3. A  meden-oeüledékek vastagságának és 

kőzetfizikai tulajdonságainak rétegen
ként! felmérése.

4. A  bányaműveletek okozta beszakadások 
törésszögének összevetése a vető dőlés
szögével.

5. A  víztelenedés vízszintes és vertikális 
gyorsaságának mértéke.

7. A tömörödés mértékének modell kísér
lete.

Ezeknek a vizsgálatoknak az alapján lehe
tőségünk lesz értékelni a kőzettömörödésből 
eredő és az alaphegységben kiújult törések ál
tal létrejött szerkezeti mozgásokat. Vagyis a két
féle hatás által létrejött mozgásokat szét tud
juk választani és együttes hatásukat felismer
hetjük.

Az eddigi megfigyelések statisztikai fel
dolgozása is már jelentős segítséget nyújt a 
részletesen nem megkutatott területek zavart- 
ságának kiértékeléséhez.

16


