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ÉRTEKEZÉSEK

A KOMLÓI BÁNYAFÖLDTANI KUTATÁSOK
LEGÚJABB EREDMÉNYEI

WEIN GYÖRGY*

(Egy szövegközti térképpel és két melléklettel.)

A komlói bányával elször Schmidt J. foglalkozott érdemlegesen 1916-

ban (1). Ismertette az akkor feltárt rétegsort és a telepvastagságokat. Földtani szel-

vényt készített az üjakna (Kossuth-akna), az I/a. és Ill/a. sz. fúrások vonalán át.

Megállapította a meredek E-i dlés fvett; ábrázolta a 12. telepig 200 m tszf.

magasságig feltárt rétegek helyzetét. Ez az akkori feltárási viszonyoknak megfelel
kép viszonylag egyszernek mutatta a komlói bánya hegységszerkezeti viszonyait.

Vadász E. a komlói feketekszén rétegtani helyzetét ismertette (3). Rozlozs-
nik P. (2) kutató fúrásokat jelölt ki, s szakvéleményében a III. mélyszint ÉK-i
feltáróvágatában észlelt eruptív kzetet trachidoleritnek minsítette. Ugyanennek
a vágatnak már akkor is megközelíthetetlen részébl kikerült eruptív kzetdarabokat
pedig amfibolandezitnek határozta meg. Feltételezte, hogy itt egy amfibolandezit-

telér húzódik. Vitális I. csak röviden ismertette a komlói bányára vonatkozó
add ;

gi — elssorban felszíni — kutatások eredményeit (4). A Komlón 1936— 1943.'

közt mélyített kutatófúrások eredményeit Telegdi Rt. h K. összegezte. Hang-
súlyozta, hogy a rendkívül zavart szerkezet és szeszélyes telepkifejldés terület

földtani megismeréséhez feltétlenül szükség van a bánya földalatti vágatainak rend-

szeres, részletes földtani térképezésére (5). Erre azonban csak a felszabadulás után

kerülhetett sor. Ifj. Noszky J. térképezte földtanilag Komló környékének felszínét

s értékes megfigyeléseket végzett a bányában is. Észrevette pl., hogy' a IV. sz. f-
légvágat a fed homokkcsoport grypheás padját tárja föl. Sz»ékyné Fux V.

kzettani vizsgálatokkal különítette el a komlói bánya eruptivumait 17) trachidole-

ritek és fonolitokra. 1949-ben került 6or a mecseki kerületi geológus: állás megszer-

vezésére. Meginduló bányabeli felvételeim közelebbi célja a komlói telepösszlet

összetételének pontos ineg :smerése s hegységszerkezetének felderítése lett. Távolabbi

célom a Meosekhegység kszéntelepeinek párhuzamosítása a bányabeli és a fúrások-

kal eszközölt megfigyelések alapján. Az alábbiakban kizárólag a komlói bányaterület

földtani fölépítésével foglalkozom.

* Eladta a M. Tud. Akadémia nagygylésén 1951. dec. 12-én

r
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Rétegtani viszonyok

Az alöó-liász telepösszlet földtani keretét középs-triász mészk alkotja. Ezt

az 500—700 m vastag rétegösszletet a komlói bányából nem ismerjük, csupán a

XVII. sz. fúrás tárta föl, a telepösszlettel tektonikus érintkezésben. A bányászatnak

a jövben azért kell erre is tekintettel lennie, mert a középs-triász mészk mély-

karsztja nagyhfokú (54° C) vizet tartalmaz, ennélfogva elreláthatólag emelni

fogja a mélység felé amgyis növekv hmérsékletet. Katasztrofális méret vízbetö-

réstl azonban nem kell tartanunk, mert — az eddigi adatok szerint — g középs-
triász mészk itt, a miocén rétegekkel letakart részen, valószínleg kevésbbé

karsztosodott és kisebb mennyiség mélykarsztvizet tartalmaz, mint középhegysé-

geink egyéb karsztterületei.

Az anisusi-emelet vastag, meszes, ritkábban dolomitos lerakódásain települ

wengeni pala vastagsága a komlói XXI. sz. fúrás szerint 100 m. A wengeni pala

fekete-6tétszürke, bitumenes, levéllenyomatokat is tartalmazó palás agyag. Alján

sötétszürke bitumenes mészk betelepülések is gyakoriak. Felfelé fokozatosan megy
át a 600—700 m vastagságú raeti homokk csoportba.

A durva és finomabb szem, rendesen zöldesszürke raeti homokk, a közéje

települt tarka (zöldesszürke — vörös szín) palás agyag a komlói XXI. sz. és

a zobáki III. sz. fúrásban szerepelt. A homokk, s különösen a tarka pala biztosan

jelzik a telepösszlet fekvjét. A bányabeli vágatok a raeti rétegeket még nem tárták

föl. A raeti homokk fokozatosan megy át a liász kszéntelepes rétegcsoportjába,

amelyet gyakorlatilag az els kszénzsinórok megjelenésétl kezdve számíthatunk.

A. jellegzetes raeti homokkvel szemben a kszéntelepes liászt szürke vagy világos-

szürke homokk és szürke vagy sötétszürke — sok szerves anyagot tartalmazó —
palás agyag alkotja. A határ azonban nem éles, megvonása slénytani alapon

eddig nem sikerült. A NoszkyJ. által javasolt üledékkzettani vizsgálatok nem
fejezdtek be; így még ma is a vlzolt (gyakorlati úton történik a két rétegcsoport

elkülönítése.

A komlói telepösszlet vastagsága — az els kszéncsíktól az utolsóig, illetve

a fed gryphaeás márgás homokk megjelenéséig — 430—500 m-re becsülhet.

A kszéntelepeket, arkózás homokkövet, növénylenyomato6 kszénpalát és palás

agyagot, sávos palát és finom homokos palás agyagot tartalmazó, szárazföldi —
partmenti, mocsári eredés telepösszlet — a pécsi kifejldéssel ellentétben — ritkán

tartalmaz tengeri betörésre utaló elegyes- vagy sósvízi közbetelepüléseket. A bányá-

ban — a gryphaeá6 padoktól eltekintve — mindössze hét helyen sikerült smarad-
ványokat találnom (rendszerint meghatározhatatlan vastaghéjú kagyló-lumasella,

vagy osztreás padok alakjában). Az egyes kövületes lencsék csekély horizontális

elterjedések. A Noszky J. említette — a VI. sz
:

nt K-i I. keresztvágatának 72

m-ében lev — 30 cm vastag gryphaeás-fúrókagylós — kövületes pádból sem lehe-

tett meghatározható Gryphaeá. t kiütni. Csupán a héjak vastagsága utal Gnyphaeákra.

E padnak egyébként csak annyi a jelentsége, hogy ez az els irodalmilag rögzített

gryphaeás réteg a telepösszleten belül. Rétegtanilag azonban csekély kiterjedése

miatt nem értékesíthet. Pécs vidékével ellentétben, a magasabb k6zénpadok közötti

meddbl eddig még nem került ki a párhuzamosítást megkönnyít Ammonites-íauv.a.

A kszéntelepes rétegcsoportban eddig sem Foraminiferát, .sem Ostracodá t

nem találtam. Eddig még meg nem határozott gyér nrkrofauna került ki a fed-

márgacsoportnak a 23. 6Z. fúrással feltárt egyes rétegeibl. A mikrofauna tehát csak

a végleges tengerelöntés után, a tengeri rétegekben jelentkezik.

Mind a kszéntelepekben, mind a medd közbetelepülésekben eléggé széí-

rorcsolt, de még felismerhet állapotban megtalálhatók az egykori növényvilág

spórái és virágpor szemei. Nem sikerült azonban még megtalálni a pollen és spóra
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koncentrálásának módját, amelynek segítségével készítményeken százalékszámításo-

kat lehetne végezni. Amíg ez nem sikerül, addig a pollen és a spóra megfigyelése

csak érdekes megfigyelés marad, anélkül, hogy a kszéntelepek azonosítására fel

lehetne használni.

Az üledékkzettani vizsgálatot itt nem tartom célravezetnek, mert a bánya-

vágatok különböz szemnagyságú homokkpadjai általában igen szeszélyes elter-

jedésnek.

Esetleg felhasználható lenne a telepek párhuzamosításánál azok, illetve

medd közbetelepülések rádióaktivitásának mértéke. Erre vonatkozólag Szalay S.

vizsgálataitól remélhetünk eredményt'.

A kszéntelepek kém'ai jellegére vonatkozólag még igen kevés és jórészt

megbízhatatlan adat áll rendelkezésünkre. Megbízható átlagmintaelemzések csak a

VIII. és X. sz. telepekbl készültek. A többi vizsgálatot résmintákon végezték.

A komlói telepek — akárcsak az összes mecseki alsó-liász kori kszéntelep — vas-

tagságát, és medd közbetelepüléseit illetleg is, igen változatos kifejldései. A rés-

mintákból megállapított hamutartalom vagy égésmeleg tehát csak tájékoztatást

nyújthat fellük, pontos párhuzamosítást azonban ennek alapján egyelre nem tehe-

tünk. Az Állami Földtani Intézet vegy : laboratóriumában vizsgált komlói résminták

között alkáli-tartalomban nincsen különbség; egyedül az V. szint D-i fkeresztvága-

tában harántolt legmagasabb, 0,20 m vastag kszénréteg különbözött aránylag

nagy Si- és Ge.-tartalmával a többi megvizsgált kszénmintától. Ezeket a vizsgála-

tokat még:6 tovább folytatjuk, mert esetleg a nyomelemekben mutatkozó különbség

nyújt majd támpontot a telepazonosításnál.

A felsorolt módszerek mindegyike hosszú idt és laboratóriumi felszerelést

igényel. A gyakorlatban tehát egyelre még meg kell elégednünk a gondosan végre-

hajtott földtani adatgyjtéssel. Az egyes kszéntelepek, bár szeszélyes vastagságúak,

mégis jól követhetk egyrészt önmagukban, másrészt a kísér medd kzetek, külö-

nösen a homokkpadok, figyelembevétele mellett. Igaz, hogy nagyobb távolságra

ezek legtöbb esetben nem követhetk, mégis kisebb távolságban elsegítek a párhuza-

mosítás munkáját. A kövületes lencsék a nem jellemz k6zénpala és palás agyag,

vagy a sávos, palás agyagrétegek önmagukban még csekély távolságokon belüu

párhuzamosításokra sem alkalmasak.

A komlói telepösszlet a kszéntelepek eloszlása alapján három részre osztható.

1. A telepmentes raeti homokktl a XVII. sz. telepig számítjuk a csak vékony,

fejtésre, érdemes kszéntelepet nem tartalmazó „alsó-te’.epc6oport“-ot. 2. A XVII.

teleptl a VII. sz. telepig bezárólag vesszük a „középs- vagy f-telepcsoport‘‘-ot

3. A VII. teleptl a kszénfed homokkcsoportig tartó fiatalabb telepek pedig a

,,íels-te!epcsoport“-ba foglalhatók össze. Ezt a beosztást a kszéntelepek eloszlása

és kifejldése indokolja.

Az alsó-telepcsoport csupán a zobáki 3. sz. és a komlói 19. sz. fúrásban

ismeretes vékony kszénc6 fkoktól eltekintve, csupán egyetlen 30 cm vastag telepei

tartalmaz A medd kzeteket fleg középfinom vagy durvább szem, helyenként

arkózás homokk, finomszem homokk, szürke palás-agyag és kszénpala alkotja.

A mintegy 150 m vastagságú alsó-telepcsoport az eddigi adatok szerint mrevalc
telepeket nem tartalmaz.

A középs-, vagy f-teleposoport a XVII. sz. legalsó fejtésre érdemes teleppei

kezddik. Csak az V. sz. É-i légvágatban és az V. sz. fkeresztvágat É-i folytatásá-

ban fejldött ki vastagabban. Az els helyen hat 10—30 cm vastag fekvcsík után

1,20 m kszén, 0,20 m kszénpala és 0,90 m vastag kszénpad fejldött ki. Amá6ik
vágatban, amelyrl csak régi szelvények állnak rendelkezésünkre, 0,40—0,20 és egy

0,50 m vastag pad képviseli a XVII. sz. telepet. A VI. szinten a XVII. sz. telep
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számos (4 8) vékony (0,5—0,25 m) csíkra bomlik. Ez a telep hamarosan kiéke -

lödik, így a kszénvagyon szempontjából nem jöhet számításba.
A X\ II. teleptl 11—24 m vastag medd összlet választja el a XVI. telepet.

A Kossuth-akna körüli területen a XVI. telep fekvjében igen jellegzetes és minde-
nütt jelentkez 4—8 m vastag, világosszürke, középíinom, helyenként durvább szem
homokkpad figyelhet meg. A többi medd kzet: szürke palás agyag, sávos palás
agyag és kszénpala. A XVI. telep egy alsó 1,00 m-es és egy fels 1,10—1,50 m
vastag kszénpadból áll, amelyeket 0,50—1,00 m kszénpala. választ el egymástól.
Anyaga ersen palás és szétporló. A komlói laboratórium vizsgálatai szerint a VI.

szint XVI. telepébl vett minta hamutartalma 46,20%. Az általam errl a területrl

vett és az Állami Földtani Intézet laboratóriumában megvizsgált minta hamu-
tartalma 27,76%, nedvesség 2,17%, égésmeleg 5786 kal/kg, K20 3,03%, Na20 1,83%.

A XVI. telep, különösen a fekvjében lev homokkréteg kifejldése következtében,

jól követhet. Ez tekinthet Komló legalsó jól mvelhet telepének. A VI. szinten

lev fejtések tanúsága szerint azonban helyenként ez is elvékonyodik és szeszélyes

kifejldés.

A XVI. sz. telep fölött 11— 17 m vastagságú, fleg palás agyagból és helyen-

ként finom homokkrétegbl álló medd rétegek után következik a XV. telep rend-

szerint két (0,40 m vastagságú, 0,20 m medd közbetelepülést tartalmazó) vagy egv

(1,00 m vastag) kszénpadja. Az V. szinti légakna irányvágatából hajtott vágatból

kikerült anyagnak a komlói laboratóriumban történt vizsgálatok szerint: hamu-
tartalma 23,04%, nedvességtartalma 3,01%, égésmelege 5800 kal/kg, nem kokszol-

ható. Az V. sz. légvágatból általam vett és az Állami Földtani Intézet laboratóriu-

mában vizsgált minta hamutartalma 37,59%, nedvességtartalma 2,89%, égésmelege

4349 kal/kg, K20 3,16%, Na20 0,76%. Ez a telep is szeszélyes vastagságú, össze-

tétele is ersen ingadozik.

A XV. telep fölött — 5,00— 15,00 m vastag középíinom és finom homokk
és palás agyagrétegek közbeiktatódásával — fejldött ki a XIV. sz. telep. A két

telep között (vagy a XIV. sz. telep közvetlen fekvjében vagy a XV. és XIV. telepek

között) 2,00—-6,00 m vastagságú, rendesen finomszem világosszürke, de sokszor

középfinom-durvaszem, világosszín homokkréteg van. Az V. sz. légaknái irány-

vágatból kikerült mintán a komlói laboratóriumiban végzett vizsgálatok szerint a

XIV. sz. telep kszenének hamutartalma 16,01%, nedvességtartalma 2,26%, égés-

melege 6200 kai., koksz 14 mm. A VI. sz. fkeresztvágatból általam vett és az

Állami' Földtani Intézetben megvizsgált minta hamutartalma 22,50%, nedvesség-

tartalma 2,31%, égésmelege 6061 kal/kg, K2O 2,99%, Na20 1,15%. A XIV. telep

kifejldése igen szeszélyes. A VI. szinti D-i fkeresztvágatban (illetve ennek a fekv
fölötti folytatásában) 5,50 m vastag, szép, darabos, fényes kszén fejldött ki.

Az V. sz. fkeresztvágatban ellenben már csak 0,80 m vastag. A VI. szinti I. kereszt-

vágatban pedig három teleprészre bomlik.

A XIV. telep fölött 2,00—4,00 m vastag, palás agyag és szénpala réteg után

következik a XIII. sz. telep. A két telep igen közel fekszik egymáshoz, nincs közöttük

jellegzetes medd réteg, így könnyen összetéveszthetk. A XIII. telep egy pad (2,00 m
vastag), de megvastagodhatik kétpadú, 3,50 sszvastagságú teleppé is. Az eddigi

feltárások szerint aránylag szépen fejlett, jóminség kszenet tartalmazó teleppel

van dolgunk. Az V. szinti légaknai irányvágatból kikerült és a komlói laboratórium-

ban megvizsgált minta hamutartalma 18,45%, nedvességtartalma 2,18%, égés-

melege 6100 kai., kokszolható (15 mm). Az általam a VI. szinti K-i fekvágatból veit

és az Állami Földtani Intézetben megvizsgált minta hamutartalma 8,12, nedvesség-

tartalma 2,39%, égésmelege 7288 kal/kg, K20 1,48%, Na20 0,47%.

A XIII. telep fölött 4—7 m vastag középíinom homokk, palás agyag és szén-
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pala rétegek után következik a XII. telep. Az V. szinten, a Kossuth-akna környékén

a XIII. telep fedjében 2 m vastag durvaszem homokkpad van. Ezt a homokk-
padot ismerhetjük fel a VI. szint IV-ik keiesztvágatában az antiklinális magjában
átharántolt XIII. telep fölött is. A Kossuth^akna környékén a VI. szinten már hiány-

zik a homokk a XIII. telep fedjébl. A VI. szinten 1,20 m vastag lumasellás, fleg
osztreákat tartalmazó mészkpad ékeldik közbe, amely viszont a szomszédos szin-

tek keresztvágataiból hiányzik. A XII. telep kifejldése igen szeszélyes. A VI. szint

K-i ffekvágatában 4,80 m kszén -j- 0,50 m palás agyag + 0,50 m kszén alkotja.

Az V. szinti É-i légvágatban 3,50 m vastagságú. A VI. szinti III. keresztvágatbar.

0,25 m kszén + 0,40 m palá6 agyag -f- 0,85 m kszén + 0,30 m palás agyag

+ 1,20 m kszén alkotja. Az V. szinti légaknái irányvágatból kikerült és a komlói

laboratóriumban megvizsgált kszénminta hamutartalma 15,53%, víztartalma 3,22%,
égésmelege 6200 kai, kokszolható (15 mm) . Ugyaninnen általam gyjtött és az Állami

Földtani Intézet laboratóriumában megvizsgált minta hamutartalma 15,83%, ned-

vessége 2,48%, égésmelege 6432 kal/kg, KoO 2,04%, Na20 0,89%.

A XII. telep fölött helyenként — mintegy 2,00—5,00 m palás agyag és kö-

szénpala közbetelepülés után — a rendesen teljesen kimaradó, 0,30— 1,00 m vastag-

ságú, fejtésre nem érdemes telep következik (XI. telep).

fi XI. telepre 2—8 m középfinom-durva homokk és palás agyag közvetí-

tésével települ a, X. telep. A VI. szinten jellemz — mintegy 2—7 m vastagságban
kifejldött világosszürke közópíinom-durvaszemcsés homokk az V. szinten már
hiányzik e telep fekvjébl. A X. telep a komlói medence ftelepe. Vastagsága azon-

ban széles határok között ingadozik. Éppen így a medd közbetelepülések is szeszé-

lyesen változók. A X. telep legvastagabb kifejldése a bánya DNy-i részén lév
rétegteknben figyelhet meg (10— 11 m). K felé a X. telep kissé elvékonyodik. Itt

a VI. szinti V. keresztvágatban 2,80 m kszén -f- 0,20 m kszénpala + 4,20 m kszén
alkotja. A VI. szinten a fkeresztvágattól ÉK-i irányban a K-i fekv fkeresztvágat-

ban már sokkal rosszabb minség, vékonyabb és sok medd közbetelepülést tartal-

mazó kifejldését ismerjük. Itt 3,50 m kszén + 0,40 m szferosziderit + 0,50 m k-
szén + 0,40 m palás agyag + 1,50 kszén -j- 0,20 m szferosziderit + 0,40 m palás

agyag -f- 0,40 m kszén + 0,10 m szferosziderit + 0,25 m palás agyag + 0,40 m
kszén van jelen. Itt tehát — beleszámítva a 0,40 m vastag teleprészeket is— 6,30 m
vastagságú. A VI. 6zint I. keresztvágatában — régi adatok szerint — csak 4 m.

vastag volt a X. telep. Az 1950. évi fejtési területrl vett átlagmintákból számított

átlagos hamutartalma 23,90%, nedvessége 2,82%, égésmelege 5526 kai, általában

kokszolható. A VI. szinti V. keresztvágatból általam gyjtött minta átlagos hamu-

tartalma 23,90%, nedvessége 2,82%, égésmelege 5526 kai. általában kokszolható.

A VI. szinti V. keresztvágatból általam gyjtött minta hamutartalma: 14,97%, ned-

vességtartalma 2,59%, égésmelege: 6518 kai., K2O 1,38%, Na20 0,44%. A X. telep

anyaga porló, fényes, jóminség 6zén.

A X. telep felett 27,00—45,00 m távolságban vastag, fleg homokkbl és finom

palás homokkbl vagy homokos sávos palás agyagból álló medd rétegek után kö-

vetkezik a IX. telep. A X. telep fölötti vastag, fleg finomabb összetétel homokköves

rétegek közt, a VI. szint K-i fekv fkeresztvágatában van a Noszky J. áltat

említett 0,30 m-nvi, fleg vastaghéjú kagylókból álló lumasella. Ez a lencse igen

hamar kiékeldik. Hasonló helyzetben, de a IX. telephez jóval közelebb, a VI. szinti

IV. keresztvágat elején és az V. szinti IV. harártvágat 25 m-ében is van az elzhöz
hasonló vastaghéjú kagylókból álló, 1 m vastagságú, barnaszín, homokos mészk-
pád. Osztreán kívül más felismerhet kövületet nem tartalmaz. Ez a kövületes pád

azt jelzi,- hogy a X. telep után igen rövid ideig tartó és nem egyöntet tengeri

elöntések zavarták meg a parti, mocsári üledéksor lerakódását. A X. telep és IX.
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telep közt az V. 6Z. fkeresztvágatban egy edd :

g ismeretlen telep figyelhet meg.
[tt 1,00 m vastag, anyaga fényes, darabos kifejldést! A szomszédos keresztvága-
tokban azonban már nem nyomozható és a VI. szinten csak 0,10 m vastagságban
a II. sz. akna ^szelvényében pedig 0,30 m vastagságban fejldött ki. Tehát csak helyi’
kisjelentség lencsérl van szó (IX/a. telep). A IX. telep a komlói bánya
„vezértelepe". Igen jellegzetes és az egész bánya területén egyöntet kifejl-
dést mutát mind a telep, mind a kísér mellékkzet is. Vastagsága 0,20—0,40 m
között ingadozik, fényes, kemény, darabos kszén alkotja. Fekvjében rendesen két
0,05—0,20 m közt ingadozó kísér kszénsáv fejldött ki 2 m távolságon belül.
Fedjében 1,00 2,00 m vastag, kemény, finomszem és sokszor osztreákat is
tartalmazó homokk van. Az V. sz. D-i fkeresztvágatának elején gyjtött minta
hamutartalma 10,83%, nedvességtartalma 2,05%, égésmelege 7005 kal/kg K»0
1,07%, Na20 0,24%.

A IX. telep fölött 7,00— 11,00 m-nyi vékony kszéncsíkokat tartalmazó, palás
agyag és szénpala, valamint finom homokk lerakódások után következik a Vili.
telep. A két telep között, a IX. telep fed homokkövén kívül más jellegzetes kísér
kzet nincsen. A VIII. telep alatt általában 4,00 m-es, 4—5 db. 0,05—0,40 m vastag
kszéncsíkot tartalmazó sáv fejldött ki, ami jellemznek mondható erre a telepre.

Maga a VIII. telep két vagy három padra oszlik. A VI. szinti D-i fkeresztvágatban
1,60 m kszén -f 1,00 m szénpala -f 2,40 m kszén alkotja. Az I. $z. Ny-i kereszt-

vágat régi bányatérképe szerint 0,70 m kszén + 0,10 m szénpala + 0,30 m k-
szén -f- 0,40 m kszén -f- 0,20 m szénpala + 0,40 m kszén a szelvénye. A VIII.

telep általában 2,40—3,00 m vastag fejthet fekete kszenet ad. Kifejldése eléggé

egyöntet, a k6zénrétegek elvékonyodása és kivastagodása is. így a D-i fkereszt-

vágatban feltárt VIII. telep a VI. szinten osak egy 1,10 m vastag pádból áll, az

V. szinten egy medd közbetelepülést tartalmaz. Minsége is egyenletesen jó, fényes,'

darabos. Az 1950. évi fejtési területrl, amely a VI. és V. szinten a rétegtekn

K felé haladó szárnyán volt, átlagmintákból a komlói laboratórium által kiszámított

átlageredmény szerinti hamutartalom 25,94%, nedvességtartalom 2,84%, égésmeleg

5307 kai., általában kokszolható. Az V. szinti 3. számú sikló és a II. légaknai irány-

vágat közötti VIII. telepi harántvágatból vett és az Állami Földtani Intézet által

meghatározott minta hamutartalma 18,11%, nedvességtartalma 2,66%, égésmelege

6372 kal/kg, KoO 2,37%, Na.20 0,79%.

A középs telepcsoport tartalmazza a komlói bányászat legfontosabb kszén-
telepeit. Az egyes telepek a IX. -et, st részben a VIII.-at is kivéve, igen szeszélyes

vastagságú és minség. A XVI. telep csak a fekjében kifejldött homokkréteggel

együtt ismerhet fel. A szorosan egymáshoz csatlakozó XV., XIV., XIII., XII., XI.

és X. telepek elkülönítése gyakorlatilag csak a meglev vágatokban lehetséges.

Fúrásokban, egymástól távol es helyeken csak megközelít pontossággal vagy egy-

általán fiem lehet megállapítani, hogy a középs kszéntelepes csoport melyik tele-

pét harántoltuk. A bányavágatok rétegsorrendjének ismerete alapján, a fúrásokban

megállapítható, a XVI., X., IX., valamint a VIII. telep. Ezek is csak akkor, ha a kísér-

kzetekbl Í6 megfelel minták állnak rendelkezésre. A legvastagabb X. telep fölött

szórványosan jelentkez elegyesvízi kövületes közbetelepülések arra utalnak, hogy

a tengerpart lassan, szakaszosan süllyedni kezdett, ez végül teljes tengerelöntést

eredményezett. A VIII. utolsó vastag telep után, sok vékony telepet tartalmazó, az

alsó telepcsoporthoz hasonló, 135 m vastagságú fels telepcsoport következik.

Ezt a telepcsoportot a VI. és V. sz
:nt D-i fkeresztvágatai tárták fel. A régi

Anna-aiknai bányászat is ezeket a telepeket fejtette. A magas telepek számozását az

Anna-aknai telepszámozás szerint végezzük egyelre, addig, amíg minden telepet át

nem számozunk a vasa6i telepeknek megfelelen. Többé-kevésbbé megállapítható

X
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hogy a D-i tkerésztvágatok telepei közül melyek feleltek meg az Anna-aknai magas
telepeknek. Egyedüli támpontul a régi szelvényekben feltüntetett telepkifejldés s

az egyes telepek távolsága szolgál. A kísér kzetek itt is fontos segítséget nyújta-

nak a szintek azonosításánál, a régi szelvények azonban ezeket egyáltalán nem,

vagy csak megbízhatatlanul tüntetik föl, a reájuk való hivatkozás tehát bizonytalan.

A telepek leírásánál a D-i fkeresztvágat szelvényét vesszük alapul.

A VIII. telep fölött 10 m-re közbetelepült, finom homokk és sávos palás

agyag, valamint vékony kszénrétegecskék után következ VII. telep 3—4 pádból

áll, 1,20— 1,40 m összvastagsággal.

A VII. telep fölött vastag 30,00—35,00 m, fleg finomszem homokkbl
álló medd rétegösszlet következik. Ebben 2—3 db. szürke-zöldesszürke kagyag-
szer közbetelepülések figyelhetk meg, melyeket a telepazonosításnál jól fel lehet

használni. Két kövületes pad is van a medd rétegsorban. A medd rétegsorra

következ VI. telepet egyetlen 0,50 m vastagságú pad alkotja.

A VI. telep képzdése után a kszéntelepek keletkezési üteme meggyorsult s

a vékonytelepeket kis /nedd közök választják el egymástól. Ezek közül a 10—20 m
után következ padot ideiglenesen, az Anna-aknai analógiák alapján, V. telepnek

nevezhetjük. A VI. és V. telepek között 2—3 vékonyabb, csakhamar kiékeld kszén-
réteg van. Maga az V. telep egyetlen, 0,35—0,45 m vastagságú pad.

A IV. telepet 1,50—5,00 m finom homokk közbetelepülés választja el az

V.-tl. A IV. telep 2—4 pádból áll, amelynek össkvastagsága 0,70— 1,10 m.

2,00—3,00 m finom sávos homokk, illetve sávos palás agyag után követ-

kezik a 2—3 padra bomló III. telep. Összvasíagsága 1,3 m.

A III. telep fölött számos (20—21) vékony, legfeljebb 0,40 in vastagságú

kszénrétegeket tartalmazó rétegsor következik. A benne kifejldött finomhomokos,

sávo6, palás agyag az üledékanyag további kifinomulását jelzi. A III. telep fölötti

Ill/a. telep 4—5 0,10—0,40 m vastag pádból áll. Fejthet vastagsága 0,90

—

1,20 m. A II. telep kétpados kifejldésben jelentkezik. Vastagsága 0,55 m.

3,50—8,00 m-nyi sávos palás agyag közbetelepülés után következik az I. telep,

ugyancsak két padban 0,50—0,60 m összvastagságban.

Az I. telep fölött még 9 vékony telepecske jelzi az egykori mocsár jelenlétét,

majd 22 m medd után finom, gyengén meszes kemény homokkréteggel a fed
homokkcsoport el6 padja jelentkezik. A kszéntartalmú kifejldést véglegesen

felváltja az elrenyomuló tenger üledéksora.

A fels telepcsoportra jellemz tehát a sok vékony telep. Medd rétegeit az

alsó és középs telepcsoport medd közbetelepüléseitl a jellegzetes, finomszemü,

sávos homokk és 6ávos palás agyag kifejldés túlsúlyra jutása különbözteti meg.

Néhány osztreás pad tanúsítja itt Í6 a tenger idnkénti benyomulását. A vékony

kszéntelepek tisztaságuk miatt értékesek. A komlói laboratórum vizsgálatai szerint

ezeknek a kemény, tiszta kszénfajtáknak a ftértéke általában 5500—6500 kai.

A telepÖ6szlet minden részében jelen vannak az alsó-kréta korú trach
:

dolerit-

és fonolit-teleptelérek. Ezek elkokszosították a kszéntelepeket, több helyütt pedig

teljesen beolvasztották. A többi mellékkzetet azonban csak megpörkölték. A Kossuth -

aknai szelvény jól mutatja, hogy az összesen 180 m vastag trachidolerit felduz-

zasztja a telepösözlet vastagságát, sok értékes kszéntelepet elkok6zosított, st telje-

sen magába olvasztott. Az eruptívumok káros hatása nrnd az Anna-aknai, mind

a Kos6uth-aknai régi magasabb szinteken, mind a jelenleg mvelt V. és VI. szinte-

ken megfigyelhet. A D-i fkeresztvágattal eddig harántolt fels telepcsoportjában

hiányzanak a teleptelérek s ez növeli ennek a területnek saját jellegét.
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A fels telepcsoport legfels kszéncsíkja fölött 40—50 m vastag, sávos-palás
agyagrétegekkel váltakozó vastag szürke kemény homokk után következnek az els
Gryphaeákát tartalmazó, jellegzetes szürke, kemény, agvagmárga-rétegek, amelyek
biztosan jelzik az alsó-liász tenger elretörését. A telepossz let fels határát az
utolsó kszénteleppel, vagy az esetleg még szervesen etilhez kapcsolódó, a telep-

összletre jellemz utolsó medd kzettel vonhatjuk meg. Eszerint az említett sávos
palás agyag, amely a finom6zemü szürke homokkvel együtt jelentkezik, már a fed
homokk csoporthoz tartozik. A fed homokk vastagsága Komló környékén a bánya-
vágatokból és a fúrásokból számítva 130— 150 m. Erre a rétegcsoportra vastag-

pados, mélyebb részein finomabb szem, kemény homok, magasabb részein pedig

középszem, világosszürke, helyenként elég laza homokk települ, sokszor tetemes-

vastagságban. Közben gryphaeás padokat és egyéb, eddig még meg nem határozott

kövületeket, valamint kovás konkréciókat tartalmazó 6zürke, kemény agyagmárga
rétegek fejldtek ki.

Az ezt követ jellegzetes fedmárga Komló környékén 400—500 m vastag-

ságú. Fölfelé fokozatosan megy át a középs-liász foltos márgákba. Az alsó-liász

fedmárga a bányában az V. fkeresztvágatban D-i fvet után észlelhet. Azon-

kívül az altáró harántolta nagy vastagságban az É-i rátolódási vonalig.

Hegységszerkezet

A komlói alsó-liász feketekszénterület a vasasi telepösszletnek a kövesd-

hegyi fonolit alatt húzódó folytatása. A telepek csapása itt a vasasi E—D-i irány-

ból hirtelen Ny-i irányba fordul át. A zobáki III. sz. fúrásban és a Béta-aknában

hajtott feltáró vágatokban már 50—60°-kal E felé dlnek a rétegek. Te 1 e g d i

Roth K. vázlatos térképén Ny-i és K-i mezre osztja föl a komlói területet, ame-

lyeket egy ÉK-i—DNv-i csapású fvet választ el egymástól. A K-i bányameznek
Ny-on és DNy-on a mediterrán kimosási felület szab határt. A K-i bányamez
telepei kisebb antiklinálissal megzavarva KÉK-i irányban buknak le a fiatalabb

fedkzetek alá. Nagy vonalakban a bánya részletes felvétele sem változtatott ezen

a képen. Mivel csak a bányavágatokkal feltárt területet tanulmányoztam, a Ny-i

bányamezvel nem foglalkozom; ezen a mélybeszakadt részen ugyanis egyelre nem
folyik bányászat.

A K-i bányamez els pillantásra két hegységszerkezeti vonal közt fenn-

maradt sasbérc. Mivel az É-i fvet tulajdonképen nem vet, hanem rátolódási

vonal, a jelenlegi bányászat területe egy ÉNy fell rátolódási vonallal, DK fell

pedig vetvel határolt, magas helyzet rednek tekinthet. Az altárótól a jelenleg

is mvelt D-i fkeresztvágatokig húzódó harántszelvény (melléklet) minden szer-

kezeti vonalat és formát feltüntet. Az altáróval a harántolt mediterránkorú édesvízi

homokos-kavicsos és halp :kkelyes márgás rétegsor után az egykori lepusztulási

felület alatt elérték az alsó-liász kori fedmárga csoport kzeteit. Ebben haladtak

egészen a sóstói segédakna után elért, az eddig É-i fvet néven ismert szerkezeti

vonalig, melynek mentén a telepösszlet a Ny-i bányamezben mintegy 400—500 tú-

réi lejjebb süllyedt. Az altáró feltárásában a fkeresztvágaton ez a szerkezeti vonal

levetként jelentkezett, a baloldali kerülvágatban ellenben már ÉNy felé irányuló

rátolódást észleltem. A szerkezet 1 vonal mögött az áttolódási vonal mentén az Anna-

aknában és a komlói magasabb szinteken ÉK—DNy-i irányú antfklinálist észleltem.

Utána DK felé a fels telepcsoport egyenletesen, általában 25°-kal dl igen vastag

trachidolerit- és fonolit-teleptelérekkel szétszabdalt, egymással nem azonosítható

tagjait és kísér kzeteit harántolta az altáró. A II. sz. akna a DK-i dlés anti-

klinális szárnyban haladt a VI. szintig. Az altáróban harántolt szerkezeti vonal
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a IV. szint légaknái irányvágatában jelentkezik újból. Az I. légaknában és innen

DK-i irányban a bánya felé 117 m-ig a kszénfed homokkhöz' tartozó jellegzetes

kzeteket találtam. Finoman homokos, 6zürke, kémény márga váltakozik itt trachi-

dolerit-telérekkel. Azonkívül a 104 m-ben egy jellegzetes, 2 m vastag gryphaeás,

lumasellás padot is feltárt ez a vágat, s kétséget kizáróan eldönti a légvágat kze-
teinek a fed homokkhöz való tartozását. Az I. sz. légakna régi szelvénye szerint

az I. szintnél Gryphaeákát találtak. A III. szint régi szelvénye is a fed homokk-
csoportra utaló „kemény márg*á“-t tüntet föl ebben a vágatban. Az I. szinten viszont

az I. légakna közelében már a X. telepet fejtették, tehát a rátolódási vonalnak itt

kellett áthaladnia. Az V. szinten a fvágatban ugyancsak észlelhet ez a rátolódási

vonal, melynek mentén a redbe gyrt és ersen zavart XVII. és XVI. telep alatt

vékony telepek sorozata következik. Ezeket a vékony telepeket eddig fekvtelepeknek

vették; a fenti adatok alapján azonban minden valószín-
ség szerint a fels telepcsoporthoz tartoznak. Hasonló ész-

lelhet a VI. 6zint fvágatában i6. Itt Í6 egy már kevésbbé fejlett antiklinális után

néhány kszéncsíkot tartalmazó palás agyag, majd a mélyebb részen enyhe bolto-

zatba gyrt homokkrétegek következnek. A Bukovszky-vágat elején és még a

fvágatban is, 0,40—0,60 m vastag, igen ersen gyrt és rátolódási felületekkel

zavart, két, 0,50— 1,00 m-es kszéntelep jelentkezik. Ezeket a telepeket is

— az eddigi (felfogással ellentétben — a fels telep-
csoporthoz kell sorolnunk. Sajnos a kszéntelepek vékonyságától és

sr kifejldésétl eltekintve más azonosítási lehetség nem áll jelenleg rendelke-

zésünkre annak eldöntésére, hogy ezek a telepek a telepösszlet melyik részébe tar-

toznak. A Bukovszkv-vágatban jelentkez finomszem vastag homokk valószínleg,

már a fed homokkcsoporthoz tartozik és tektonikusán érintkezik a kszéntelepes

csoporttal. A bányaigazgatóság közlése szerint ugyanis a BuKov6zky-vágat

jelenleg már elfalazott végébl Gryphaeák kerültek ki. Az ismertetett
adatok indokolják az eddig E-i fvetként ismert
szerkezeti vonalnak rátolódási vonallá minsíté-
sét. Ennek a rátolódásnak a felismerése gyakorlatilag is igen fontos.

Ha rátolódás okozza a fedhomokknek IV. szinti megjelenését s a fels telep-

csoportnak az V. é6 VI. 6zint flégvágataiban észlelt kifejldését, akkor alattuk
meg kell lenniük a középs telepescsoport vastag k-
széntelepeinek is. Hogy errl meggyzdhessünk a VI.

szinti fvágat közepe táján egy 200 m-es fúrás lemélyí-
tését ajánlottam. Ez fogja eldönteni, hogy a ftelepek mily mélységben,
értékesíthet mennyiségben vannak-e jelen. így az alsó telepcsoportba sorolt telep-

rész telepmegismétldés következtében produktívvá válhatik és több millió tonnával
gyarapíthatja Komló k6zénvagyonát. Igen fontos támpontokat nyújthat ez a szer-

kezeti felismerés a további kutatások során is, mind Komlón, mind az egész Mecse-
ket illetleg is.

•

A 25°-os dléssel DK felé lebukó kszéntelepes rétegsor lassan ellaposodik

é6 DNy-i irányban felemelked teknt alkot. Ez a felemelked teknrész a jelenlegi

bányászati terület gerince. A tekn DNy—EK-i csapású tengelye 5— 10°-os lejtéssel

ÉK felé alábukik. A DNy-i felemelked szárnyat a mediterrán abráziós felület nyesi

le. A komlói bányaterület gerincén végighúzódó szinklinális után egy kisebb mér-
ték^, a teknvel párhuzamos boltozat húzódik. Ezt a szerkezeti formát a legújabb
feltárásokkal megállapított D-i fvet vágja el. A 38°-kal DK f-elé dl vet a VI.

szinten a IX. . telep mellé hozza a fed homokkcsoport legmagasabb részeit, st
talán a fedmárgacsoport legalsó padjait. A vet valódi magassága 200—220 m.
A D-i fvetn túl É-i irányban általában 30—35°-kal dlnek a fed homokkcsoport
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rétegei, majd az alattuk következ fels telepcsoport tagjainak dlése a VII. teleptl

kezdve 55°-ra emelkedik. A rétegsor nyugodt települését csak kicsiny vetcskék és

gyrdések zavarják. Ezt a területet, amely a D-i fvettl
DK-re fekszik, éles tektonikus elhatároltságára és már
most is felismerhet elüt rété g t a ni felépítésére való
tekintettel K-i bányameznek nevezhetnénk. A Telegdi
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Roth K- által jelzett központi kiemelt területet pedig
,.középs-bányamez “- n e k minsíthetjük.

A fent ismertetett f szerkezeti vonalakon és formákon kívül, mint azt a tér-

képen Í6 láthatjuk, számos vett és kisebb jelentség részletgyrdést és rátolódást

s :

került a területen kimutatnom. Ezek a vonalak a szerkezeti kép egészét nem
befolyásolják. Bányászati szempontból azonban jelentsek, így nyomozásuk épen

olyan fontos, mint a nagy szerkezeti vonalaké. Az É-i rátolódási vonaltól D-re lev
torlódási övben több ersen gyrt szerkezetet figyelhettem meg, melyek párhuza-

mosak a f rátolódási vonallal. Az. ismétld vetk sokszor okoznak lépcss réteg-

megismétldéseket. Általában két f vetirány van. Az egyik a D-i fvetvel pár-

huzamos EK—DNy-i, a másik erre merleges ÉNy—DK-i irányú. A vetkön és

rátolódásokon történt elmozdulások iránya az elvonszolódási formákból rendszerint

jól megállapítható.

A gyrdések fiatalabbak az alsó-kréta kori trachidolerit és fonolit feltörés-

nél, idsebbek a mediterrán transzgressziónál, hiszen a mediterrán abráziós felület

lenve6i a már meggyrt kszéntelepes rétegsort. A mediterrán rétegek — jóval

gyöngébben — egy késbbi fázisban 1 gyrdtek meg. A törésvonalak közül a rátoló-

dási vonalak idsebbek az azokat elvet védvonalaknál.

A komlói bánya vízföldtani viszonyai bányászati szempontból nem kedvezt-

lenek. A durvaszem homokkövek és az összetöredezett eruptivumok tartalmaznak

rétegvizeket. Több vágatban egy-egy ilyen vízzel telített réteg átharántolásakor

jelents vízbetöréseket kaptak. Így az V. szinti D-i fkeresztvágat elején harániolt

fonolitból 1948. VII. 12-én történt mérésem szerint 430 l/p víz folyt ki. A víz hfoka
24,5° C volt. Ez a vízhozam egy hónap alatt 100 1/p-el csökkent, majd teljesen

elapadt. Ugyanezt tapasztaltam a VI. szinti D-i fkeresztvágatban harántolt fed
homokkcsoport, vastag homokk rétegeibl eltör rétegvíznél is. Itt 1950. VI. 21-én

T a s n á d y fbányamester mérése szerint 650 l/p vizkifolyás volt. A víz a réteg

dlésirányából jött. hfoka 25,5° C volt. Ugyanitt 1951. VII. 18-án már csak gyenge

vízcsurgás észlelhet. A Bukovszky-vágat vize látszik aránylag bvebbnek. A négy

éve megnyitott Bukovszky-vá gatban mintegy 400 l/p vizet kaptak a fed homokk-
csoport homokköveibl, s még ma is tetemes vízmennyiséget szolgáltat ez a homok-

k. A víz hfoka itt már 29,5° C, ami tekintetbevéve a vízbséget is, arra utal, hogy

mélyebb rétegekbl kaphatja az utánpótlást. A bányavizek mind alkálibikanbonátos

és emellett nagyon lágy ásványvizek. Valamennyire rányomja bélyegét a mellék-

kzetek (trachidolerit, fonolit és arkózis homokk) földpát tartalma, ezekbl oldotta

ki a víz a sok Na-ot. A komlói kszén telepes és kszén fed
rétegekben jelentkez vizek • tehát rétegvíz jellegek,
hosszabb rövidebb id alatt kimerülnek s csak fentr)
beszivárgó csapadékvizekbl táplálkoznak.
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Rb. B e K h :

HoBbie pe3yjii»TaTbi reoJiorBHecKHx iiccJiejoBaHnn b Komjio.

HepaBHOMepHoe pa3BHTee h HapyuieHHe TeKTommecKoro noJicoKemm HHWHenHacoBoh
ynieHOCHOH tojuiih b ropax Ménén AenajiH HeoöxoflHMbiM chctcmí THnecKoe KapTiipoBaHHe.

HoBbie coöBiofleHHB CT3BHT ce6e ueabio BbiacHeHHe TeKTOHnnecKnx ycnoBHh h oto>k-
jecTBJieHHe aajiewefi. Mo>kho pa3JiHMHTb 3 rpynnbi sane^eit ; b cpeAHeü, rjiaBHoh rpynne
npoBOAHTcB cepbe3Ha« ropHan paöOTa. ílo cTpyKType pahOH pa3AennTCH Ha BocTOHHbih,
cpeAHHÍí h 3anaflHbiíí ynacTKH.

no pe3yjibTaTaM ncc.neAOBaHHH ycTaHOBiuiocb, hto cpeAHuh ynacTon — CKJiaAKa
BbicoKOro noaojKeHHH, coxpaHeHHaa BAOjib Asyx cTpyKTypHbix iihhhh h conpuKacaeTcn
BAOJib ceBepHOH jihhhh iuappHawa c 3anaAHbiM ynatTKOM.

Derniers résultats des recherches de géologie miniére á Komló
pár G Y. W E I N

Le développement irrégulier des gítes de charbon de la íormation houillére

de l’étage liassique inférieur et leur dlsturbation tectonique ont rend nécessaire

le lévé géologique systématique des coupes souterraines pour pouvoir identifier les

gítes. Cela nous a réussi et nous avons pu diviser en trois parties le groupe houiller

de 450 á 500 métres d’épaisseur contenant 90 couches de houille dönt l’épaisseur

excéde 5 cm et 14 couches exploitables. Le groupe inférieur ne renferme pás de

^ouches exploitables, la série des couches est constituée 6urtout de gres grossiers

et de 6trates argileuses-schisteuses, avec quelques bandes de houille. Le groupe

moyen commence avec la premiere gite exploitable No 17 et s’étend jusqu’á la

couche exploitable No 8. La couche principale No 10 est formáé de houille pulvé-

rulente de bonne qualité, elle a une épaisseur moyenne de 6 á 10 métres. Les couches

de houille qui se trouvent en-dessous oontiennent en generál plus d’impuretós et

parmi les roches encaissantes il y"a beaucoup de grés á gros grains. Au-dessus de

la couche exploitable No 10 les couches sont formées de houille dure, pure et les

roches qui les accompagnent sont plus fines. Entre elles dominent les grés rayés

á grain fin et les argiles rayées schisteuses. Le groupe supérieur contient un grand

nombre de couches minces d’une houille dure, et les sédiments sont plu6 fins. L’en-

semble de la formation houillére est définitivement submergé, aprés quelques in-

gress :ons de courte durée survenues dans les parties moyenne et 6upérieure du

groupe.

Le terrain houiller de Komló est divisé en trois unités pár des lignes tecto-

niques: au champs minier ouest, au terrain moyen et au champs minier est.

Le champs minier ouest est déterminé pár une h'gne de haussement de direc-

tion SO-NE. Le champs moyen est situé dans l’unité structurale restée suspendue

entre la ligne de poussée du nord et la faille du sud. Le champs minier est se pro-

longe dans cette direction ver6 Vasas avec une forte inclinaison vers le nord.

La série des couches phssées plonge vers le NE. Les galeries transversales,

en passant pár d’épaisses couches de grés et des filons de phonolite et trachido’.érite

fissurée ont affleuré des eaux alcalines, qui tarissent presqu’entiérement aprés

quelques mois de débit décroissant.


