
Adatok Jókaibánya hídrogeológíájához
írta: Klespiíz János

Jókai bánya a Déli Bakony ÉNy-i szélén 
Ajkától DK irányban az ajkai barnakőszén me
dence középső részén található. A  kőszén felső 
kréta szenon emeleti képződmény. A bánya ÉK 
irányban Ármin-aknával, Ny felé a Padragi 
Bányaüzemmel szomszédos.

Északról a kőszéntelepek elmeddülése, Dél
ről denudáció, K-ről és Ny-ról a szomszédos bá
nyaüzemek határát is képező 15— 20 m el veté
si magasságú le (Ármin akna irányában), ill. 
felvető (a Padragi bányaüzem irányában) adja 
a határt.

Jókaibányán 1954. évben felállított geoló
giai szolgálat hidrogeológiai adat regisztrálása 
képezi a dolgozat alaniát.

Az alaphegységet dominálóan a felső triász 
fődolomit, a bányamező K-i részén a közénső 
kré+a reaulen’ás mészkő alkotia. A  dejniHáló- 
dott, karsztosodott alaohegvsé°en a kőszén+ele- 
pes réteeösszlet fekűvédőrétegét alkotó édes
vízi és csökikentsósvízi uralkodóan agyagos kéo- 
ződrnénvék települnek. Anvatsa: szürke márga, 
szii.í'ke agvag. helyenként édesvízi ool'tos mész
kő. Egyes fúrások közvetlenül a dolomitra tele
pülve vörös agyagot és bauxitot is tártak fel.

Az pffypgos fekűkénződménveken te1 énül a 
kőszéntelepes összlet, amely 2 fő és több kisebb 
kőszéntel enes rétege? ooortra osztható. Az alsó 
a produktívabb rétegcsooort. vastagsága: 13— 20 
m. ez foglalia magában alulról felfelé számolva 
a VI-os, V-ös, IV-es, III-as és Il-es sz. telepeket.

A felső kőszéntelepes rétegcsonort az I-es 
(borostván) telepet alkotia. Vastagsága: 6— 7 m.

A két rétegcsoport között 6— 10 m vastag
ságú szürke agyag és agyagmárga települ.

Az I. telep felett az alsó eocén mészkőig a 
fedő védőréteget alkotó szürke agvag találha
tó. melyben több szinten lencsés településű im
produktív kőszénrétegek helyezkednek el. Az 
I-es telep feletti legközelebbi kőszenes réteg- 
csoportot nevezzük ,,0” -ás telepnek. A kőszén
telepes összlet anyaga: barnakőszén, molluszkás 
barnakőszén, molluszkás kőszenes márga, kősze
nes agyag és szürke agyag. Az összlet gazdag 
édesvízi és csökkentsósvízi faunát tartalmaz. A 
pyrguliferák a leggyakrabbak.

Az É-i fm. egy részén nyomokban az alsó 
eocén kőszén is megtalálható.

A  bányászkodás az alsó és felső produktív 
kőszéntelepes rétegcsoportban folyik.

Az É-i fm-ben a kőszéntelepes összlet és 
az alsó eocén mészkő között megtalálhatók a 
felső kréta tengeri képződmények is. (hippuri- 
teszes mészkő, gryphaeás márga és inocerámu-

szois márga). A  D-i fm-ben ezen kőzetek a me
zozoikum végén történt denudáció következté
ben lepusztultak.

A  kőszénösszlet felső részét alkotó szürke 
agyag, az É-i fm-ben a felső kréta tengeri ré- 
tegösszlet felett a karsztosodott alveolinás alsó 
eocén mészkő települ. Majd a középső eocén fő- 
nummuliteszes mészkő figyelhető meg a Mio
cén, Pleisztocén és Holocén képződmények alatt.

A  kőzetrétegek átlagos dőlése: 5—8ft Ny
irányban. A  bányamező területét É—D és ÉNy 
—DK csapásirányú fővetők (határvetők H =  
=  15—20 m) és számos kisebb vető járja át. A 
kisebb vetők H értéke: 0,5— 5,0 m.

Az ÉNy-i határon húzódó vető elvetési 
magassága meghaladja a 100 m-t. A  fővetők 
csapása mentén az erózió hatására alakult ki a 
jelenlegi külszín morfológiája is. A  Köleskepe- 
völgy és a Csingervölgy törésvonalának kiala
kulása a larámi hegységképződési szakaszba 
tehető.

Jókaibányán a bányaművelést a fődolomit
ban és a requieniás mészkőben tárolt fekű 
karsztvíz, valamint az alveolinás és nummuli- 
teszes mészkőben felhalmozódó fedő karsztvíz 
veszélyezteti.

Vízveszélyt okoz a régi öregműveletekben, 
és az alső eocén felső kréta érintkezésénél az 
omlasztásos művelés következtében megsüllye
dő kőzetek hatására kialakuló, úgynevezett Wé- 
ber üregben felhalmozódó vízmennyiség is.

Fekűvíz

A  fekűvizet a kőszéntelepes összlet alatt 
települő felső triász fődolomit és a bánya K-i 
részén (Oszkár mező) a requieniás mészkő tá
rolja.

A  triász fődolomit és a requieniás mészkő
ben felhalmozódott karsztvíz kapcsolatáról 
nrndezideig nem rendelkezünk megfelelő ada
tokkal.

A  triász fődolomitnak igen nagy a hidro
geológiai jelentősége, mivel nagy horizontális 
kiterjedéssel és jelentős vastagsággal rendelke
zik. Az egész Dunántúli Középhegységben meg
található, nagy területen a felszínt alkotja. A 
csapadék több mint 30%-át elnyeli. Ez okozza, 
hogy a, csapadék a felszínén nem tud komolyabb 
vízfolyást kialakítani.

A  dolomit rideg, kemény kőzet, tektonikai 
hatásra kataklázossá válik. Töréses zónáiban 
nagy mennyiségű víz tárolására alkalmas.
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A fenti tulajdonsága, valamint a külszíni 
és a bányabeli fúrásokkal igazolható karsztoso
dása teszi Jókaibányán erősen vízveszélyessé. 
A  vízveszélyt fokozza az a tény, hogy a fekű
vízbetörések a nagy vízgyűjtő terület következ
tében meglévő korlátlan vízutánpótlás miatt ál
landó vízbeáramlást produkálnak.

A  vízbetörések, legyenek azok fedő, vagy 
fe'kű eredetűek, amellett, hogy veszélyeztetik a 
személyi biztonságot, a munkahely és a gépi 
berendezések elöntése következtében termelés- 
kiesést és anyagi károkat okoznak.

A  betört vízmennyiség külszínre emelése 
energiát igényel, így növeli a kitermelt kőszén 
önköltségét is.

A feküvíz nyugalmi szintje 210 m. Af.
A bányaművelés mindenhol a fekű karszt

vízszint alatt történik. A  fejtéseink legmélyebb

pontja 90,0 m. A. f., ezen szinten a fekűvíz- 
nyomás 13 atm.

Jókaibányán a fekűvízveszély Ny. irányban 
(mélyülés és telepdőlés következtében) növek
szik a karsztvíz nyomásának és a védőréteg vas
tagság függvényében.

Jókaibányán, és ez elmondható az Ajka-i 
medencére is, a fekű karsztvízszint alatti terü
leten a fekűvédőréteg nyomás alatti karsztvíz
zel tart. egyensúlyt.

A  fekűvédőréteg vastagsága 4— 20 m között 
változik. A  fekűvédőréteg térkép (1-es sz. mel
léklet) alapján megállapítható, hogy a védőré
teg ÉNy. irányban kivékonyodik. A  bányamező 
D-i részén a legvastagabb.

A vízbetöréseket 1955. évtől tartjuk nyil
ván. A mai napig 63 vízbetörést törzskönyvez
tünk. A  63 vízbetörés közül 11 fekű eredetű.

A vízbetörés 
száma Ideje Hozama Szintje

14 sz. 1957. IV. 16. 2 1/p 146,0 m.Af. 86 sz. fúrásb.
16 sz. 1957. X. 3. 30 1/p 159,0 m.Af. III. telep
19 sz. 1958. V. 28. 6 1/p 133,0 m.Af. VI. telep
20 sz. 1958. V. 28. 20 1/p 93,0 m.Af. bánjrabeli fúrás
22 sz. 1958. XII. 29. 40 1/p 125,0 m.Af. VI. telep
30 sz. 1P59. V. 7. 15 1/p 102,4 m.Af. V. telep
40 sz. 1 P«1 IX. 8. 200 1/p 132,0 m.Af. I. telep
40/a sz. 1P61. IX. 17. 1800 1/p 132,0 m.Af. I. telep
46 sz. lói?? V. 1.9. 80 1/p 95,0 m.Af. VT. telep
54 sz. 1ÍW tt n. 4000 1/p 114.0 m.Af. III. telep
55 sz. TPR5. VII. 24. 3500 1/p 105 0 m.Af. V. telep
A. 1967. V. 20 1/p 129,0 m.Af. VI. telep

Jókaibányán az emelt víz összetételében a 
fekű eredetű víz növekvő tendenciája állapít
ható meg. (1. sz. ábra).

A  vízbetöréseket felraktuk a fekűvédőréteg 
térképére. Ennek alapján megállapítható, hogy 
a fekűvízbetörések uralfcodóan a kedvezőtlen

védőréteggel rendelkező területeken (a bánva 
ÉNv-i részén) és a vetők- törésvonalak mentén 
következtek be.

A  vetők hatására ugyanis a védőréteg tel
jesen elnvíródhat, s így gyakorlatilag a vető- 
lap mentén a védőréteg értéké: 0. Ez az eset 
áll fenn a 30-as sz,. vízbetörésnél.

A  vékonyabb védőréteggel rendelkező te
rületen vízveszélyesek, a kisebb elvetéssel ren
delkező vetők is.

A  vastagabb védőrétegű mezőrészb'm a ki
sebb vetők nem nyírják el a fekű agyagot, de 
a betörések mentén erősen megnövelik az agyag 
vízáteresztő képességét és lecsölkikentik a me
chanikai stabilitását, aminek következtében a 
fekű víznyomásmak már nem tud megfelelően 
ellenállni.

Nyitott vető esetén a vetőlap mentén gya
korlatilag vízvezető hasadék alakul ki, melynek 
vágattal, vagy fejtéssel történő megütése ko
moly vízbetörést okozhat.

A  fekűvízbetörések 90%-a vető, vagy tö
résvonal mentén áramlott a munkatérbe.

A VI-os telepben a talpból kapott vízbetö-
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réseket talpduzzadás előzi meg. A  feltörő víz 
íekű kőzeteket hoz magával.

A  fekűvízbetörések állandó vízbeáramlást 
produkálnak. Ennek illusztrálására az 54. sz. 
vízbetörés vízhozamgrafikonját mellékeljük. (2. 
sz. ábra).

AZ SAH VIZBCTOfléj VHHCZAM&QAFIKONJA

■£k"'s t z s •; - * 'i_r

A íekű vízbetörésekből vett vízminták vegy- 
elemzési vizsgálata alapján a Ca. és Mg. ionok 
egymáshoz viszonyított arányát vizsgáltuk. A 
fekűvíznél a Ca. és Mg. kationok egymáshoz vi
szonyított arányának átlagos értéke Ca =  70%, 
Mg =  30%.

Az átlagos érték számításánál a 40 és 40'a, 
valamint az 54 és 55 sz. vízbetörések vegyelem- 
zési adatait nem vettük figyelembe. Ugyanis 
ezek fekű-fedő kevert vizet produkálnak.

A legtöbb vízbetörés a 120 és 135 m. A. f. 
szint intervallumában tapasztalható. (3. sz. ábra).

• 'tAUvizasroxejcx ju n tá d a tAir; a - m a f ik ONJA

A 159,0 m. feletti szinten fekűvízbeárarn- 
lást még nem észleltünk. A  159-es szint feletti 
fekűvízbeáramlás hiánya magyarázható a ked
vezőbb védőréteg viszonyokkal. De tekinthető 
a magasabb szintek felé fokozatosan csökkenő 
fekűvíznyomás következményeként is. A  bánya
mező K-i részén a 160 m. A. f. szint felett a 
VI-os telepet az 1940— 1950. közötti években 
nagy területen művelték. A  fejtések vízbetö
rést nem kaptak. Ez a tény feltétlen igazolja, 
hogy a magasabb szinteken a fekűvízzel szem
ben kedvezőbb helyzet áll fenn.

Az 54-es és 55-ös sz. vízbetörések, vala
mint nálunk és a szomszédos Padragi Bányában 
végzendő vízlecsapolások miatt a fekű karsztvíz 
nyugalmi szintjének változását kívántuk meg
állapítani a 402-es és 405-ös sz. bányabeli fú
rásokkal. A  402-es sz. fúrás a dolomitba 56 
m-ig mélyült és mindössze 15 1/p vízmennyisé
get csapolt. A  kiképzett kútfejen mért víznyo
más 7,3 atm. A  fúrást a 96,0 m. A. f. szintről 
indítottuk. Tehát a vizsgált ponton a fekűkarszt- 
víz nyugalmi szintje 169,0 m.

A  405-os sz. bányafúrás alapján a nyugal
mi vízszint 182,0 m. A. f. A  karsztvízszint csök
kenés lokális jellegű, depressziós tölcsér kiala
kulása következtében is előállhatott (az 54 és 
55-ös vízbetörések hatására). Ennek eldöntése 
még további vizsgálatokat igényel.

Az eddigi megfigyeléseink alapján megál
lapítható, hogy a triász fődolpmitban tárolt 
karsztvíz járatokban helyezkedik el (töréses 
morzsolt zónák, karsztos járatok).

Nagyhozamú vízbetöréseket csak ezen já
ratokból kaphatunk (pl. az 54-es sz. vízbetörés). 
A triász fődolomit egyéb pontjain a k'sebb re
pedésekből csak kevesebb vízbeáramlás várha
tó. Az eddigi fekű vízbetörések zömében a má
sodik eset áll fenn.

A  karsztos triász fődolomit helyenkénti 
gyenge víztároló képességét igazolják a 402-es 
és 405-ös sz. bányafúrások is, ame’vek 56, il
letve 50 m mélységig hatoltak a fődolomitiba. 
A csapolt vízmennyiség ennek ellenére mind
össze 15, illetve 3 l p.

Jókaibányán és az ajkai medencében az 
egyes munkahelyek fekűvízveszélyességének 
meghatározására a fajlagos védőrétegvastagság 
értékét vesszük alapul, amely azt mutatja, hogy 
1 atm. víznyomásra hány méter védőréteg es'k. 
Kedvező az arány, ha a fajlagos védőréteg ér
téke 1,5 m'atm. felett van, közepes 1,0— 1,5 
m/atm. között és kedvezőtlen 1,0 m'atm. alatt.

Az egyes területek vízveszélyességének 
megállapításakor a fajlagos védőréteg értéken 
kívül a tektonikát is figyelembe kell venni. 
Mert csak együttes felhasználásuk és értékelé
sük eredményeként kapunk a területről meg
felelő hidrogeológiai képet. A  fekűvízveszély 
szempontjából legkedvezőtlenebb a legalsó a 
VI-os telep. Felfelé haladva a magasabb sz'nten 
lévő telepek (V., IV., III., II. és I.) a fekűvíz
zel szemben fokozatosan kedvezőbb helyzetűek.

A  fejtési sorrendet a vízveszélyességi foko
zat figyelembevételével állapítjuk meg. Először 
a kevésbé vízveszélyes telepeket fejtjük. A  10,0 
m-nél nagyobb és az eddigi tapasztalatok alap
ján vízveszélyesnek nyilvánított vetők mentén 
a fekűvízbetöés ellen vízvédelmi pillér vissza
hagyásával védekezünk.
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Fedővíz

A  fedővizet a kőszéntelepes összlet felett az 
É-i fm-ben meglévő felső kréta tengeri karbo 
nátos karsztos képződmények (hippuri teszi: 
mészkő, gryph-aeás márga és inooerámuszor- 
márga) főleg azonban az alsó eocén (milioninás, 
alveolinás mészkő) és középső eocén (főnum
muliteszes mészkő) karsztosodott kőzetek tárol
ják.

A  felső kréta tengeri képződmények ere
detileg a kőszénösszlet felett mindenhol meg 
voltak. Az eocén eleji denudáció azonban a D 
részekről letarolta, az É-i fm. területén pedig 
erős karsztosodást okozott. A  letárolás D-ről É 
irányban történt. A  D-i peremen a kőszenet is 
lepusztította.

Az É-i fm-ben megmaradt felső kréta kar
bonátos képződmény az erős karsztosodás kö
vetkeztében ekkor vált a nagymennyiségű 
karsztvíz tárolására alkalmassá. A karsztosodott 
összlet vertikális kiterjedése D-ről É irányban 
nő, 0,0—28,0 m között változik. Karsztosodását 
a külszíni fúrások és a fedővízbetörések iga
zolják. A  fúrások benne kalcitos üregeket tár
tak fel, melyek iszapveszteségeket okoztak. Az 
alatta települő kőszén fejtésekor kapott fedő
vízbetörések mészkő-kavicsokat és tömböket 
szállítottak a munkatérbe.

A felső kréta karbonátos kőzetek és a kő
szenes összlet felett települő eocén mészkő 
szintén karsztosodott. A  fedővíz az eocén mész 
kő karsztos üregeiben és a tektonikai - törésvo
nalak tört, morzsolt zónáiban halmozódik fel.

Az, eocén mészkő vastagsága: 130— 160 m 
horizontális kiterjedése kisebb a fődolomiténál. 
Bár nagy területen a felszint alkotja, hidroló
giai jelentősége, vízveszélyessége a fődolomité 
alatt marad.

Az alsó és középső eocén mészkő karsztoso
dását szintén a külszíni fúrások igazolják, 
amelyek benne számos iszapnyelő üreget tártak

fel. A  karsztosodás következménye a Köleske- 
pe-völgyi patak vizének főnummuliteszes mész
kőmederbe történő elszivárgása is. A  mészkő a 
patak vízhozamának 1/3 részét nyeli el. A  víz 
a D-i felső fm. öregműveleteibe szivárog, ahon
nan több ponton a jelenlegi vágatokban vízbe 
áramlásként megkapjuk. Ez okozza csapádékor 
idő esetén a beáramló bányavíz ugrásszerű 
megnövekedését. A  Köleskepe-völgy nyugati 
lejtőjén a főnummuliteszes mészkőben található 
barlang szintén a karsztosodást igazolja.

A  felső kréta karbonátos kőzetek és a felet 
te települő eocén mészkő között a legtöbb he 
lyen agyagos vízzáró kőzet települ, helyeinkéi 
azonban a két mészkőösszlet közvetlen érint 
kezesben van egymással.

A közvetlen rátelepüléseknél, valamint : 
vetők és törésvonalak mentén a felső kréta é 
az eocén karsztvíz kapcsolatban van egymássá 
A felső kréta karbonátos összlet vízutánpótlá
sát az eocén mészkőből kapja.

A  fedőmészkőben tárolt karsztvíz nyugal
mi szintje összefüggő karsztvízszint feltétele
zése esetén az eddigi ismereteink alapján 260,0 
m. A  f. szinten adható meg.

Jókaibányán a bányaművelés mindenhol 
ezen szint alatt történik. A  fedőkarsztvíz mun
katérbe áramlását a fedővédőréteg akadályozza 
meg. A fedővédőréteget a fejtendő kőszéntele
pes és az eocén mészkő között települő kőzet- 
összlet alkotja. Anyaga: uralkodóan szürke
agyag, agyagmárga. A  mélyebb telepek eseté
ben a (II., III., IV., V., VI-os telep) a maga
sabb szinten lévő, még le nem fejtett telepek is 
fedővédőrétegül szolgálnak.

Az I-es telep felett lévő védőréteg (ural
kodóan szürke agyag) 0,0— 38,0 m között vál
tozik. (2. sz. melléklet). A  védőréteg ÉNy felé 
kivastagodik. A bányamező DK részén a mezo
zoikum végén denudálódott.

Jókaibányán 1955. évtől kezdve 49 vízbe
törést vettünk nyilvántartásba.

A vízibetörés 
száma Ideje Hozama Szintje

1 sz. 1955. IV. 15. 1Ü00 1/p 206,0- m.Af.
2 sz. 1955. IV. 15. 1000 1/p 205,0 m.Af.
3 sz. 1955. IV. 15. 1500 1/p 203,0 m.Af.
4 sz. 1955. V. 4. 4000 1/p 150,0 m.Af.
5 sz. 1956. I. 12. 400 1/p 159,0 m.Af.
6 sz. 1956. I. 12. 250 1/p 157,0 m.Af
7 sz. 1956. VI. 3. 300 1/p 136,0 m.Af II. telep
8 sz. 1956. IX. 7. 30 1/p 135,0 m.Af. II. telep
9 sz. 1956. IX. 22. 700 1/p 138,0 m.Af. II. telep

10 sz. 1957. I. 31. ' 50 1/p 131,0 m.Af. II. telep
11 sz. 1957. II. 2. 15 1/p ,132,0 m.Af. öiregs. víz
12 sz. 1957. II. 13. 5300 1/p .132,0 m.Af. II. telep
13 sz. 1957. III. 8. 310 1/p 140,0 m.Af. II. telep
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A vízbetörés
száma Ideje Hozama Szintje

15 sz. 1957. VI. 2,1. 150 1/P
15 /a sz. 1957. VI. 22. 15 1/P
,17 sz. 1957. X. 21. 240 1/p
18 sz. 1958. IV. 18. 1000 1/P
21 sz. 1958. IX. 14. 200 1/P
21/a sz. 1958. IX. 14. 300 1/p
23 sz. 1959 I. 16. 300 1/P
24 sz. 1959. I. 31. 200 1/P
25 sz. 1959. II. 22. 15 1/P
26 sz. 1959. II. 26. 500 1/P
27 sz. 1959. II. 28. 2500 1/P
28 sz. 1959. IV. 6. 30 1/P
29 sz. 1959. IV. 23. 2500 1/P
31 sz. 19.59. V. 8. 1500 1/p
32 sz. 1959. V. 27. 50 1/P
33 sz. 1959. VI. 5. 300 1/P
34 sz. 1959. VI. 8. 40 1/P
35 sz. .1959. X. 21. 1000 1/P
36 sz. 1960. I. 24. 2500 1/P
37 se. 1960 II. 12. 610 1/P
38 sz. 1960. ITT. 25. 400 1/P
39 sz. 1961. VIII. 80 1/P
41 sz. 1901. IX. 20. 300 1/P
42 sz. 1961. X. 11. 1200 1/P
43 sz. 1904. XII. 19. 60 l/D
44. sz. 1962 I. 26. 100 1/P
45 sz. 1962. III. 6. 4,000 1/p
47 sz. 1962. IX. 26. 500 bp
48 sz. 1963. IX. 20. 350 1/0
49 sz. 1963. XI. 30. 650 1/p
50 sz. 1964. V. 19. 15000 l/'p
51 sz. 1964. V. 26. 250 1/p
52 sz. 1964. VI. 17. 2500 1/p
53 sz. 1964. VII. 13. 2000 1/p
56 sz. 1965. VIIT. 24. 3000 1/p
57 sz. 1965. XI. 5. 500 1/p
58 sz. 1965. XI. 6. 1000 1/p
59 sz. 1965. XII. 24. 2500 1/p
60 sz. 1966. I. 23. 4000 1/p
61 sz. 1966. VIII. 25. 10CÜ bp
63 sz. 1966. IX. 25. 1000 1/p
63 sz. 1967. V. 22. 1500 1/p

170.0 im.Af.
160.0 >m.Af.
140.0 m.Af.
136.0 m.Af.
118.0 m.Af.
114.0 m.Af.
99.0 m.Af.
99.0 m.Af.

151.0 m.Af.
99.0 m.Af.

100.0 m.Af.
150.0 m.Af.
163.0 m.Af.
163.0 m.Af.
132.0 m.Af.
138.0 m.Af.
138.0 m.Af.
103.0 m.Af.
112.0 m.Af.
157.0 m.Af.
160.0 m.Af.
138.0 m.Af.
164.0 m.Af.
96.0 m.Af. 

147,4 m.Af.
149.0 m.Af.
148.0 m.Af.
136.0 m.Af.
105.0 m.Af.
169.0 m.Af.
168.0 m.Af.
132.0 m.Af.
134.0 m.Af
99.0 m.Af.

155.0 m.Af.
126.0 m.Af.
124.0 mAf.
130.0 m.Af.
133.0 m.Af.
186.0 m.Af.
174.0 m.Af.
153.0 m.Af.

II. telep
III. telep 
II. telep 
II. telep 
II. telep 
II. telep 
II. telep 
II. telep 
öregis. víz 
II. telep 
II. telep 
VI. telep 
II. telep 
II. telep 
öregs. víz 
öregs. víz 
öregs. víz 
II. telep 
II. telep 
II. telep
I. tp'ep 
I. telep 
V. telep 
I. telep 
I. telep 
I. telep 
I. telep 
III telep 
I. telep
I. telep
II. telep 
I. telep 
V. telep 
I. telep
I. telep
II. telep 
II. telep 
II. telep 
I. telep 
I. telep 
öregs. víz

A fedővízbetörés nagy többsége a széles- 
homlökú omlasztásos frontfejtés következtében 
állt elő.

Az omlasztás hatására a fedővédőréteg az 
eocén mészkőig fellazult és a mészkőben tárolt 
karsztvíz vízbetörést okoz. Ez esetben a vízbe
áramlás az omlasztásból jön meg.

A vetőlapok mentén kialakult vízjárat ha
rántolása is előidézi a vízbetörést, ekkor a víz- 
beáramlás a vetőzónából, vagy annak közelében 
kialakult repedésekből áramlik a munkatérbe.

Kisebb vízbeáramlásokat okoznak a réteg
lapok között szivárgó vizek. Ezek dőlésben ma
gasabb szinten kialakult víztárolókból nyerik 
utánpótlásukat.

A  fronton kapott fedővízbetöréseket erős 
főtenyomás és vizes,epegés előzi meg.

Az omlasztás hatására kapott vízbetörés a 
magasomlás (a felszakadás eléri a fedőmészkö

vet) bekövetkezésekor jön meg. A  vízhozam 
egy-két óra alatt eléri a maximumot, majd né
hány órás, vagy napos stagnálás után csökkenő 
tendenciát mutat.

A fedővízbetörések hozamváltozására jel
lemző a 60. sz. vízbetörés hozamgrafikonja (4. 
sz. ábra).

A  vízbeáramlás csökkenését a megcsapolt 
víztároló kiürülése, majd a fedővédőréteget szol
gáltató szürke agyag fokozatos elzáródása okozza.

A fedővízbetörések a vízhozamok alapján 
3 csoportba oszthatók:

1. Lokális, más üregrendszerrel csak gyen
ge összeköttetésben lévő tárolóból kapott víz
betörés. Rövid ideig szolgáltatja a vizet. Ezen 
típusra példaként a 42 sz. vízbetörés grafikon
ját mellékeljük. (5. sz. ábra).

2. Hosszabb ideig tartó, fokozatosan csök
kenő vízbeáramlást okoz, ha kedvezőbb össze-
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A *t/t VnetrÖRtJ VIZNOZAM GRAFIKON JA

köttetéssel rendelkező üregrendszerből kapjuk 
a vízbetörést. A  vízbeáramlás 1— 2 hónap idő
tartamú, a helyén néhány hét után már csak 
az üregrendszert feltöltő hozzáfolyást kapjuk 
meg. Hasonló esettel állunk szembe a 31. sz. 
vízbetörésnél. (6. sz. ábra.)

A Sín. VÍZBETÖRÉS YIZH0ZAM-6BAFIK0NM

j  .  » .  .

6. ábra
3. Nagy vízhozamú, többször felszaporodó 

vízbetörést szolgáltat az erősen karsztosodott 
több üregből, vagy üregrendszerből álló tároló

rendszer. A  vízjáratok összefüggését a tektoni
kai zónák is elősegítik.

Igen erősen karsztosodott kőzettel állunk 
szemben az É-i fm-ben. Itt a magas főtét alko
tó, karsztosodott felső kréta karbonátos kőzet- 
összletből az 50 és 61 sz. vízbetörésekkel 15, ill. 
12 m3/p vízbeáramlást kaptunk. A  61. sz. víz
betörés vízhozamgrafikonját a 7. sz. ábrán ad
juk meg.

A több maximumos grafikon a szomszédos 
vizet tartalmazó üregek, üregrendszerek átsza
kadásának a következménye.

A  vízbetörések elzáródása után a meg
csapolt üregeket a leszivárgó karsztvizek újra 
feltöltik, veszélyes víztároló teret alkotva. Meg
állapításunk alapján a fedővízbetörésekkel meg- 
cnapolódott, de újra elzáródott területek vízve
szélyessége nem csökken. Ezért a fedővíz fel- 
halmozódásának megakadályozása céljából a fe
dővíz állandó csapolódását, legyen az néhány 
liter percenként, biztosítani kell.

A  vízbetörésekből vett vízmintákat vegy- 
elemzési vizsgálatnak vetjük alá. A Ca. és Mg. 
ionok egymáshoz viszonyított értékei nagy szó
rást mutatnak, (pl. a 21 sz. vízbetörés esetében 
a Ca 93%, a Mg 7%, a 7 sz. vízbetörésnél a Ca 
45,5%, a Mg 54,5%). Az eddig végzett vizsgá
latok alapján a fedővízbetöréseknél a Ca és Mg 
ionok egymáshoz viszonyított arányának átla
gos értéke: Ca 71%, Mg 29%. így az eddigi ta
pasztalatok alapján Jókaibányán a fekű és fe
dővizekben a Ca és Mg arány átlagos értéke kö
zel azonos. v

Az Oszkár mező kivételével (a bánya terü
letének K-i, eddig még fel nem tárt része) a 
bányamező területének 87%-án már legalább 
egy telepet lefejtettünk. A  termelés uralkodóan 
széleshomlokú, omlasztásos frontfejtéssel tör
tént. így a fedővizek csapolódására minden 
szinten meg volt a lehetőség.

A  vízbetörések tengerszint feletti magassá
ga 96 és 206 m között változik. (8 és 9 sz. gra
fikon). Mint a 8 és 9 sz. grafikon ábrázolja 190 
m-es szintf elett csak a legrégebben törzsköny
vezett 1-es, 2-es és 3-as vízbetöréseket kaptuk.

A 61« VÍZBETÖRÉS VÍZHOZAM-GRAFIKONJA
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A FEOÓVIZBETÖBÉSEK SZINTADATAINAK GRAFIKONJA

Ezek részletes adatai nem ismeretesek. A  kö- 
leskepe-völgyből leszivárgó patakvízből szár
maztathatók. A  vízbetörések zömét a 100 és 170 
m-es szint között kaptuk. Legtöbb a vízbetörés 
a 130 és 140 m-es szinteken.

A vízbetörések szintbeli elosztásának gra
fikonja alapján megállapítható, hogy a mély
ség felé Nyugat irányban nem növekszik a 
vízbetörések gyakorisága. Egy kialakult, egysé
ges nyugalmi szinttel rendelkező tárolórendszer 
esetén azonos védőréteg-viszonyok mellett a 
mélység felé fokozódó víznyomás miatt, a mé
lyebb szinteken növekedni kellene a vízbetöré
sek gyakoriságának.

Jókaibányán a fedővízbetörések szintbeli 
eloszlása a fedőmészkőben helyi jellegű, egy
séges nyugalmi vízszintet nem alkotó víztároló- 
rendszer meglétét igazolja.

A bányamező területén az É-i fm. K-i ré
szén, a D-i fm. középső és Ny-i részén a leg- 
gyakrabbak a fedővízbetörések.

Az É-i fm-ben a kőszéntelepes összlet fe
lett megtalálhatók a felső kréta tengeri kép

ződmények (hippuriteszes mészkő, Limás már- 
ga, inocerámuszos márga gryhaeás márga).

Az eocén eleji denudáció idején erősen 
karsztosodott, aminek következtében nagymeny- 
nyiségű karsztvizet tárol.

A karsztosodott kőzetösszlet vastagsága: 
0,0—28,0 m között változik, É irányban vasta
godik.

A- külszíni fúrások benne karsztos üregeket 
tártak fel. A  kőzet anyaga, települése és karsz
tosodási foka alapján erősen vízveszélyes és 
gyengén vízveszélyes zónákra osztható a terü
let. (3. sz. melléklet) Az erősen vízveszélyes zó
nában eddig 12 vízbetörés, köztük a két legna
gyobbat (50 sz.: 15 m3/p, a 61 sz.: 12 rn3 p) kap
tuk.

A  D-i fm. középső részén tapasztalható na
gyobb számú vízbetörés a fedő alsó eocén mész
kő erősebb karsztosodása következtében állt elő.

A  D-i fim Ny-i peremén a padragi vető 
mentén a gyakori vízbetörések alapján telepí
tett vízlecsapoló fúrások egy nagyobb víztáro- 
lórendszieirt tártak fel. Itt az aláfejtett kőzetek 
megszállása következtében az eocén mészkőben 
kialakult repedések mentén a dőlésben leszivár
gó karsztvizet a padragi felvető visszaduzzaszt- 
ja.

' A  bányaművelés során a fedővízibetörés el
leni védelmet a művelendő telep és a karsztos 
fedőmészkő között települő, uralkodóén agya
gos képződmény adja. A  fedővíz elleni bizton
ság számításánál az omlasztási viszonyszámot 
vesszük alapul, vagyis azt, hogy 1,0 m kiter
melt kőszénre hány méter vastag vízzáró védő
réteg jut. A  BKI vizsgálatai alapján, ha 1,0 m 
kifejtett kőszénre 15 m. vastag védőréteg esik, 
akkor a telep fedővízveszély ellen biztonságban 
van. Közepes a biztonság akkor, ha 1,0 m kő
szénre 10— 15 m vastag védőréteg jut, kedve
zőtlen, ha a védőréteg 10 m alatt van.

A fekű és fedővíz kapcsolata

Az É-i fm Ny-i részén húzódó 120 m-es 
vető közelében a fedőből állandó nagy vízho
zamú fekű eredetű vízbetörést kaptunk. (55 sz.) 
Itt ugyanis a vető következtében a triász fődo
lomit és a karsztosodott fedő mészkő közvetle
nül érintkezik (10 sz. ábra).

így a fedőkarsztvíz utánpótlását a fekű 
víztárolóból is kapja.

A  D-i alsó fm-ben a III. telepben egy ÉK— 
DNy-i csapású, mindössze 2 m-es vető mentén 
a frontban felülről az omlásból szintén fekűből 
származó vízbetörést kaptunk. (54 sz.) A  szál
lított hordalékban nummulitesz is található. Te
hát a fekű és fedővíz ezen területen is kommu
nikál.
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A fenti példák alapján is megállapítható, 
hogy az ajkai medencében azon pontokon, ahol 
a fekű karsztvízszint alatt a triász fődolomit és 
fedő eocén mészkő érintkezik, ott a fedőmész
kő vízutánpótlását a fődolomitból is kapja.

A kapcsolat kisebb H értékű, jó vízvezető 
vető mentén is létrejöhet.

Ezen területen nem beszélhetünk külön fe • 
dő és fekű karsztvíztároló rendszerről.

A fekű és fedő víztároló kőzetek érintke
zése létrejöhet tektonikusán és az errózió kö 
vetkeztében közvetlen rátelepüléssel.

A  fenti területek ismerete bányászati szem. 
pontból nagy jelentőséggel bír, mivel itt a .mű
veletek következtében a fedőből is nagyhozamú 
állandó vízbeáramlással rendelkező vízbetöré:: 
várható.

öregműveletek, Wéber üreg

Jókaibányán a telepek lefejtését felülről-lefelé 
végezzük. A  kőszenet széleshomlokú omlasztá 
sós frontfejtéssel termeljük ki. A  kőzetek kohé 
ziója változó, így az omlás sem egyenletes. En
nek következtében a régi műveletekben kisebb- 
nagyobb üregek képződnek. Az üregek a fedő- 
kőzetek fellazulása következtében összefüggés
be kerülnek a víztároló fedőmészkővel és an
nak a víztartalma a mélyebb szinten lévő öreg- 
műveletbe áramlik. Eddig az öregműveletekből 
6 vízbetörést kaptunk. A  legnagyobb vízhozam
mal a 63 számú rendelkezett (1,5 m3 p.)

Az omlasztás következtében a fedőkőzetek 
fellazulása először a nagyobb kohézióval ren
delkező fedőmészkőig történik. Ennek következ
tében a mészkő alatt kisebb-nagyobb üregek, 
úgynevezett Wéber-üregek képződnek.

Amennyiben az üregek fedőjét képező alsó 
eocén karsztosodott mészkő vizet tartalmaz, azt 
leadja a Wéber üregnek. így az a bányaműve
lésre veszélyes tároló teret alkot. A  Wéber üreg 
a fedőjét képező mészkő megszállásáig marad 
nyitva. Majd a felszakadás a fedőmészkőben a 
külszínig folytatódik.

A  Wéber üreg élettartama 1—2 hónaptól 
evekig változik. Nyugodt települési helyen, 
ahol a fedőmészkő stabilitását vetők, tört zónák 
nem bontják meg, az üreg évekig nyitvamarad- 
hat. (11. sz. ábra).

A WÉBER-ÜRES KÉPZŐDÉSI MECHANIZMUSA

Szerkezet művelés előtt

v" ugodt, vetők áltat nem szegde/t területen

Tektonikailag igénybevett területen

11. ábra

Pl. a D-i. fm-ben a 100/III. frontfejtésnél az 
alsó eocén mészkő alatt több Wéber üreget talál
tunk, amelyek 1942. évben a Il-es telep fejté
sekor képződtek, itt az üregek 25 évig maradtak 
nyitva.

Tektonikáikig igénybevett területen (11. sz. 
ábra) a Wéber üreg időtartama rövidebb, eset
leg nem is képződik. Mivel a fedőmészkő tört 
szerkezete miatt instabilis és az omlasztás kö
vetkeztében megsüllyedő fedőagyag után rövi
desen megszáll. Emiatt a külszíni süllyedések is 
hamar bekövetkeznek. Ez az ' eset áll fenn az

k reour , » a

'***" f ö ld ta n i s z e l  v é n y  a  9*. istzt. fúrásokon  ke r e szt ü l
M" f i  000 m A/

10. ábra

É-i fm. lefejtett és fejtendő blokkjainak Ny-i 
kontúrjainál. Itt a fejtések határát egy ÉNy— 
DK csapásé törésvonal alkotja. A  tektonikai 
vonal mellett az aláfej tés következtében az 
eocén mészkőösszlet rövid idő alatt megsüllyed. 
A  fejtések után 1 évre a külszínen már meg
jelentek a törések. Az említett területen a Il-es 
telep fejtését 1959— 1960 évben végeztük. A 
külszíni süllyedések már 1960— 1961. évben 
megjelentek.

Az öregvizek ellen bányabeli fúrásokkal 
végzendő vízlecsapoüással védekezünk.

Ha a lefejtett térség mellett, vagy alatt új 
frontot indítunk, azt előzőleg fúrásokkal meg
kutatjuk. A  tárolt vizet lecsapoljuk.
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A fedőmészkőben felhalmozódott víz ellen 
szintén bányabeli fúrásokkal végzett vízkuta
tással és csapolással védekezünk. A fedőben 
már ismert víztároló helyeket (pl. a padragi ve
tő mellett) a front indítása előtt megcsapoljuk, 
ezáltal növeljük a frontfejtések fedővíz ellen:5 
biztonságát.

A  fedőmészkő víztároló tereinek helyére az 
újonnan bevezetett geotermikus mérések alán
ján következtetünk. Ennek alapja a karsztvíz 
hőmérsékletcsökkentő hatása.

Az I-es telepi vágatok főtéjében 10 m-kén+ 
hőmérsékletméréseket végzünk, majd a kiírni 
tatott negatív hőmérsékletű anomáliák helyé?' 
bányabeli fúrásokkal vízlecsapolásokat hajtunk 
végre.

A tektonikai zónák jó vízvezető képességük 
miatt erősen vízveszélyesek. Ezért a fő törésvo 
nalak mentén, főleg a levetett zónában, vízvé 
delmi pillér visszahagyásával védekezünk.
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tés. 1958.

KLESPITZ, J.: Angaben zűr Hydrogeologie von 
Jókaibánya

Das Stúdium wurde auf Grund hydrologischer 
Angaben des geologischen Dienstes in Jókaibánya, dér 
im Jahre 1954 gegründet war, angefertigt.

lm Laufe dér Be-rgbautatigkeit sind 63 Eirbrüche 
von Liegend- und Hángendwasser registriert worden. 
In Betracht deser Einbrüche sowie dér hydrogeologi- 
schen Struktur dér Grube werden Schlussfolgerungen 
gezogen.

Beobachtungen in Zusammenhang mit dér Gefahr 
von Liegend- und Hángendwasser sind extra erör'et, 
sowie Gefahre von Gewássorn, die sich in den soge- 
nannten Weber-Höhlungen sekundar gesammelt hatén.

Das Stúdium bescháftigt sich mit deim Verlauf des 
Wassereinbruches in Bezáehung mit dem Liegendwa.- 
ser; suwie Beobachtungen über die Lage des Karstwas- 
sers im Dolomit. Es wird festgestellc, da_s 96% dér 
Wassereinbrüche Verwerfungen oder Bruchlinien ent- 
lang gelaufen sind.

Auf Grund dér Hángendwassereinbrüche wird die 
Ansammlung vöm Karstwasser aus Kalksteir.e dér 
OberkreMe und des Eozens, sowie die Verbindung de 
einzelnen wasserhallenden Höhlungen e.örtet; ebenr'- 
der Veriaui ua naugmdvv assertinurüche sowie die 
Aenderung ihrer Wassermengen. Auf Grund uer Be- 
weinung von Őrt und Niveau dér Wassereinbrüimt 
dér Scnutzschicht-Beaingungen und dér Tektonikwer- 
uen uie vöm Hángendwasser bedrolnen Geuiete dei 
G-rube festgestedt.

Die Verbindung zwischen Liegend- und Hangenc 
wasrer hált das Stúdium fúr bestátigt in Anschluis 
p_.nk.en un.er dem Karstwa.serni/eau von liegende 
nd hangenden Karsbges.einen, sowie offe.ven w 

jerieitenden Verwerfungen entlang.
Schliesslich bescháftigt sich das Stúdium mit de 

Art von Schutz gégén Liegend- und Hángandwa ser.
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