
Az ajkai barnakőszén medence Jókai Bánya területének
bányaföldtani viszonyai

írta: Klespitz János

Jókai Bánya a Déli Bakony ÉNy-i szélén, 
ajkától DK irányban az ajkai barnakőszén me
dence középső részén található (1. sz. ábra).

Észak és ÉN y-ról a kőszéntelepek elm eddü- 
lése D- és DK-ről denudáció, K -ről és Ny-ról a 
szomszédos bányák ha tá rá t is képező 15—20 
m elvetési magasságú le- (ÉK-re Árm in akna 
irányában) ill. felvető (Ny-ra a  Padragi bánya
üzem irányában) adja a határt.

Ezen kis te rü let (3,3 km 2) földtanával az iro
dalomjegyzékben felsorolt szerzők részletesen 
külön nem  foglalkoztak, általános érvényű meg
állapításaik azonban sok vonatkozásban erre a

terü letre  is érvényesek. A terü le t bányaföldtani 
viszonyairól készített összefoglalásomat a K u
tató és Fúró V állalat által szolgáltatott fúrási 
rétegsorok és saját bányabeli megfigyeléseim 
alapján állítottam  össze. Jókai Bánya hidrogeo
lógiai viszonyait e lap hasábjain 1968. évben 
m ár ism ertettem .

RÉTEGTANI ÉS BÁNYAFÖLDTANI 
VISZONYOK:
Felső triász fődolom it

A bánya területén  az alaphegység felszínét a 
Ny-i (nagyobbik) területrészen a triász fődolo-
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m it alkotja. A kutatófúrások m axim álisan 40 
m-ig hatolnak a kőzetbe. A fődolomit szürke, 
barnás-szürke, helyenként sárgás-szürke cukor
szövetű, rideg szilánkos törésű, repedésekkel á t
já rt kőzet. H elyenként breccsiás, főleg a  fel
színéhez közel. A fú rt  anyagból ezideig sem 
makro, sem m ikrofaunát nem  ism erünk.

A dolomit felszíne a kőszénképződés előtti 
szárazföldi erózió hatására denudálódott, karsz
tosodott, amely Veszprém, Hajm áskér környé
kén a felszínen jól megfigyelhető. A dolomit- 
breccsa az erózió következtében fellépő kőzet- 
aprózódás hatására képződött a kőzet felszínén. 
Egyes esetekben a  dolomit felszín a la tt 30—40 
m mélységben is m egtalálható, ami a tektoni
kai mozgások következtében kialakult tö rt zó
nák, hasadékok kitöltő anyagaként fogható fel. 
A jelenség a dolomit erős tektonikai igénybe
vétele m ellett szól. A hasadékok, kisebb repe
dések a feldolgozott saját anyagon kívül a do
lom itra települt képződmények anyagával, 
bauxittal, vörös és szürke agyaggal vannak k i

töltve. Máshol a repedésekben, morzsolt zónák
ban m utatkozó CaCOi kiválás egykori vízáram 
lásra utal.

A fúrások a felszálló hévforrások mállasztó, 
oldó hatásának következtében porló dolomitot 
is feltártak.

A dolomit karsztos üregeiben, de főleg tö- 
réses zónáiban nagymennyiségű vizet tárol (5). 
Ennek megfelelően a fekűkarsztvíz elsősorban a 
dolomit töréses zónái m entén veszélyezteti a 
bányam űvelést (az eddigi fekűvízbetöréseket 
90% -ban a kőszéntelepes rétegekben is meg
lévő vetők m entén kaptuk).

A dolomit tektonikai törésrendszerét sajnos 
csak részben ismerjük. Ugyanis a kőszénkép
ződés előtti tektonikai vonalak fedettségük 
m iatt nem  figyelhetők meg. A dolomit töréses 
zónáira csak a kőszéntelepekben is meglévő ve
tők csapása alapján következtethetünk.

A fekű karsztvíz nyugalm i szintjét Adria fe
le tt 210 m -ben ism erjük. Az utóbbi időben a

SZELVÉNYOSZLOPOK JÓKAI-bAn YA ALSÓ

KÖSZÉNTELEPES TAGOZATÁBÓL.
SZERKESZTETTE . KLEóPITZ 1ÁN05 
« « . 4969

AZ ÉSZA K I FEJTOMEZO JELLEM ZŐ  A  D E L I  E E JT O M E Z Ő  JE LLEM Z Ő
ÖSSZEVONT RÉTÉG  SZE LV É N Y E  Ö SSZEVO NT  R É T É G  SZELV ÉN YE

vi. telep

sz. - koszen
a . SZ. = AGYAGOS K O S IÉ N  
M .S l-M O L L U S Z U Á S  K O S IÉ N  
S.m. = SÁRGA MÁRGA 

M  m. * M OLLUSZKÁS M ARBA  
SZÜ.m. = SZÜ RKE MÁRGA 
M .SZ .m .M O LLU SZ U Á S  K O S Z E N E S  MARGA  
M. S.m. * M Q LLU SZKÁ S SA RG A  M A R B A  
M. b  nr\ -M O LLU SZU Á S  B A R N A  MÁRGA 
SZ a  -- K O S Z E N E S  AGYAG

3.SZ. ábra.

7



bányából a triász dolomitba m ély ített fúrások 
a karsztvíznívót 170— 180 m szinten regiszt
rálják. E mélyebb szint a közeli fekűvízbetöré- 
sek helyi jellegű vízszintsüllyesztő hatásaként 
fogható fel (depressziós tölcsér).

Jura és Kréta időszaki jekűképződm ények

A  bányamező keleti részén a kőszéntelepes 
rétegek és a fekű agyag alatt az alsó rekvieniás 
mészkő települ (2. sz. ábra).

A 97. és 99. sz. fúrások a kőszéntelepes kréta 
rétegek ala tt többek között, a Várpalotai Mély
fúró Vállalat laboratórium i vizsgálatai szerint 
albai rekvieniás mészkövet, barrem i bauxitot, 
felső dogger kovás m árgát és alsó-, középső 
liász mészkövet kaptak (2. sz. ábra). Az alsó és 
középső mészkő erősen gyűrt állapotban van.

Az előzőekben ism ertetett fődolomit és az it
teni egyéb mezozóos mészkövek területünkön 
közvetlen érintkezésben vannak egymással. 
Ezért a bennük táro lt víz egységes, összefüggő 
karsztvízrendszert alkot.

Felső kréta szerion kőszéntelepes rétegösszlet

A  fődolomit és a rekvieniás mészkő karszto
sodott felszínére elsőként a kőszéntelepes réteg
összlet fekürétegét alkotó édesvízi, csökkent- 
sósvízi agyagösszlet települ. Az összlet 4—20 m 
vastagságú, déli irányban vastagodó és néhol 
kem ény m árga és mészmárga közbetelepülést 
is tartalm az. A déli és délkeleti terü leten  oolitos 
édesvízi mészkő is található a fekü agyagössz- 
letben, ugyanitt a dolomit és a rekvieniás 
mészkő felszínén vörös bauxitos agyag is meg
figyelhető. A közbetelepült oolitos mészkő az 
A— 136. sz. fúrásban közvetlenül a dolom itra 
települ. Vastagsága eléri a 4—5 m étert.

A kőzetek színe uralkodóan szürke, zöldes
szürke, de a szervesanyagtartalom tól függően 
a fehér színtől a szürkén, barnán  át a feketéig 
változik. A fekü agyag szenesedett növénym a
radvány és kőszén tartalm a közvetlenül a  szén
telepek ala tt a legnagyobb, i tt  elvétve Mollusca 
héjtöredék is mutatkozik. A domináló szürke 
agyag közepes keménységű, földes törésű, zsí
ros tapintású, piritgumós.

A fekü agyagösszlet vízzáró. Igen nagy a hid
rogeológiai jelentősége, mivel megakadályozza 
a nyomás ala tt lévő feküvíz m unkahelyekre 
történő betörését.

A fekü agyagra települő édesvízi, csökkent- 
sósvízi eredetű kőszenes rétegek ké t fő és több 
kisebb széntelepes tagozatra oszthatók.

Az alsó (a produktívabb) vastagsága 14—21 
m között változik, alulról felfelé a VI., V., IV.,
III. és II. telepeket foglalja magába. A telepeket 
egymástól kevésbé kőszenes ún. közkőrétegek 
választják el, am elyek főképpen molluszkás kő
szenes márgából állnak. A tagozat ÉNy irány
ban kivastagodik, am elyet részben a V l-telep

fölött található sárga m árga és mészmárga be
települése okoz.

Északnyugat irányban haladva a kőszéntele
pek kivékonyodnak, illetve a meddőkőzetek fo
kozatosan uralkodóvá válnak (3. sz. ábra).

Az alsó és felső kőszenes tagozat között meg
lévő szürke agyag (helyi elnevezéssel tégli) 
vastagsága 6— 14 m. Észak irányban vastagodik.

A felső kőszéntelepes tagozat a produktív I. 
telepet alkotja. Vastagsága 5—8 m. Északnyu
gati irányban itt is elmeddülés figyelhető meg. 
Az északi fejtőmezőben a kőszénrétegeket egy 
sárga m árga pad két szeletre osztja (4. sz. ábra).

Az I. telep feletti agyagmárgában több szin
ten találhatók vékony kőszenes rétegek. A felső 
kőszéntelepes tagozat fölött legközelebbi meg
lévő kőszenes képződm ényeket nevezzük „0”-ás 
telepnek, amely lencsés településű és nem m ű- 
revaló. Az I-es telep fele tt védőrétegül szolgáló 
szürke agyagos-márgás összlet 0— 38 m vastag. 
E fölött a felső k réta  mészkő, mészmárga, illet
ve az alsó eocén mészkő következik.

A kőszenes rétegek anyaga kőszén, agyagos 
kőszén, molluszkás kőszén, molluszkás kőszenes 
m árga és szürkéssárga mészmárga, alárendelten 
kőszenes agyag. E kőzetek gazdag csökkentsós- 
vízi faunát tartalm aznak. Uralkodóan Pyrguli- 
ferákat.

A kőszén és meddőrétegek vastagsága 1—2 
emutól 1—2 m -ig változik. így az alsó kőszén
telepes rétegösszlet egy keresztszelvénye 80— 
100 rétegecskét is tartalm az. A rétegek elvéko
nyodnak, kiékelődnek, azonban az északi fejtő
mezőben jó szín tálló telepazonosításra alkalmas 
rétegek, rétegcsoportok is találhatók.

A kőszénben és kísérőkőzeteiben gyakran je
lenlévő p irít a meddő szürke agyagrétegekben 
gumók, a kőszenes rétegekben fészkek, h in té
sek alakjában jelenik meg. A szürke agyagban 
20 cm 0 - jű  gömbös m egjelenésű piritgum ó is 
előfordul. A kőszenes rétegekben a réteglapok 
és repedések m entén található p irit áram ló ol
datokban másodlagosan képződött.

A repedések és réteglapok m entén kalcitki- 
válások is tapasztalhatók.

A kőszenes rétegek alsó és felső tagozatában 
egyaránt m egtalálható ajkait (borostyánkő) a 
kőszén anyagául szolgáló fenyő gyantájából ke
letkezett. A szénben elhintve apró 1—2 mm-es 
szemcsék alakjában, a réteglapok m entén pedig 
több centim éter, esetleg decim éter nagyságban 
nagy m ennyiségben is gyűjthetők. Utóbbi eset
ben a borostyánkő lekerekített, koptatott, tehát 
allochton és meddő kőzetben is előfordul.

Jókai Bánya szenon bamákőszénösszlete 
édesvízi csökkentsósvízi eredetű. Keletkezése 
két nagyobb és több kisebb kőszénképződési 
időszakban történ t. Az első a legrégebbi, a jobb 
minőségű telepeket produkálta (3. sz. ábra).

A m ásodikban (a fiatalabb) m ár gyengébb 
minőségű és kisebb vastagságú kőszén keletke
zett (4. sz. ábra).
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A további jelentéktelenebb kőszénképződési 
időszakok a felső tagozat (I. telep) felett, nem 
színtálló lencsés településű, inproduktív kősze
nes rétegeket hoztak létre.

A kőszén képződése csökkentsósvízi, sekély- 
vizű tengerparton, lefűződött öbölben reduktív 
közegben m ent végbe. Az üledékgyűjtő m e
dence ÉNy irányban m élyült. Ennek következ
m énye az ÉNy irányú minőségromlás és elmed- 
dülés. Amíg a parthoz közelebb lévő déli fejtő
mezőben jó minőségű, meddőbeágyazás nélküli 
kőszén keletkezett, addig a m élyebb vízben 
képződött (északi fejtőmezőben) kőszenes össz- 
letben sárga és szürke m árga rétegek váltogat
ják  a vékonyabb kőszénrétegeket (3. sz. ábra).

A kőszén anyagának lerakódása változatos 
körülm ények között zajlott. A kőszénképződés 
két fő és több kisebb „időszaka” az epirogene- 
tikus mozgások következtében fellépő kiem el
kedéssel m ajd süllyedéssel m agyarázható. A 
kőszénképződési „időszakok” között mélyebb

tengervízi, a parttó l távolabbi fáciest jelző üle
dék a szürke agyag és m árga rakodott le.

A kőszenes összleten belül m utatkozó meddő
beágyazások, a lencsés települési mód, a me
dencefenék oszcillációjával szemben inkább az 
üledékanyagszállítás irányának, anyagának lo
kális változásával m agyarázható.

Egyes esetben a kőszenes meddőkőzetek szö
vete alapján következtetni lehet a szenes ré te
gek kisebb áthalm ozására is. Az alsó kőszénte
lepes tagozat csak fejtések szem pontjából oszt
ható telepekre. A fejtendő telepek különösen a 
tagozat felső részén egymással azonosíthatók.

Az északi fejtőmező alsó és felső kőszéntele
pes tagozatában tapasztalható gyakori meddő
beágyazás a minőséget erősen lerontja, azonban 
a bányam űvelést a kem ény m árgarétegek a 
megfelelő főte és talpviszonyok kedvezőbb ki
alakíthatósága következtében megkönnyítik.

Az I. telep fölötti fedő agyagrétegben finom
homok köztelepülések találhatók. Mivel a fedő
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agyag vízbetörés ellen védőrétegül szolgál, a 
közbetelepült homokrétegek jó vízáteresztőké
pességük m iatt ezt meggyengítik. Esetenként a 
vízbetöréssel a  finomhomok is a m unkatérbe 
áramlik.

A vékony homök és homokkőréteg közbetele
pülése az alsó és felső kőszéntelepes tagozat kö
zötti szürke agyagban is m egtalálható, amelyek 
a vízzáróképességet itt is kedvezőtlenül befo
lyásolják.

A  kőszéntelepes összletet fedő grifeás és 
inocerámuszos szenon rétegek:

A  kőszénképződés u tán  tö rtén t fokozatos 
süllyedés hatására az Ajkai medence területén  
megkezdődött a felső kréta  tenger transzgresz- 
sziója. A tengerelőrenyom ulás következtében a 
kőszénösszlet fölött tengeri képződmények tele
pülnék: hippuriteszes mészkő, grifeás m árga és 
inocerámuszos márga.

A kőzetek anyagát, faunáját, megjelenési 
m ódját itt csak a fúrások alapján ism erjük.

A szenon emelet legfelső tagozatában a  Ba
kony hegység egész terü lete kiem elkedett.

A szárazulattáválás következtében végbe
menő erózió Jókai Bánya terü letén  az északi 
fejtőmező kivételével m indenhol letaro lta  a 
felső kréta  tengeri képződményeket.

A déli fejtőmezőben egyes helyeken a kő
széntelepes összlet is az erózió áldozatává vált. 
A bányászati feltárásaink folyam án a déli felső 
fejtőmezőben eddig két nagyobb és több kisebb 
terü letű  letárolást ism ertünk meg. A szabály
talan alakú lepusztítások terü lete eddigi isme
reteink alapján eléri a  7500 m 2-t. A lepusztított 
kőszénrétegek helyén szürke, vörösesbarna 
agyagba ágyazott felső k ré ta  mészkőtömbök és 
kavicsokból álló, rétegzetlen képződmény ta 
lálható. A agyag vörösesbarna színét a fődolo
m it felszínén települő vörös, bauxitos agyag át
dolgozásától kapta.

Az északi területrészen meglévő hippurite
szes mészkő, grifeás m árga és inocerámuszos 
márga az erózió hatására  erősen karsztosodott, 
aminek következtében nagymennyiségű karszt
víz tárolására vált alkalmassá. Bár vastagsága 
nem tetemes, (a vizsgált terü leten  m aximálisan 
28 m) de mivel fölötte szintén karsztosodott 
eocén víztároló kőzet települ, vízutánpótlása ré
vén komoly fedővízveszélyt okoz. Jókai Bánya 
művelése folyam án ezen terü leten  kaptuk a 
legnagyobb hozamú fedővízbetöréseket, 12,0 és 
15,0 md/p.

Eocén képződm ények

A erősen lepusztított térszínre transzgredált 
alsó eocén összlet i tt  is szárazulati édesvízi ré
tegekkel kezdődik.

Jókai Bányán az eocén üledékképződés a  sze
non kőzetek átdolgozott anyagával indul. Az 
alsó eocén szénképződés nyomai, kőszenes

agyag és m árga alakjában, az északi fejtőmező
ben a 104, 119 és 122 sz. fúrásokban ismertek. 
A kőszenes agyagmárga és homok helyenként 
több szinten tarka agyaggal váltakozva fejlő
dött ki. Vastagságuk 0,4— 1,8 m között válta
kozik. A kőszenes rétegek alsó eocénban tör
tén t képződését a település, valam int a benne 
található fauna, Modiola corrugata, Centhium  
hantkeni, Am pullina perusta  igazolja.

A fokozatos tengerelöntés ha tására  a száraz
földi üledékeket sekélytengeri karbonátos kő
zetek váltják  fel.

Az alsó eocén alveolinás miliolinás mészkővel 
zárul (8).

Az alsó eocén szigettengere a középső eocén
ban állandósult és nyílt epikontinentális jelle
gűvé vált (8).

A vizsgált területen  a középső eocén nagy- 
vastagságú nummuliteszes márgás mészkő az 
ún. főnummuliteszes mészkő képviseli. E mész
kő a déli területrészen a legvastagabb (180 m).

A főnummuliteszes mészkő nagy területen  a 
felszínen is m egvan és gazdag faunát tartalm az.

A terü let felső eocén képződményeit a bánya 
déli részén m élyített fúrások harántolták. Vas
tagsága a legdélibb területrészen eléri az 50 
m étert. Anyaga: agyag, agyagmárga, mészmár- 
ga, homokkő, andezittufa közbetelepüléssel. A 
tu fa  anyaga a kőzetekben átdolgozva is m egta
lálható. Az összlet faunája gazdag. A kőzetek 
partközeli, sékélytengeri fáciest képviselnek.

Az eocén mészkő nagy vastagsága, karsztoso
dásra való hajlam a m iatt hidrogeológiai szem
pontból nagy jelentőséggel b ír (5).

Miocén képződm ények

A Déli-Bakonyban a felső eocéntől kezdődő 
szárazföldi időszak után csak a helvéti em elet
ben indul a déli irányban elvékonyodó miocén 
üledékképződés (8).

A bányamező területén  a miocén üledékeket 
uralkodóan pszefites és pszamitos képződmé
nyek képviselik. Az eocén felszínén települő 
konglomerátum  és homokkő anyagában a 
nummuliteszes mészkő törm elékként található 
meg. A helvét-tortonai kavicsösszlet vastagsága 
a 14. sz. fúrásban eléri a 29,0 m étert. A törm e
lékes üledékek között és fölött, szürke, zöldes
szürke tufás agyag és agyagmárga is megfigyel
hető.

A meszes kötőanyagú homokkő a Várpalotai 
K utató és Fúró Vállalat laboratórium ának vizs
gálatai alapján gazdag foram inifera faunát is 
tartalm az.

A holocén talajtakaró  és pleisztocén  lösz alatt 
a pannóniai bazaltgörgeteg és bazalttufa is ki
m utatható, azonban Jókai Bányán mindezideig 
vulkáni kürtő t, vagy egyéb bazalt benyomulást 
nem találtunk. A bányam ezőt ÉNy irányban a 
csékuti szőlőkben a bazalt 4—5 m  vastagság
ban figyelhető meg.
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A miocén üledékösszlet hidrogeológiai szem
pontból szintén jelentős. A vízveszélyes eocén 
mészkő felett települve befolyásolja a felszínre 
hulló csapadék beszivárgását. Kedvezőbb a 
kisebb vízáteresztőképességgel rendelkező agya
gosabb kifejlődés.

A Csingervölgyi és Köleskepevölgy kereszte
ződéstől (Jókai Bányai elágazás) É—ÉK irány
ban m integy 200 m távolságra a domb tetején  
lévő feltárásban egy szelvényben jól m egfigyel
hetők a felső k ré ta  kőszenes összlet fedőjében 
lévő különböző korú képződmények és azok te 
lepülési módjai (5. sz. ábra). Az eocén elején a 
szárazföldi lepusztítás u tán  lerakodott felső 
kréta mészkő törm elékére az alsó eocén mészkő 
települ, m ajd az alsó eocén letarolt felszínén 
eróziós diszkordanciával a miocén konglomerá
tum  található a pleisztocén és holocén üledékek 
alatt.

SZERKEZETI VISZONYOK

A kőszéntelepes összlet dőlése 6—7° Nyugat 
irányban. Ez m int a 6. sz. ábrán is látható  meg
egyezik az alaphegység felszínének lejtésével is. 
A vizsgált te rü le te t az orogén mozgások vetők
kel szabdalták, táblásán tö rt  szerkezetet ala
kítva ki. A maximális elvetési magasság 100— 
120 m, a határvetőké 15—20 m. A fejtőmező
kön belül mindössze három  10 m -t meghaladó 
vetőt ism erünk. A nagyobb elmozdulások által 
kialakíto tt táblákon belül is találhatók 1—2 r it
kábban 5 m h értékkel rendelkező vetők.

Jókai Bányán a megfigyelések szerint té rtá- 
gulásos vetők ismeretesek. Térrövidüléses (rá- 
tolódásos) elmozdulásokat mindezideig nem ta 
láltunk.

A fő szerkezeti irány a felvett vetők csapás
irányait összesítő diagram  (7. sz. ábra) alapján 
ÉNy—DK. Nyilván a viszonylag kis területen
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AZ „ALAPHEGYSÉG FELSZÍNÉNEK FÖLDTANI ÉS 
SZINTVONALAS TÉRKÉPE JÓKAI-BÁNVÁN.

SZERKESZTETTE< KLESPITZ JÁNOS
-1969-

JELMAGYARAZAT.

F R  REKVIENlÁs MÉSZKŐ 
ÍJ7U FÖDŐ LOM IT 

®  KUTATÓFÚRÁSOK 
^ —  FÖVÁGATOK 

’ -10 m < VETŐ

- 10 m > VETŐ

—  410 — - AZ ALAPHEGVSÉG FEL 

SZÍNÉNEK SZINTVONALA 
(Af. «.)

SZERKESZTVE A KUTATÓFÚRÁSOK 

ADATAI ÉS A KOSZENTELEPES 

RÉTEGÖSSZLET TEKTONIKÁJA 

ALAPJÁN.

6. íz . ábra

végzett helyi jellegű m egfigyelés következmé
nye, hogy a M agyar Középhegységre jellemző 
ÉK—DNy-i fő törésirány a  felvett vetőket ösz-

szesítő diagram ban csak gyengébben m utat
ható ki.

A déli fejtőmező kőszéntelepes rétegeiben a
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JÓKAI BÁNYÁN A KÖSZÉNTELEPES ÖSSZLETBEN 
FELVETT VETŐK CSAPÁSIRÁNYAIf 
AZ 1955-1966 ÉVI ADATOK ALAPJÁN

FEL VETTE é s SZERKESZTETTE  ■ K L E S P IT Z  JÁNO S

360 '

16 0*

töréseken kívül gyűrődés is m egfigyelhető. Az 
úgynevezett régi diagonális ereszíke vonalában 
több száz m éter hosszúságban egy ÉK—DNy 
tengelyű, m ajd N y-ra forduló szinklinális ala
kult ki (8. és 9. sz. ábra).

A m élyfúrások alapján végzett szerkesztés 
szerint az alaphegységben kim utatható  egy a 
kőszén képződésnél idősebb, csak az alaphegy
ségben meglévő nagy törés, amely a bányamező 
keleti részén (Oszkár mező) a  triász dolomit 
mélybe zökkenését okozta (2. sz. ábra).

A kőszéntelepes rétegekben tapasztalt törések 
egyes orogén szakaszba sorolása nehézségbe ü t
közik, m ivel a fiatalabb, tektonikailag aktív sza
kaszokban az elmozdulások a rég i törésvonalak 
m entén is végbementek.

A vizsgált terü let tektonikai összképe K —Ny 
irányú erőhatásra enged következtetni.

Az eocén után  képződött, a kőszéntelepes 
összletben is ism eretes vetők, vetőzónák a kül
színen települő eocén mésZkőösszletet is össze
törték, amely ezáltal az erózióval szemben ki
sebb ellenállást tudo tt kifejteni. Ilyen, az eocén

u tán  lé tre jö tt tektonikai zóna m entén alakult 
ki, az ÉÉNy—DDK irányú Köleskepevölgy.

A külszíni morfolófia, az erózió hatására kép
ződött völgyek, vízbemosások fő iránya a töré- 
ses zónák m entén alakultak ki.

A tektonikai vonalak, a  vetők nagym értékben 
befolyásolják a bányam űvelést. A nagyobb ve-
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tők irányai szabják meg az egyes fejtőmezők 
művelési rendszerét.

A vetők lefutásának ism eretét a vízvédelem 
is szükségessé teszi, mivel a törések, vetők 
m entén a  védőréteg meggyengülése, vagy teljes 
átszakadása vízbetörésre vezethet. Ezért a víz
veszélyes vetők m entén a levetett zónában víz
védelmi pillér visszahagyásával védekezünk.
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GEOLOGISCHE VERHÁLTNISSE AUF DEM 
GEBIETE DES BERGWERKES JÓKAI IM 

BRAUNKOHLENBECKEN VON AJKA

János Klespitz
Dér Aufsatz untersueht die im geologischen Auf- 

bau des Bergwerkgebietes befindlichen Formationen 
in dér Reihenfolge ihrer Entstehung vöm Grund- 
gebirge angefangen.

Am ausführlichsten behandelt dér Aufsatz die 
Formationen mit Steinkohlenlagerungen. Er folgert auf 
Grund dér Auswertung dér im Bergwerk aufgenomme- 
nen Profile und Beobachtungen auf die Art dér Stein- 
kohlenbildung und dér folgenden Vorgánge.

Da das Bergwerk vöm Sohlen- und Dachwasser 
bedroht ist, charakterisiert dér Verfasser einzelne 
Gesteine und Gesteinsgruppen auch aus hydrogeolo- 
gischem Blickpunkt, obzwar über dieses Thema im 
Jahrgang 1968 unserer Zeitschrift schon eine Zu- 
sammenfassung erschienen ist.
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