
A figyelem felhívásán túlmenően azonban, 
és a távolabbi jövő perspektíváira is utalva 
kívánjuk megjegyezni azt, hogy végsősoron a 
különféle számítógépek alkalmazása arra irá
nyul, hogy a földtani munkáknak, ha nem is 
teljes egészét, de jórészét automatizálva végez
zék. A kezdeti fúrási adatgyűjtéstől, annak ki
értékelésén át a készletek megállapításáig és 
értékeléséig minden munkafolyamatot, még a 
minőségi vizsgálatokat is, megfelelő automa
tákkal, számítógépekkel lesz lehetséges elvé
gezni.

Természetesen nem jelenti ez azt, hogy a 
földtani kutatási szakemberek munkájára nem

lesz szükség. Nem kívánunk jósolni, de az 
automatizálás, hasonlóan más tudomány és gya
korlati kiviteli ághoz, a földtani szakemberek 
munkaprofilját is meg fogja változtatni. Mun
kánk nagyobb részét képezi majd a kutatások
nak automatákkal számítgépekkel való elvég
zésének megtervezése és irányítása.

De addig is, amíg az automatizálás megvaló
sul, a részleges gépesítéssel. a szakemberek a 
manuális és munkaigényes, időt rabló felada
toktól megszabadulnak. Az ezáltal nyert idő
ben azután még több munkát és energiát fek
tethetnek az effektív kutató munka végzésébe.
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A NYUGAT-VAS MEGYEI BARNAKŐSZÉNTERÜLET 

Irta: dr. Jaskó Sándor

I. Bevezetés

Nyugatmagyarországon Kőszeg, Szombathely 
és Sárvár környékén mintegy 600 m2 nagyságú 
területen az 1961—64. években külfejtésre al
kalmas fás barnakőszén (lignit) előfordulás fel
kutatása céljából 226 darab fúrást mélyítettünk 
összesen 16 380 fm terjedelemben. A fúrások 
átlagmélysége 72 m volt. Nárai környékén né
hány fúrásunk elérte a 200 m-t is. Minden fú
rás végig magfúrásai mélyült és karotázsvizs- 
gálattal egybekötve, ami a rétegsorok pontos 
és megbízható leírását tette lehetővé. A meg
kutatott terület különböző pontjairól kiválasz
tott hét fúrás teljes rétegminta anyagát rész
letes laboratóriumi vizsgálatnak vetettük alá:

szedimentpetrográfiai, szénpetrográfiai, kémiai, 
makrofauna, pollenanalízis stb. szempontból. 
Ezenkívül számos fúrásban karbonátszemcse- 
és koptatottsági vizsgálatot végeztek. Minden 
fúrás valamennyi átharántolt szénrétegéből so
rozat (meo) elemzés készült. Az így nyert újabb 
adatok lehetővé tették a nyugatmagyarországi 
barnakőszénterület rétegsorának és hegység
szerkezetének az eddiginél jobb megismerését, 
és kiegészítik a szénhidrogénkutatás során a 
Kisalföld felépítéséről nyert adatokat. A szén
hidrogénkutató fúrások ugyanis éppen ezeket 
a felszínközeli rétegeket teljes szelvénnyel ha- 
rántolják.
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II. Rétegtani leírás rétegösszletekbe jutunk, és így folyamatosan
A fúrásokban harántolt rétegsorokat dőlés- megismerhetjük az egész terület rétegsorrend- 

irányban követve mindig fiatalabb és fiatalabb jét (lásd a csatolt 1. sz. szelvényrajzot).
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M-t.f. Köszegszerdahely
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Nórái

barna agyag
Levonta) kavics és 
átmosok tcpetkartcs

Uf-~iC/[ nmt és kvarcé szögletes törmeléke, és vörös agyag 
Pateozoos a/aptieggség 

Ugnifkutató AJrósotr'::. \Hamak és agyagos ttom#
j ^ ^ AQUQO és homokos agyag

l. kép. Vázlatos földtani szelvény a nyugatvasmegyei
lignitterületről

Területünk legidősebb neogén rétegei a Kő
szegi-hegység tövében bukkannak a napvilágra. 
Megállapítható, hogy á Kőszegi-hegység lábát 
övező, helyi eredetű, lejtőtörmelék a mélyben 
közéje települ a pliocén rétegeknek is. Kőszeg
szerdahelyi fúrásainkban harántolt rétegek 
mintegy ötven százalékát kvarcit és csillámpala 
szögletes terméke alkotta, helyenként tarka 
agyag kötőanyaggal keveredve. A hegylábtól 
kelet felé távolodva a kavicsrétegek fokozato
san vékonyabbak lesznek, a csillámpala mállott 
törmeléke megfogy és apró, gömbölyű kvarcit- 
kavics és durvaazemű homok lép az előtérbe. 
Fokozatosan az utóbbi is megszűnik, olymódon, 
hogy Kőszegszerdahelytől délre és keletre a 
rétegsor háromnegyed részét már agyag alkot
ja, és csak egyenegyedét teszi ki a homok és 
agyagos homok. Itt már deciméter vékony lig
nitpadok is megjelennek. Sajnos a rétegsor 
lencsés kifejlődése itt megnehezíti a fúrásréteg
sorok azonosítását.

Torony és Nárai környékén kb. 80 m vastag 
fás barnakőszén (lignit) telepösszlet fejlődött 
ki, amelyben négy telepet különböztethetünk 
meg, a helyi jelentőségű, vékonyabb lignitpa
doktól eltekintve. A négy főtelep egyenként 
átlag 2—3 m vastag, helyenként azonban (a 
közbetelepült 1—2 dm vastag szenes agya
got is beleszámítva) 5—6 m vastagságot is meg
halad. A toronyi fás barnakőszén átlag fűtő
értéke 2000—2500 kg/cal. Toronytól északra

a kőszénkészlet felső része leerodálódott. Itt 
csak a két alsó telep van meg. Dél felé, Nárai 
irányában mind a négy telep megtalálható. 
Itt a telepek együttes vastagsága egy-egy fú
rásban 10— 18 m-t is elér. A szén telepeket 
agyagrétegek választják el egymástól. Általá
ban jól osztályozott finomszemcsés üledékek. 
Jellemző, hogy a széntelepek száma és egymás
tól való távolsága — kisebb ingadozásoktól el
tekintve — azonos, mintegy 10 km csapás- 
csapásmenti és 4—5 km dőlésirányú távolság
ban kimutathatóan. Ez nyugodt, egyenletes 
üledékképződési viszonyokra utal. Csak nyu
gaton, a felsőcsatári paleozóos hegyrög köze
lében tapasztalható az egyes telepek kivékonyo- 
dása vagy teljes megszűnése. A toronyi 
szénösszletet délnyugati irányban Pornóapátiig, 
vagyis egészen az osztrák határig sikerült kö
vetnünk.

A telepösszlet csapásmenti további folytatá
sát az osztrák lignitkutató fúrások Deutsch- 
ützen és St. Katherin községek között mutat
ták ki, beigazolva, hogy a lignitmedence közel 
azonos kifej lődésű az országhatár mindkét ol
dalán.

A toronyi telepösszlet fedőjében kb. 100 m 
vastag, javarészt folyami eredetű keresztréte
gezett homokból, alárendeltebben homokos 
agyagból álló rétegsor következik. A rétegsor 
szedimentpetrográfai leírását Sallai Mária rész
letesen közölte.8
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Jaknál egy másik, magasabb szintű fás bar- 
nakőszén-összlet következik, mely három te
lepből áll. Ezek közül a középső (2. sz. telep) 
a legvastagabb és a legáltalánosabb elterjedésű. 
Az átlag 1-2 m vastag lignittelepeket 4-6 m 
vastag meddőrétegek választják el egymástól. 
A telepek átlagos fűtőértéke 1500—2000 kg/cal. 
A jáki telepösszlet teljes vastagsága nem halad
ja meg a 10-15 m-t. A telepösszlet Ják, Balo- 
gunyom és Sorokpolány határában legtöbb 
helyen csak a negyedkori .akaró fedi. Kelet 
felé azonban mindinkább megvastagodó pli- 
océn rétegsor takarja el.

A kutatófúrásokból csak igen gyéren kerültek 
elő rossz megtartású molluszka héj töredékek 
és néhány halfogtöredék. Ezért a rétegsor felső 
pannon korát csupán a már régebbi irodalomból 
Halaváts, Benda és Jaskó által ismertetett mak- 
rofauna bizonyítja. A toronyi és pogány völgyi 
szénbányákból, valamint Kőszegszerdahely és 
Doroszló határából előkerült Unió, Planorbis, 
Vivipara, Melanopsis stb. fajok tavi, illetve- 
mocsári kifejlődésre utalnak/1 Az újabb vizs
gálatok közül jelentősebb eredményt csak a 
pollenelemzések hoztak, kimutatva a toronyi és 
jáki széntelepek autochton mocsárláp eredetét. 
Az egyöntetű növénytársulásban főleg vízben 
tenyésző Taxodiaceae-Cupressacea fajok ural
kodók, amelyekhez kisebb mértékben a lápokat 
szegélyező erdők növényei Alnus, Salix félék 
társulnak. 8>9 III.

III. Hegységszerkezet

Szombathely, valamint Nárai, Pornóapáti és 
Torony községek közötti közel 60 knr-nyi nagy
ságú területen a fúrásokban feltárt és pontosan 
bemért, beszintezett rétegsor alapján pontosan 
megállapítható volt a toronyi kőszéntelepes 
rétegsor csapása és dőlése. A csatolt térképváz
laton a toronyi III. sz. telep ÉK-DNy irányban 
húzódó telepalpizohipszáit tüntettük fel. Az 
izohipszákból kiszerkeszthető dőlés délkeleti 
irányú és l-3°-ot zár be a vízszintessel.

Hasonlítsuk össze a fúrási rétegsorokból szer
kesztett csapást és dőlést a különböző felszíni 
feltárásokban (összesen húsz helyen) régebben 
mért dőlésadatokkal/' Megállapítható, hogy a 
felszínen mért dőlésirányok hat feltárásában 
20°-nál kisebb eltérést, 11 feltárásban 20-90° 
eltérést, 3 feltárásban pedig 90°-nál nagyobb 
eltérést mutatnak a fúrásokból szerkesztett dő
lésiránytól. A vízszintessel bezárt dőlésszögben 
az eltérés hét esetben legfeljebb l-2°-ot, hét 
esetben 3-5°-ot, hat esetben több mint 5°-ot

tett ki. Az Összehasonlításból kitűnik, hogy az 
igen enyhe dőlésű, laza homok- és agyagréte
gek esetében a felszíni dőlésmérések eredmé
nyeit lejtösuvasodások, rejtett keresztrétege- 
zettség stb. nagymértékben torzíthatják. Ezért 
még nagyobb számú észlelés átlaga is csak ál
talános tájékoztató képet nyújt. Évtizedek óta 
használatos gyakorlat a szénhidrogénkutatások
nál, hogy a boltozatok kimutatásához a felszíni 
térképezésnél, a dőlésméréseken kívül, egyes 
jól követhető kőzetpadok térbeli helyzetét be
szintezve használják fel. Megfontolandó ezért, 
hogy a dunántúli szénhidrogénkutatásoknál 
nem volna-e célszerű a felszínközeli, sekély 
fúrásokkal kimutatható lignitpadok térbeli 
helyzetét is tekintetbe venni, feltéve, hogy 
nincs jelentős konkordancia közöttük és a mély
beli kőolajtároló rétegek között.

Ják, Táplánszentkereszt és Sorokpolány köz
ségek közötti, mintegy 50 km2 nagyságú terü
leten a magasabb rétegtani szintű jáki barna
kőszéntelep elterjedését mutatták ki a fúrások. 
A csatolt térképvázlaton feltüntettük a jáki II. 
sz. telep talpizohipszáit. Ez a telepösszlet gya
korlatilag vízszintesnek tekinthető, mivel 10 
km távolságon mindössze 40 m-t süllyed. A 
telep talp izohipszák csapása Ják és Balog- 
unyom között nagyjából É-D irányú, ami arra 
látszik utalni, hogy a toronyi és jáki telepössz- 
letek diszkordánsak egymással. Balogunyomtól 
északkelet felé, Vép irányában egy igen lapos 
félteknő kifejlődését sikerült kimutatni.

Az 1961-1964. évi fás barnakőszén kutató
fúrások eredményei új megvilágításba helyezik 
a terület hegységszerkezetét. Régebben az volt 
a felfogás, hogy Szombathely és Kőszeg kör
nyéki patakhálózat tektonikusán performált 
vonalak mentén alakult ki/* A kőszegszerdahe
lyi-, toronyi-, jáki-völgyek ugyanis mind kelet
nyugati irányúak, és déli völgyoldaluk mere- 
dekebb, északi völgyoldaluk lankásabb.

Az 1961-64. évi fúrások viszont azt mutatták 
ki, hogy a fás barnakőszéntelepek megszakítás 
nélkül követhetők végig a völgy mindkét olda
lán. A  toronyi és pogány völgyi bányavágatok
ban kimutatott kisebb diszlokációk az 5-6 m 
el vetési magasságot nem haladják meg, és nin
csenek összefüggésben a felszíni domborzattal. 
A völgyek asszimetrikus felépítése valószínű
leg egy-egy ellenállóbb rétegfej kuesztájaként 
fogható fel. A felszínre bukkanó hegyrögök 
(Felsőcsatár, Kőszegi-hegység) közvetlen szegé
lyén feltételezhetünk nagyobb töréseket is, 
ezeknek pontos kimutatására eddig még nincs 
kell adatunk.
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A n y u g a t -m a g y a r o r s z Ag i LIGNITTELEPEK KIALAKULÁSÁNAK 
SZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSE

írta: Molnár József

Fejlődéstörténeti és szerkezeti viszonyok

A Dunántúli Középhegység és a Sopron-Kő- 
szegi hegység által közrefogott medencét a 
mélyfúrások szerint miocén, pliocén és negyed
kori képződmények töltik ki. Az üledékek össz- 
vastagsága Ny-on 1000-1500 m, K-en pedig a 
2000 m-t is eléri.

A nyugati peremen, illetve annak közelében 
lemélyített szombathelyi, váti, büki víz-, illet
ve szénhidrogénkutató fúrások elérték a paleo- 
zóos medence aljzatot, a valamivel K-ebbre 
telepített mihályi fúrások szintén.

A dunántúli pannóniai medence egy részét 
az elmúlt négy esztendőben külfejtésre alkal
mas lignitkutatás szempontjából részletesebb 
vizsgálat alá vontuk. Az 1000 m-t is meghaladó 
felsőpannóniai rétegösszlet alsó része is tar
talmaz lignittelepeket, de ezek kifejlődését 
a teljesszelvényű víz- és szénhidrogénkutató 
fúrások furadék anyagából csak hozzávetőlege
sen tudjuk megítélni. Ezzel szemben a lignit
kutató fúrások a felsőpannóniai üledéksor 
felszínközeli részéről pontos, megbízható ada
tokat szolgáltattak. A felsőpannóniai kép-

FÖLDTANI SZEL VÉNY 
SÁRVÁR ÉS FELSŐCSATÁR KÖZÖTT

S z e r k e s z t e t t e -  M O L N Á R  S

I~-290' 110*4- 2Sr »*—j

Paleozoikum F  e / s ő - p a n n ó n / a /
f i — yrnmok ^sze nes agyag Q  lignitL_ r  jót, — agyagpluerit

L evantei-Pleisztocén
(52 kavics

O S  4 tkm
■ I ■ -»

28


