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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-
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ződmények felső nagyobb hányadában gyor
san váltják egymást az agyagos, márgás, homo
kos aleuritos és finomhomokos képződmények, 
uralkodóan ezen belül fejlődtek ki a hasz
nosítható lignittelepek. Közel K-Ny-i fúrási 
szelvény mentén (1. sz. ábra) mutatunk rá azok
ra a hatásokra és összefüggésekre, amelyek az 
optimális lehetőségeken keresztül a telepek ki
alakítását létrehozhatták.

A Nyugat-Dunántúli pannóniai medence 
egyes pásztái a felsőpannóniai időszakban 
szigetként álltak ki a víztükörből, elmocsa- 
rasodott, hepehupás térszínnel, ahol dús vízi- 
növényzet is tenyészett. A kiemeltebb táb
lák olyan lassan kerültek víz alá, hogy 
a parti vegetéció is több vékonyabb, vastagabb 
lignittelepek kifejlődésére vezethetett. A közti 
üledékes teknők mélyebb részén pedig csak 
szenes agyagok képződtek.

A felsőpannóniai időszak szerkezeti mozgá
sai enyhe és ellentétes rétegdőlések formájá
ban jelentkeztek. Ez a mélyszerkezettel feltét
lenül összefüggő felszíni tagoltság teremtette 
meg azokat az egymással össze nem függő op
timális vegetációs maximumokat, ahol jelentő
sebb lignittelepek kialakultak.

Ebben az időszakban a fenti adottságok az 
ország nagyrészén (1. Mátra-Bükkalja) hatalmas

területeken érvényesültek, de nem összefüg
gően, hanem csak a szerkezetileg megfelelően 
tagolt felszíni helyeken. Ez az oka a telepki
fejlődés adott helyekhez kötöttségének. Így ala
kulhattak ki a nyugatmagyarországi lignit 
súlypontok is.

Ha a nyugatmagyarországi lignitterület súly
ponti képét felvázoljuk, úgy a telepkifejlődé
sek központjai Torony, Ják, Nárai és Vép kör
nyékére esnek. Nyugatról kelet felé haladva, 
a legtöbb telepet Torony, Ják és Nárai terüle
tén kapjuk, köztes kifejlődésű a vépi terület, 
és egészen alárendelt Sárvár környéke. Ha a 
telepek minőségi kifejlődését vizsgáljuk, azt 
látjuk, hogy legjobb minőségűek a Ny-i tele
pek. A köztes vépi területen már sok a szenes 
a£yag, Sárvár környékén pedig már ez válik 
uralkodóvá.

Vizsgálati eredmények

A telepkifejlődések alapján elhatárolt terü
letrészekre eső fúrásokból részletesebb üledék
kőzettani vizsgálatok készültek, ezeknek össze
foglalt átlagértékeit táblázatba (L. táblázat) fog
laltuk. A vizsgálatok értékeiből az alábbi kö
vetkeztetések vonhatók le.

Terület

Átfúrt
képződmények Koptatottság szerinti megoszlás A fúrások összhosszú- 

ságához viszonyított
átlagos maximális

folyami tengerparti vegyes
agyag,
márga
aleurit

homok,
kavics

karbonát tartalma 
%-ban %-ban mennyisége %-ban

Torony 9 35
•

— — 73 27

Nárai 20 46 8 ' 50 42 74 26

Zanat 12 33 — 50 50 78 22

Vép 14 50 10 45 45 62 38

Sárvár 17 53 4 60 36 58 42

A táblázat adatai az alsópannóniainál fiatalabb képződményekre vonatkoznak.

A karbontartalom eltérő átlagai alapján el
különíthető területek képezhetők. Ha a szom
bathelyi és sárvári strandfürdői fúrás alsó- 
pannóniai rétegsorának karbonáttartalmát 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy Sárvárnál 19%, 
Szombathelynél pedig 20% az átlagérték. Ebből 
világosan látszik az alsó-pannóniai üledékkép
ződés kisérő körülményeinek kiegyenlítettsége. 
Bár a felső-pannóniai összlet egyes nyugtalanul

változó értékeit az átlagolás letompítja, de a 
különbségek így is szembetűnők.

Nézzük a linóm és durva, illetve durvább 
üledékes frakciók viszonyait. A megvizsgált 
mélységközökig a képződmények %-e az egész 
finom szemcsenagyság határán belül mozog. 
A homokfrakciót is a kisebb szemcsenagyságok 
adják. Ha az agyagos és a homokos (kavicsos) 
osztályokat összevetjük és azoknak változásait
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terlüeti jellemzésül akarjuk felhasználni, úgy 
a terület Vép metszővonallal Ny-i produktív 
és K-i inproduktív részekre tagolható. Az utób
bi területen a finomszemű üledékek lecsökken
nek, a durvábbak pedig felszaporodnak. Ez a 
tény együtt jár a vékony, nem műrevaló telep
kifejlődéssel, továbbá a szenes anyagok sza
porodásával.

A homokok alaki tulajdonságait vizsgálva, 
azt látjuk, hogy határozottan folyóvízi kopott-

ságú szemcse nagyon kevés, viszont a tenger
parti és vegyes (tengerparti és folyami) üle
dékek megoszlása közel azonos. Kivétel Sárvár 
környéke, amely itt is eltérő értékekkel szere
pel, jelezve a terület felépítésbeli különbségét.

A részterületek vizsgálati adatainak változá
sát a földtani szelvény is visszatükrözi. A Rábá
tól a Vép/4. sz. fúrásig a telepek a szelvény
iránynak megfelelő DDNy-i enyhe dőlést mu
tatnak, majd harántvető mentén DDK irányba

fordul a dőlés, megegyezve Jaskó S. 'által le
írtakkal.

A telepek feküje általában agyag, a közvetlen 
fedő pedig márga vagy homokos márga, illetve 
aleurit. A telepes összlet meddőközei és a fedő
rétegek, kevés vizet tárolnak, külszíni bányá
szat szempontjából ez kedvező hatású. A fedő- 
összlet tetején levő lepelkavicsok jobbára ,,szá- 
razak” , miután ezek időszakosan tárolt vize 
a vízgyűjtők felé lecsapódik.

összefoglalás

1. A területek különböző felépítettségűek, 
így a regionális telepazonosítás keresése indo
kolatlan.

2. A telepek kialakulásánál az enyhe szerke
zeti tagoltság volt a döntő.

3. A folyóvizek a telepek kialakításában alá
rendelt szerepet játszottak, főleg letárolást vé
geztek.
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