
Szénkőzettani vizsgálatok a Zsámbék 1. sz. fúrásból
írta: Bodrogi Ilona

A Mány—Csordakúti kutatási terület kő
zetanyagának laboratóriumi feldolgozása során 
szénkőzettani vizsgálatokat végeztünk a cím
ben feltüntetett fúrás 307.10— 327.10 m közötti 
szakaszán. Ezen cikkben közöljük a vizsgálatok 
rövid összefoglalásét.

A vizsgálatok módszere: A  rosszmegtartá
sú, erősen kiszáradt, agyagos, pirites minták
ból megfelelő vékonycsiszolatokat készíteni 
nem tudtunk, így vizsgálatainkat por-, és 
adott esetben felületi csiszolatok segítségével 
végeztük.

A vizsgálatok alapja az átlagmintákból ké
szült poi’csiszolatok száraz objektívvei történő, 
rövid, tájékoztató jellegű megfigyelése, miajd 
azok részletes olajimmerziós vizsgálata és ki
mérése volt, melyet a felületi csiszolatok és a 
minták makroszkópos képe egészít ki.

A kőszéntelepes csoport jellemzése: A te- 
lepösszlet vastagsága 20,0 m, s a fúrásban 
307.10— 327.10 m-es mélységközzel adható meg. 
A  kőszénképződés kezdeti szakaszán kőszenes 
agyag, szervesfestődésű agyag, vékony kőszén- 
zsinórbetelepüléses kőszenes agyag, majd bar
nakőszén, s a telepcsoport felső részén 8,20 m 
vastag jóminőségű barnakőszén halmozódott 
fel.

A  telepcsoporton belüli anyag-, és minő
ségváltozást részben a kedvezőtlen kezdeti fosz- 
szilizációs feltételekkel, részben a süllyedés 
lassúbb, vagy intenzívebb voltával, a későb
biekben az áramlás erősségének megváltozásá
val és tektonikai behatásokkal magyarázhat
juk.

A szénkőzettani vizsgálatok eredményei: 
A telepcsoportból 13 db mintát vizsgáltam meg.

Az összlet alsó része erősebben, vagy gyen
gébben agyagos, felső része jobb minőségű 
barnakőszén. Képződését tekintve, részben 
partsizegélyi, összemosott anyagból keletkezett, 
részben sekélylápban leülepedett, uralkodóan 
kéreg és levéleredésű felhalmozódás, fiatal ág- 
töredékekkel, besodrott fatörzsrószletekkel.

A  nyomás és szénülés okozta változások 
az eredeti növényi szerkezetet többnyire felis- 
merhetetlenné teszik. A  csiszolatok vitrit jel
legű komponense túlnyomóan homogén, nagy
részt agyagos-pirites szennyeződésű. A xilovit- 
ritekben gyakran találunk belső reflexes sejt- 
kitöltéseket. A csekély telinittartalom levél- 
epidermisre, rostszövetre jellemző struktúrát 
mutat.

Az inhomogén iklarit, duroklarit, klarodu- 
rit, jellegű szövetek egy része erősen gyantás, 
sávos foltos, lencsés megjelenésű periblinit, 
rezinittel, flobaíenitszerű szemcsékkel, kevés 
mikrinittel, más része szivacsos mezofillum- 
maradvány, kutikulás levélrészlet, vastag vé
dőszövetfoszlány, rezinites ág-, vagy törzsma
radvány.

Néhány erősen korrodált, bizonytalan meg
tartású exinit is előfordult.

Feltűnő a valódi fuzit teljes hiánya. He
lyenként (7, 8, 11 sz. minták) szemifuzinitoso- 
dás észlelhető. A fuzit hiányát Szádeczky— 
Kardos a lúgos lápvízben történő gyorsabb bio - 
lógiai mállással magyarázza.

Típusos mikrinit is nagyon kevés van az 
anyagban, az ettől reflexióban kissé eltérő, 
de kétségtelenül „mifcrinitszerű” formák do
minálnak.

Számos tanújelét láthatjuk a faszövetet 
pusztító gombásodásnak. Szklerócium csak né
hány volt, annál több az egyszerű gombaspó
ra. gombafonal.

A  csiszolatok anyagán végigkövethető a 
növényi szövetanyag legkülönbözőbb mértékű 
pusztulása, bomlása. A lepusztulás a szállító- 
elemek üreges csatornáin, bemélyedéseken, re
pedéséken keresztül indult meg. Az egyes 
szövetrészek szennyezett „viritté” , égőpalává, 
meddővé bomlottak le.

Az égőpala agyagos-pirites betelepülések
kel váltakozó durvasávos-rostos-lencsés, humi- 
nitfoszlányos. Egyes minták égőpaláiban (1, 4, 
7, 9 sz. minták) jelentős a bituminittartalom. 
A  meddőfoszlányok csekély szervesanyagtartal- 
múak. Kétféle meddőtípust lehet megkülönböz
tetni: 1. humináttartalmú, még jól felismerhe
tő, hogy növényi anyag bomlásterméke, 2. szer
ves agyagot nyomokban sem tartalmaz, sem 
arra utaló szerkezetet. A  meddő anyagára jel
lemző, hogy a „vitritrostok” közt gyakran nem 
a megszokott pelites anyag van, hanem igen 
finom eloszlású szervetlen anyag, s olajim- 
merzióval ez a szennyezés vörösesbarna, kissé 
fémes csillogásé (színes meddő). A bomlásnak 
legjobban a vastagfalu rost-, és kéreganyag 
állt ellen. Meglehetősen gyakori és jól felismer
hető a levélepidermismaradvány.

A kőszén karsztkőszén jellegének megfe
lelően jelentős a gélesedés, pirittartalma ma
gas.
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Szemiliptobiolitosodásra Utaló szövetrészek 
is adódtak. (7. sz. minta). Tektonikai hatásra 
keletkezett kataklasztos, oxinites, erősen bon
tott szövetegységek szintén megfigyelhetők (7 
sz. minta).

A  teleposoport anyagából történt spóra- 
poHenanalitikai vizsgálatok alapján a kőszén 
képzésében halasztók, tűlevelűek, és trópusi 
lombosfák vettek részt.

A szénkőzettani vizsgálatokkal összhang
ban, a nyomelemvizsgálatok viszonylag magas 
Co, Ni, Zn, Ga, V tartalma a legszorosabb ösz-

szefüggésben van a koszén periblinites és le
vélkőszén jellegével.

összefoglalva: A  kőszén anyaga trópusi 
vegetációból halmozódott fel. Lápövét tekintve 
részben partközeli, részben sékélylápi kép
ződmény. A  telep alsó része erősebben, vagy 
gyengébben agyagos, felső része jobb minősé
gű barnakőszén, viszonylag magas bituminit 
tartalommal.

Karsztkőszén jellegének megfelelően gé- 
lesedés, piritesedés mindenütt fellelhető.

Fuzitmentes. Az egyesi szövetrésze,k tek
tonikai hatások nyomait tükrözik.

A Vértes hegység peremén 
(Mány—Zsámbék környékén) végzett 

geoelektromos kutatás tapasztalatai
Irta: Dr. Szabadváry László

1963 és 64 évben mélyítették le azokat a 
Máiny-csoirdakúti fúrásokat (Cs— 6, Cs— 9), 
melyek először utaltak konkrétan a Mány— 
zsámbéki terület produktivitására. Azóta, közel 
30 fúrást mélyítettek le, és ,az eziek alapján 
végzett részletesebb készletszámítás százmil
liós nagyságrendben mérhető szénvagyont 
eredményezett, melynek fontosságát növeli Ta
tabánya közelsége.

A  perspektivikus fúrástevékenység előké
szítésére ezzel egyidőben indult meg a terü
leten a geofizikai kutatás, 1965. évben először 
geoelektromos elienállásméréssel, 1966. évben 
pedig már szeizmikus—geoelektromos komp
lex méréssel. Itt csak a már befejezett 1965 évi 
geoelektromos mérések néhány tapasztalatával 
foglalkozunk, annak előrebocsájtásával, hogy 
az ez évi komplex kutatás eredményei az előb
binél teljesebb, a részletekben pontosabb ered
ményt szolgáltatnak.

A Dunántúli Középhegység földtani fel
építése általában nem kedvez a geofizikai vizs
gálatoknak; a tatabányai—dorogi területrész 
tektonikai zavartsága közismert. Az ún. rész
letező geofizikai kutatómódszererek: vertikális 
geoelektromos szondázás, szeizmikus refrak- 
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ciós mérések, vízszintes elektromos ellenállás 
szelvényezés, szeizmikus reflexiós mérés al
kalmazása során ezen a területrészen számos 
nehézséggel találkoztunk, amelyeknek megol
dása fokozatosan felfejlődő vizsgálatokat igé
nyelt és igényel ma is.

Az 1965. évi geoelektromos mérések ta
nulságai arra utalnak, hogy ,a módszer alkal
mazásának csak akkor van értelme, ha a föld
tani adottságokhoz megfelelő műszertechnikát 
(így készült el a GE—23 típusú középszondázó 
berendezés), és a terület kiterjedéséhez viszo
nyítva szokatlanul nagy mérési teljesítményt 
alkalmaznak.

A mérések eredményei szakjelentésben, il
letve ezek összefoglalása irodalmi közlemény
ben már megjelent, itt röviden a kutatás ed
digi kialakult, leggazdaságosabbnak ígérkező 
metodikáját foglaljuk össze.

A  geoelektromos kutatást közepes mélysé
gű (AB max 800—4000 m) vertikális elektro
mos szondázással a legcélszerűbb elvégezni, a 
vízszintes szelvényezésnek — alárendeltebb — 
jelentősége csak a vetők pontos helyéinek kimu
tatásánál van. Bár vertikális szondázással a 
fedőösszletben lévő egyes határfelületek is ki
mutathatók, a kutatás tulajdonképpeni jelen


