
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



tősége a triász medencealjzat reliefjének meg
határozásában van. Az eddig lemélyített fúrá
sok adatai arra utalnak, hogy az egész terü
letnek kb. kétharmadán a triász aljzat ± 5— 
15% pontossággal meghatározható. Jól bevált 
az azonos ponton — a tektonika szabta két leg
jellemzőbb irányban — végzett vertikális szon
dázás (az ún. kétazimutális szondázás). Az 
így mórt, azonos pontra vonatkozó két görbe 
eltéréséből — egyedül a mérési eredményekre 
támaszkodva — biztonsággal következtethe
tünk a geoelefctromos mélység várható pontat
lanságára.

A produktív szénterületek kijelölése — 
pusztán a triász mélyben! reliefjének a meg- 
batározásával — ezen a területen nem lehet
séges. Ez a terület ősföldrajzi és denudációs 
sajátságaiból adódik. A  jelenlegi legmélyeb
ben fekvő medencék (rendszerint tektonikai 
árkok) nem minden esetben azonosak az eocén 
szénfcépződés helyével, mivel a szén ezeken a 
mélyebb részeken nemcsak denudáció követ
keztében hiányozhat, hanem ■— féltételezések 
szerint — a tektonikai bemélyedések egy része 
az eocén üledékképződés idején olyan magas 
helyzetben lehetett, ami az eocén lápok kiala
kulását eleve lehetetlenné tette.

A  geofizika alkalmazása ezért ún. „kizá
rásos” alapon, a fúrásokkal szoros összhangban 
kell, hogy történjék. Áttekintő geofizikai ku
tatással először meghatározhatók azok a he
lyek, ahol a mezozoós medencealjzat olyan kis 
mélységben van, amely a szénelőfordulások je
lenlétét eleve reménytelenné teszi. Eze
ken a helyeken már csak olyan kismélységű 
fúrásokra van szükség, amelyek a sekély pe
remterületen

a) ellenőrzik, hogy a geoelektromos méré
sek jelezte aljzat valóban triász-e1' 
(nagyobb vastagságú, tömött eocén mész
kő jelenléte esetén ez utóbbi is geo
elektromos aljzatként jelentkezhet.);

b) megvizsgálják, helyesek-e azok az el
képzelések, miszerint az adott 50— 100 
m-es mélységben nem számíthatunk 
s zón telepekre.

A  geoelektromos mérések gazdaságossága 
itt elsősorban abban jelentkezik, hogy lehető
vé teszi könnyű, gépkocsira szerelt fúróberen
dezésék alkalmazását és elkerülhető nagy fú- 
róbsrendezésék szükségtelen alkalmazása.

A fúrások a medenceperem rendszerint 
lépcsőzetesen süllyedő aljzatának „terraszaira” , 
ennek középső részén, a határoló vetőktől tá
vol telepíthetők. Ilyen kismélységű torlaszok 
fölött a geoelektromos ellenállásmérés már 
20—40 m-es vetődéseket is jelez és ezeket kel
lő pontossággal tudja követni.

Mélyebben fekvő medencealjzat esetén a 
geoelektromos mérések is költségesebbek, ezért

itt már célszerű a méréseket két szakaszra bon
tani. Először egészen nagy vonalakban hatá
rozzák meg a medence kiterjedését, s mivel 
ezek rendszerint lépcsős vetőrendszerrel süly- 
lyednek a mélybe, megállapítják a jelentősebb 
vetődések és a köztük lévő „terraszok” elhe
lyezkedését. Itt csak nagyobb szerkezeti egy
ségekről van szó, melyeket száz vagy ennél 
nagyobb elvetés! magasságú vetők határolnak. 
Az ellenőrző fúrást a tektonikai árok mély
pontján, annak tengelyében, illetve a nagyobb 
kiterjedésű, magasabban fekvő terraszokon mé
lyítik. Ezek eldöntik a területrész szénperspek- 
tivítását. Részletesebb geofizikai mérésekre é? 
az ezután következő hálózatos fúrásos kutatás
ra csak a produktívnak bizonyuló területen 
van szükség.

Az ilyen jellegű kutatás gazdaságosságára 
példaképpen a Szomor és Gyermely között ki
mutatott tektonikai árok, illetve az ettől É-ra 
folytatódó medenceöböl említhető. Ez legmé
lyebb pontján 500 m-nél nagyobb' mélységű. 
Á geoelefctromos mérésekkel nagy vonalakban 
körülhatárolták a medencét (lásd az ábrát).

Ennek alapján — közelítően a legmélyebb 
vonulatba — telepítették a 39, 35, 30, 45, 44. 
számú fúrásokat, illetve a már korábban lemé
lyített 25. sz. fúrás is itt helyezkedik el. Elte
kintve a 25. sz. fúrásban harántolt 1 m-es, 
nem műrevaló szénpadtól, az összes fúrás med
dő lett, bár mindegyik igazolta a kiterjedéshez 
(1,5 km) viszonyítva szokatlanul nagy mélysé-
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gű tektonikai árok jelenlétét (pl. a 30. fúrás 568 
m mélységben érte el a triász dolomitot). Az 
így telepített fúrások lényegében az egész me
dence szénperspektivítását a minimumra csök
kentették, amit csak kismértékben ellensúlyoz 
a 12. sz. fúrásban korábban harántolt 5 m össz- 
vastagságú széntelep. Ez a fúrás a bemutatott 
(III. sz.) geoelektromos rétegszelvény alapján 
a medence Ny-i peremén lépcsősen emelkedő 
vetőrendszer magasabban fekvő terraszán, egy 
vetődés tövében harántolta a szenet.

1965 évben a geoelektromos kutatás a má
nyi medencének csak a K-i részét határolta le. 
(1966 évben a Ny-i részén szeizmikus mérése
ket végeztek.) A  medence hasonló kiterjedésű 
és alig valamivel mélyebb a Gyermely-szomori 
medencénél, ugyanakkor hat fúrás produktív 
volt. A  részletezőbb szeizmikus méréseket és 
a fúrástevékenységet ezért összpontosították er
re a területrészre.

Az egész területen a geoelektroimos kuta
tást három tényező nehezíti meg:

a) az egyenetlen topográf ia, mely helyen
ként több száz méteres szintkülönbsé
gekben nyilvánul meg;

b) a triász korú medencealjzat töredezett 
szerkezete, két egymásra merőleges ve
tőrendszer jelenléte (közelítően É—D 
és K —Ny); vetődések közelében a ver
tikális görbék „torzulnak” ;

c) nagyellenállású árnyékoló rétegek je
lenléte a fedőösszletben, melyek közül 
különösen a szarmata mészkő összlet 
említhető, ha vastag kifejlődésű; a Du
nántúli-középhegységben általában ár
nyékoló rétegenként jelentkezik az

eocén mészkő is, a vizsgált területen 
azonban ennek számottevő hatása nem 
jelentkezett.

Mindhárom tényező elsősorban a meden
cealjzat pontos meghatározását nehezíti meg, 
összességében az egész területnek kb. egy har
madán fordultak elő ilyen problémák. A pon
tatlanság itt átlagosan ±15— 30%, néhol azon
ban olyan nagy, ami gyakorlatilag lehetetlen
né teszi a mezozoós medencealjzat kimutatá
sát.

Befejezésül még két tapasztalatot érdemes 
megemlíteni:

a) Az eddigi adatok arra utalnak, hogy a 
terület széntelepei az esetek többségé

ben egy-egy kisebb, vetődésekkel ha
rántolt medencerészhez (tektonikai 
árokhoz, vagy magasabban fekvő, ter- 
raszhoz” ) kapcsolódnak. Bár a későbbi 
készletszámításnál előnyösebb a sza
bályos, pl. négyzetes fúráshálózat, ezen 
a területen ez igen költségesnek ígér
kezik. Ha jelenleg nem is minden eset
ben és egyértelműen, de nagy általá
nosságban a geofizikai mérésekkel ki
mutathatók azok a fő vetődések, me
lyék a produktív területrészt határol
ják; az így lehatárolt területrész telje
sen szabálytalan alakzat, melynek ak
kor leggazdaságosabb a kutatása, ha a 
fúrási hálózat a vetődések elhelyezke
déséhez igazodik, és az előzetesen geo
fizikáikig kimutatott vetődés irányok 
és elvetési magasságok ismeretében a 
fúrások a produktív területrészről (az 

„ismertből az ismeretlen” felé) 
indulva egy-egy eddig ismeretlen 
szerkezeti egység (vetődések határolta 
tábla) szénproduktivítását vizsgálják 
meg. Eközben ügyelni lehet arra, hogy 
a fúrás legalább a fővetődést elkerülje, 

b) A geoelektromos kutatás (vertikális 
szondázás) a fúráshoz hasonlóan egyes 
pontokon kapott mélységadatokból ál
lítja össze a medencealjzat felszínének 
térképét.

Két geoelektromos mélységmeghatá
rozás közti részen a medencealjzat ké
pe csak interpoláció, ebből következően 
— különösen vetődések körzetében — 
erősen közelítő érték. Egy-egy geoelek
tromos mélységmeghatározás költsége 
(400 m mélységig) kb. 3— 10000 Ft, 
ugyanilyen mélységű fúrás kb. 400000 
Ft; a számok önmagukban is bizonyít
ják, hogy olyan helyen, ahol az előzetes 
geoelektromos kutatás már megtörtént, 
nem gazdaságos a fúrást két geoelek
tromos szondázás közé — ún. interpolá
ciós helyre — telepíteni; ha a fúrás
telepítés itt mindenképpen indokoltnak 
látszik, ma már meg van a lehetőség 
arra, hogy a fúrást megelőzően szondá
zással (szükség esetén kisebb szeizmi
kus szelvénnyel) határozzák meg a me
dencealjzat előbbinél pontosabb mély
ségét, szerkezeti elhelyezkedését.
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