A pusztamaróéi szerkezeti süllyedék
eocén kőszene
t

|A Dunántúli-középhegység északi részén, a Gerecse-hegységben van egy kb. 2,5 km hosszú, és kb. 1
km széles ÉNy—DK-i irányú szerkezeti süllyedék,
amelyet mezozoós mészkő- és dolomitképződmények
felszínen lévő rögcsoportjai zárnak körül. Ezt a szer
kezeti süllyedőket eocénképződmények töltik fel. A
legnagyobb területi elterjedésű képződmény az uralkodóan tarkaagyagból álló alsóeocén fekvőrétegcsoport.
Több helyen a felszínre bukkan, a kis mélységű tér
képező fúrások is kimutatták. Az alsóeocén barnakőszenes rétegcsoport elterjedése az előbbi rétegcsopor
ténál kisebb, mintegy 1,1 km2. Az Ny—18 és Ny—19.
sz. fúrások (2. 3. ábra) vékony és gyenge minőségű
agyagos barnakőszén-rétegeket és uralkodóan kőszenes
agyagrétegeket mutattak ki a kőszenes rétegcsoportom
belül. A pusztamaróti területegység a Dorogi-medence
ÉNy-i részén (Lábatlan, Bajót, Nyergesújfalu, Mogyo
rósbánya ÉNy) lévő kőszenes agyagsávba tartozik. A
három fúrás eredményét és a kőszénösszlet regionális
fácies viszonyai alapján a pusztamaróti szerkezeti
süllyedék területén műrevaló vastagságú és minőségű
telepek ez idő szerint nem mutathatók ki. A szomszé
dos területek kutatása alkalmával 1—2 fúrást még
javasolunk lemélyíteni.

1. B evezetés
A Gerecse-hegy belsejében, Pusztamaróinál
van egy kb. 2,5 km hosszú, 1 km széles ÉNy—
DK-i irányú szerkezeti süllyedék, amelyet me
zozoós képződmények felszínen lévő rögcsoport
jai zárnak körül (1. ábra). Ezt a szerkezeti sülylyedéket eocén képződmények töltik fel (2. áb
ra). Dolgozatunk arra keresi a választ, hogy az
itteni eocén tartalmaz-e leművelhető kőszén
telepeket.
2. K u tatástörténeti áttekintés
A Pusztamarót környéki eocénre vonatkozó
első irodalmi utalást Li f f a A. (1910) és Vigh Gy.
(1925) munkáiban találjuk. Vitális I. (1939) ered
ménytelen szénkutatásról számol be. Gidai L.
(1961/a, b) a terület eocén képződményeit
1 : 5000-es méretarányú térképen rögzítette.
1967-es közleményében felvázolta a Dorogi-te
rület nyugati részén az alsóeocén barnakőszénösszlet kifejlődési viszonyait. Pusztamarót kör
nyékét az 1961— 1963-ban lemélyített Ny— 18,
Ny—-19, Ny— 26 jelű fúrások alapján az ÉNy-i,
kőszenes agyag kifejlődésű sávba sorolta, Lábat
lan, Bajót, Nyergesújfalu környékével együtt.
A Pusztamarót környéki eocén képződmények
(2. ábra) földtani viszonyait összefoglalta a
10 000-es nyomtatott földtani térkép magyará
zója számára (Gidai I. in .V igh G. 1969).
3. A terület feltárásai és fúrásai
A pusztamaróti szerkezeti süllyedék É-i ré
szén, a Somberek Ny-i előterében az alsóeocén
barnakőszénösszlet fekvőréteg-csoportja, uralko
dóan tarkaagyag-kifejlődésben, több helyen a
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felszínre bukkan. A terület részletes földtani
térképezése kapcsán lemélyített térképező fú
rások a szerkezeti süllyedék területén a negyed
kori képződmények alatt szintén az alsóeocén
kőszénösszlet fekvőréteg-csoportjába jutottak
bele. Az alsóeocén barnakőszén-összlet elterje
dése a Ny— 18., Ny—-19. és Ny—26. sz. fúrások
által jelzett területre korlátozódik. E fúrások
rétegsorait 3. ábránk mutatja be. A Ny— 18. sz.
fúrás 6,3— 100,4 m között eocén képződménye
ket mutatott ki. Ebből majdnem 60 m az alsó
eocén fekvőréteg-csoportra esik anélkül, hogy
azt átfúrta volna. A kőszenes rétegcsoportot
36,2— 38,8 m-ek között fúrta át. Felül 36,2— 38,4
m-ek között, 2,2 m vastagságban, 1,7 m-es mag
nyereséggel, 2,2 m vastag barnakőszén-réteget
mutatott ki gyakori szenes agyag és fénytelen
palásszerkezetű égőpala-közbetelepüléssel. S aj
nos minőségi vizsgálatok nem állnak rendelke
zésünkre. 38,4— 38,8 m-ek között 0,4 m vastag
barnásfekete kőszenes agyagot jelöl a fúrás ré
tegleírása. Az innen mintegy 600 m-re KDK-re
lemélyített Ny— 19 jelű fúrás 85,4—96,2 m kö
zött mutatta ki az alsóeocén képződményt. A
részletes minőségi vizsgálatok szerint (4. ábra)
csak gyenge minőségű, agyagos barnakőszénnek
minősíthető, vékony (0,1 m, 0,35 m, 0,1 m) tele
pek jelenléte állapítható meg. (Feltételezhetjük,
hogy a Ny— 18. sz. fúrásban is hasonló minő
ségű telepeket fúrtak át.) A Ny— 26. jelű fúrás,
még ennél is gyengébb eredményt hozott. 96,8—
98,2 méterek közötti 1,4 m vastag (1,2 m mag)
sötétbarna, barna, barnásfekete kőszenes agyagmárgában vékony kőszénzsinórok voltak. Éz a
fúrás egyértelműen meddőnek tekinthető.
A szerkezeti süllyedék ÉNy-i részén, Puszta
marót helységtől ÉNy-ra mélyült 12. (F—-291),
16. (F— 305/a), 19. (F— 293), 20. (F—292) és 21.
(F— 304/a) sz. térképező fúrások a negyedkori
képződmények alatt a fekvő-tarkaagyagösszletet
mutatták ki. Hasonlóan az alsó-eocén tarkaagyagösszletbe jutott a 15 (F—303/a) térképező
fúrás is, de ezen belül kőszenes agyag- és „bagós” szénnyomokat jelöl a rétegleírás. Ezt az
indikációt az ésetleges későbbi kutatásoknál ja 
vaslom figyelembe venni.
A szerkezeti süllyedék K-i, DK-i részén mé
lyült 24. (F— 103) és 25. (F— 104) sz. térképező
fúrások szintén az alsó-eocén tarkaagyag-összletet mutatták ki a negyedkori képződmények
alatt, kőszénindikációk nélkül.
4. Az alsó-eocén kőszén telep ek
kutatási leh etőség ei
A három mélyfúrás, a térképezőfúrások adatai
és a fekvőrétegcsoport felszíni feltárásai alap
ján az alsó-eocén kőszenes rétegcsoport való-;
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színűsítésünk szerint kb. 1,1 km2 nagyságú te
rületre terjed ki.
DNy-on a mezozoós alaphegység kibúvása
mellett, ÉNy-on és DK-en mezozoós kibúvások,
a fekvőtarkaagyag felszíni kibúvásai és térké
pező fúrások eredményei alapján a kőszénkifej
lődés elterjedési határát viszonylag jó valószí
nűsítéssel húzhattuk meg. A DK-i határ, meg
felelő adatok hiányában bizonytalannak tekint
hető. Az is igaz, hogy a Ny— 26. sz. fúrás az
alsó-eocén kőszénképződményt meddő-kifejlő
désben mutatta ki, így ez a kérdés csak elméleti
jelentőségű.
A Ny— 18., Ny— 19. és Ny— 26-os sz. fúrások
rétegsorai azt bizonyítják, hogy ez a területegy
ség a Dorogi-medence ÉNy-i részén (Bajót, Mo
gyorósbánya ÉNy) lévő kőszenes agyagsávba
tartozik.
összeg zéskép p en megállapíthatjuk, hogy a
pusztamaróti szerkezeti süllyedők területén az
alsó-eocén kőszénképződmény, uralkodóan kő
szenes agyag, alárendelten agyagos barnakő
szén-kifejlődésben, kb. 1,1 km2 nagyságú terüle
ten határolható körül. Műrevaló telepszakaszt
egyik fúrás rétegsorában sem jelölhettünk ki.
Az is megállapítható, hogy a szerkezeti süllye
dők területének nagy részén még ez a kőszenes
agyag-agyagos barnakőszén-rétegeket tartalma
zó kőszénképződmény is lepusztult. Erre a fekvő
tarkaagyagösszlet felszíni feltárásai és a negyed
kor alatt a fekvőtarkaagyagba jutott térképező
fúrások eredményei alapján következtethetünk.
Vérmes reményeink nem lehetnek, de éppen a
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Ny— 18. és Ny— 19. sz. fúrások eredménye alap
ján nem mondhatjuk ki véglegesen a terület
meddőségét. Ha a szomszédos 1. sz. ábrán „Do
rog Ny-i kifejlődés” jelű terület elő- és felde
rítő kutatására sor kerül, javaslom még 1— 2
fúrás lemélyítését, az elsőt a Ny— 18., Ny— 19.
Ny— 26. sz. fúrások által jelzett háromszög
súlypontjában.

IRODALOM
Fülöp J. 1958: A Gerecse-hegység krétaidőszaki kép
ződményei. — Geol. Hung. Ser. Geol. 11. pp.
1—124.
L iffa A. 1909: Geológiai jegyzetek Nyergesújfalu és
Neszmély környékéről. —Földt. Int. Évi Jel. 1907ről. pp. 148—171.
Vígh Gy. 1925: Földtani jegyzetek a Gerecse-hegységből. — Földt. Int. Évi Jel. 1920—23 évről. pp.
60—68.
Vigh Gy. 1925—38: A Gerecse-hegység földtani térké
pe. Kézirat.
Vitális 1. 1939: Magyarország szénelőfordulásai. —
Sopron.
Gidai L. 1961/a: A 241-es lap (Kisgerecse-Kerekerdő)
földtani leírása. — MÁFI Adattár, Kézirat.
Gidai L. 1961/b: A 242-es lap (Somberek) földtani le
írása. — MÁFI Adattár, Kézirat.
Gidai L. 1961: Az alsó-eocén barnakőszén-összlet ki
fejlődési területei a Dorogi-medence Ny-i részén.
— MÁFI Adattár, Kézirat.
Gidai L. 1967: Az alsóeocén barnakőszén-összletek ki
fejlődési területei a Dorogi-medence Ny-i részén.
— évi Jel. 1965-ről, pp. 243—250.
F Ö L D T A N I K U T A T Á S X X V II. é v fo ly a m

(1981. é v ) , 3. s z á m

ртгпTM11111Г|

agyagos
ко színes
agyogos

86

DS

kószenes

barnakőszén
agyag
barnakőszén
barnakőszén
agyag
agyag

0,1
0,15
0,25
0,1
0,1
0, U

agyag

1,40 m

agyag

0,1 m
0 ,15 m

m
m
m
m
m
m

m

Kcal / к
Kcal / к

2 530

№

Kcal / kg
Kcal / kg

627

87

88

agyag
koszen

1 995

89

90

agyag

3 ,8 5 m

91

92

93

kószenes

agyag

0 ,5

—

kószenes

agyag

0 ,3 •

—

kószenes

agyog

0 4 m

kószenes

agyag

2,0 m

kószenes
kószenes

agyag
agyag

0,1
0,4

m
m

1 974 Kcal / kg

0,1

m

2 181 K c a l/ kg

0,4

m

—

—

—

^

m

454 Kcal / kg
412

K ca l/ kg

1 097 K c a l/ kg

94

95

тпттпттгп
96-

agyagos
kőszenes

barnakőszén

agyag

4. ábra. A Nyergesújfalui Ny—19. sz. fúrásban harán
ton alsóeocén barnakőszén-összlet.

a

,v.

: orogi terület eocénje. —
otet, 1. füzet, pp. 1—140.

MÁFI

Ma; arázó a Dorogi-medence földtani
, К ЮЭ-es sorozat. PUSZTAMARÓT.
ólig :én” szakasz Gidai L. pp. 44—55.

é v f o l y a m (1984. é v ) , 3. s z á m

Vigh G. 1971: A Dorogi-medence földtani térképe,
10 000-es sorozat. PUSZTAMARÓT,
Észlelési
térkép. — A MÁFI kiadványa.
Vigh G. 1971: A Dorogi-medence földtani térképe,
10 000-es sorozat. PUSZTAMARÓT, Földtani tér
kép. — A MÁFI kiadványa.

17

A X X X V . bányászati-kohászati napok a Feibergi Bányászati Akadémián

(1984. VI. 12—15.)

Az 1984. évi bányászati-kohászati napokon az ásvá
nyi nyersanyagok kutatásának, kitermelésének és fel
dolgozásának problémáit, valamint a kohászat és a
szerkezeti anyagok technológiai kérdéseit tárgyalták.
Az összes résztvevők száma kb. 1200 fő volt. Külföld
ről több, mint 200 résztvevő érkezett. Ez alkalommal
a magyar küldöttség volt a legnépesebb, létszámuk
meghaladta a 80 főt. Viszonylag népesebb vagy sze
rényebb delegációval részt vett a CsSzSzK, a LNK, a
SZU, a BNK, a JSzSzK, az RSzK és Mongólia. A nem
szocialista országokat Európából az NSZK, NyugatBerlin, Ausztria, Finnország és Norvégia, a tengeren
túlról az USA és Bolívia szakemberei képviselték.

szükséges. A szabaddá váló kapacitást és munkaerőt a
saját erőből történő fejlesztés területén kívánják hasz
nosítani. A nemzetközi kapcsolatok terén kiemelte a
SZU-val folytatott szoros együttműködés jelentőségét
a nyersanyagellátás, a Krivoj Rogban folyó közös be
ruházás, valamint a hosszú távú egyeztetett kutatás
fejlesztési program kérdéseiben. Felhívta a figyelmet
a sokirányú tudományos-műszaki fejlesztés szükséges
ségére, valamint a gazdasági követelmények és szem
lélet növekvő szerepére. Végül a Bányászati Akadémia
és az ipar kapcsolatát, a vázolt feladatokra orientált
mérnökképzés és kutatás-fejlesztés feladatait ismer
tette.

Az ünnepélyes megnyitás a díszvendégek bevonulá
sával vette kezdetét. A vendégek sorában megjelentek
a Nemzeti Front elnöke, az NSZE körzeti és városi
vezetőségének képviselői, valamint a geológiai, az ércbányászati, kohászati és sóbányászati, meg a szén- és
energiaügyi miniszter. Az akadémia collegium musicuma Schubert VI. szimfóniájának adagio-allegretto té
telét adta elő. A meghívottakat az akadémia rektora,
majd a város polgármesterié üdvözölte. A megnyitó
előadást a (legmagasabb szintű moszkvai KGST-tárgyaláson) távollevő Schürer, G., az NSZE KB-ának
póttagja, a minisztertanács elnökhelyettese és az álla
mi tervbizottság elnöke helyett Gress, W., az állami
tervbizottság titkára ismertette. A belföldi nyersanyagforrások fokozottabb felhasználása című előadásban
hangsúlyozták, hogy az NDK-ban a népgazdaság tel
jesítményének növeléséhez a nyersanyagok nagyobb
használati értékű termékké való átalakítása, valamint
korszerű tudományos-műszaki ismereteken nyugvó
széles körű energia- és anyagtakarékosság szükséges.
Az a feladat, hogy 1985-ben 5,5—5,8%-kal csökkentse
a fajlagos energia-, nyersanyag- és szerkezeti anyag
felhasználást. Az NDK-ban évente több, mint 500 Mt
ásványi nyersanyagot dolgoznak fel, ennek 90%-a bel
földi előfordulásból való. A tudomány és gyakorlat
legfőbb közös feladata, hogy tovább növeljék a barna
szén-termelést, és megteremtsék a szénfeldolgozás mi
nőségileg új tudományos-műszaki alapjait. Az ünnep
séget Schubert VI. szimfóniájának scherzo tétele, végül
a díszvendégek kivonulása zárta. Az eseményről a
napi sajtó, a tv-híradó, meg a résztvevőkkel készített
rádióriportok tájékoztattak.

A szakmai program 5 előadássorozatból, illetve 15
kollokviumból állt. Összesen kereken 280 témát (elő
adást) ismertettek, részben posztereken, a következő
részletezés szerint:

A szakmai előadássorozatok közös bevezetéseként el
hangzott plenáris előadást Singhube-i\, K., ércbányá
szati, kohászati és sóbányászati miniszter tartotta. Be
vezetőben rámutatott az 1980-as évek gazdaságfej
lesztési stratégiájára vonatkozó párthatározat eddigi
eredményes végrehajtására, majd az iparág feladataival
foglalkozott. Az intenzifikálást ,ki kell terjeszteni a fo
lyamatok egészére, a nemzeti jövedelem emelésére
kialakított konkrét követelményrendszer alapján. Az
egyik feladatkör a nyersanyag- és energiaszükséglet
csökkentése. A nyersanyagellátás új források felderí
tésével, melléktermék- és hulladékszegény technoló
giák alkalmazásával, a másodlagos nyersanyagok
maximális hasznosításával (évi 25 Mt hulladékanyag
hasznosítása lehetséges) javítható. Az energiaraciona
lizálást szolgálja az energiaszerkezet átalakítása első
sorban fűtőolaj kiváltás útján, a hulladékenergia-hasznosítás fokozása és a hőhasznosítás a magas hőmérsék
letű berendezések túlnyomó többségénél. A minőségi
követelmények fokozása és a kiváló minőségű termé
kek arányának növekedése lehetővé teszi, hogy nö
vekvő használati értékkel rendelkező és ezért maga
sabb áron értékesíthető termékválaszték kerüljön for
galomba. Ezzel egyrészt a belföldi anyagtakarékosságot
segítik elő, különösen a hengerelt áruk és a színes
fémek területén, másrészt az export piaci pozícióit erő
sítik. A technológia fejlesztésében döntő szerepe van
a mikroelektronikának, egyrészt a kulcsfontosságú épí
tőelemek belföldi gyártásának figyelembevételével,
másrészt a robotok széles körű alkalmazásával. Számos
területen racionalizálás (a korszerűtlen termékgyártás
és a gazdaságtalan tevékenységek megszüntetése)
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— Az első sorozat címszava Az ásványi nyersanyagok
kinyerése volt (73 előadás), általában a külszíni és
mélyművelésű szilárdásvány-bányászat, meg a bá
nyamérés kérdéseit, továbbá a mélyfúrásos kutatásfeltárás fejlesztésének eredményeit tárgyalták, Be
tekintést nyújtott Ausztria nyersanyagpolitikájába.
A mélyfúrásos témakört „magyar kollokviummá”
tette szakembereink számos, színvonalas referátu
ma.
— A második sorozatban az Asványinyetsanyag-kutatás és -hasznosítás földtani alapjai és módszerei ke
rültek napirendre (46 előadás). Számos kisebb-nagyobb terület földtani alapkutatásának eredményeit
és az előfordulásokra irányuló kutatás időszerű
problémáit vitatták meg. Ismertették az alkalma
zott geofizikai kutatás fejlődését és feladatait az
ásványi nyersanyagok hasznosításában. Nagy érdek
lődés kísérte a geotermikus energiatermelés Kali
forniában (USA) tárgyú beszámolót.
— A harmadik sorozatban Szervetlen — nem fém es
nyersanyagok és szerkezeti anyagok term elése és
feldolgozása címen (47 előadás) a hőszigetelő anya
gok sajátságaival, az ásványi nyersanyagok és a
szerkezeti anyagok szárításának kérdéseivel, vala
mint a bányászati-kohászati iparok vegyészeti és
vegyipari technológiai alapjaival foglalkoztak.
— A negyedik sorozat A kohászat technológiai prob
lémáit választotta témául (75 előadás). Részleteiben
a iszínesfémgyártás technológiai kérdéseit, a fémek
alakítását, az acélgyártás korszerű eljárásait, a vasés acélgyártás technológiai alapjait, valamint az
acélgyártás szakaszos és folyamatos eljárásait ismer
tették.
— Az ötödik sorozatban A bányászat—kohászat ipargazdasági kérdéseit tárgyalták (31 előadás). Bemu
tatták a technológiai eljárások és folyamatok gaz
dasági elemzésében és értékelésében elért fejlődést,
valamint a szervezés és az információ-feldolgozás
szerepét az iparvállalatok teljesítményének emelé
sében. Rámutattak a gazdasági szemlélet és mód
szerek növekvő jelentőségére a távlati fejlesztési
döntések előkészítésében. Beszámoltak a gazdasági
mérnökök és az üzemgazdászok képzésével kapcso
latos elgondolásokról és problémákról.
— A 4. Agricola-kollokviumon Alexander von Hum
boldt (1769—1859) életét és munkásságát ismertették
(8 előadás).
Magyar szerzők 20 bányászati és rokontárgyú refe
rátumot tartottak. Győry S. Gyöngyös a külszíni szén
bányászat technológiai kérdéseivel, Halmai E. Sopron
a bányaszakaszok deformációjával, Alliquander ö .
Miskolc a rotary fúrás műszaki lehetőségeivel és kor
látáival, Szepesi J. Miskolc a kitörésvédelem helyze
tével, Cseley A. Miskolc az irányított ferdefúrással,
(Folytatás a 28. oldalon.)
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