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Bevezetes

Nyersanyagai és az azokra épülő ipar alapján a Dunántúli-középhegység egyike leg
fontosabb gazdasági tájegységeinknek, amelynek rendszeres foldtam kutatását éppen ezen 
ipar igényének kielégítése teszi elengedhetetlenül szükségessé A területen folyó kutatási 
munkák három, fázisszerű tevékenységi korbe foghatók össze 

alapkutatás 
előkészítő- és 
nyersanyagkutatás,

melyek osszehangolásat az 1979-ben és 1980-ban elkészült tematikus és területi kutatási 
programok hivatottak biztosítam

Az Intézet hagyományos feladatainak megfelelően a középhegységi osztály sokrétű 
feladatai közül az egyik legfontosabbként a nyersanyagkutatást közvetlenül megalapozó 
földtani térképezés említhető, amely 1980-ban két területen, a Bakony hegységben és a 
Velencei-hegységben folyt (1 ábra) Az utóbbi évek feladatkör-bővülésével összhangban 
immár közel hasonló súllyal szerepel tevékenységünkben a közvetlen nyersanyagkutatás 
(kőszén, bauxit, vegyesásvány, építőanyag) is Jól egészíti ki e kettőt a jelentősen kisebb 
volumenű, de azokkal szorosan összekapcsolódó és főként az alapszelvény-feldolgozások- 
ból és módszertani munkákból álló alapkutatási tevékenység Jelen beszámoló az előkészí
tő kutatási és a kiemelt jelentőségű nyersanyagkutatási feladatokról nyújt áttekintést

Földtani térképezés

A Dunantúli-kozéphegység komplex földtani kutatása című programban a szerkezet- 
földtani és retegtam kutatás, valamint a tematikus térképek és monográfiák mellett köz
ponti helyet foglal el a rendszeres földtani térképezés A legújabb térképezési ciklus fon
tos szakaszát zártuk le, 1981-ben befejeződött a két évtizeden keresztül rendszeresen vég
zett Bakony hegysegi 1 20 000 méretarányú földtani terkepezes Ennek utolsó szakasza 
5 db — a bakonyszűcsi, noszlopi, kupi, sümegi és sumegprágai — 1 10 000 ma lap felvé-
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tele (1 ábra), a hajmáskén 1 25 000 ma lap fotogeologiai térképének elkeszítese es 7 db 
korábban felvett lap lektorálásra, íll szerkesztésre való előkészítése volt

Megkezdődött a térképezés eredményeinek összegzése Ennek első fázisaként elké
szítettük a hegység 1 50 000 ma fedett földtani térképet (G y a l o g  L , C s e r e k l e i  E , 
Cs á s z á r  G )

A két évtizedes térképezés során szerzett tapasztalatok, a technikai eszkozok fejlő
dése és nem utolsó sorban a felvételi munka eredményeinek maximális mértékű gyakorlati 
és tudományos hasznosítása, valamint a munka racionahzalasa lehetőve es szükségessé 
tette a térképezés módszerének és rendszerének újraértékelését, vagyis a terkepezesi elő
írás átdolgozását Az 1 20 000 ma differenciált földtani térképezés lényege, hogy a méret
arány megszabta szigorú kondíció-viszonyok a felvétel során csak irányelvként szerepel
nek és ettől esetenként az egyes területegységek földtani es gazdasági súlyának megfele
lően kívánatos is eltérni, s így rendszerbe illeszthetők az 1 5000 ma es 1 10 000 ma rész
lettérképek is Céljaink elérését növekvő hatékonysággal segítik a korszerűsodo technikai 
eszkozok és módszerek (távérzékelés, geofizika)

Az előírás első alkalmazási területéül a Balaton-felvideket tervezzük, ahol a fel
vételi munka a programnak megfelelően 1982-ben indul 1990-ig befejezzük az egyes la
pok felvételét, megszerkesztjük az áttekintő földtani térképét es elvégezzük a terület 
nyersanyag-értékelését, valamint monografikus összesítését is Az ütemterv együttes ki
alakítása a biztosítéka annak, hogy a térképezés eredményei egyúttal alapul szolgáljanak a 
balatoni üdülőövezet mérnökgeológiai—építésföldtani programjában foglalt feladatok tel
jesítéséhez is Részben a térképezés, részben az alapszelveny-feldolgozások eredményeire 
épülnek, azt hasznosítják a készülő monográfiák ,,A Dunántuh-kozephegyseg kozepső- 
kréta rétegtana és kapcsolata a bauxitképzódéssel”, „A Dunántúh-kozephegyseg lepusz
tulási szintjei” E mellett további tematikus monográfiák létrehozását is tervezzük

Magyarország 1 500 000 ma földtani térképének elkészítéséhez a dunantúli-kozép- 
hegységi tájegység kéziratos földtani térképének megszerkesztesével járultunk hozzá

Koszenprognozis

A térképező munkák eredményeinek elsődleges gyakorlati hasznosítását a nyers- 
anyagprognozisok készítése jelenti A középhegység területen három eltérő korú (felső
kréta, eocén és miocén) kőszénképződest ismerünk A bányászát szamara alapvető je
lentőségű a jelenleg már ismert vagyonon kívüli lehetősegek megismerése E cél eleréset 
szolgálják a kőszénprognózisok

A szenon képződmények vizsgálata -  négyéves munka -  után 1981-ben fejeződött 
be a Dunántúli-középhegység reménybeli eocen koszenvagyonanak felmerese (1 ábra) is, 
és megkezdődött az alábbi térképváltozatoknak 1 25 000 ma -rol az 1 100 000 ma -ra 
történő átszerkesztése

— eocén elterjedési es aljzatmelyseg térkép
— az alsó telepes osszlet vastagsági térképe
— az alsó telepes osszlet összes szén vastagsági térképe
— a felső telepes osszlet vastagsági térkepe
— az eocén formációk lepusztulási térképe
— eocén kőszénprognózis térkép



A feladatot -  az érintett banyavállalatok szakembereinek (Veszprémi Szénbányák, 
Oroszlányi Szénbányák, Tatabanyai Szénbányák es Dorogi Szénbányák) bevonásával — 
B e r n h a r d t  B végezte A lapok nyomdai előkészítése — a programnak megfelelően — 
1982 évi feladat

A négyéves munka eredmenyekent világosán korvonalazhatová vált a jelenlegi fel
tételek mellett reménybelinek minősíthető területek nagysaga és a reménybeli vagyon erő
sen korlátozott volta is Tudományos és gazdasági szempontból egyaránt jelentős, hogy uj 
megvilágításba került az eocén koszenkepződes ósfoldrajza (a transzgresszio es a törmelék
szállítás iránya es a koszenláp területi elrendeződese), de közelebb jutottunk a kőszéntele
pek megorződésében és lepusztulásában egyaránt fontos szerepet játszó eocén utam szer
kezetalakulás törvényszerűségeinek és konkrét formáinak megismeréséhez is

Kőszénvagyonunk jövőbeni hasznosítási lehetőségének feltárása érdekeben a Köz
ponti Bányászati Fejlesztési Intézettel együttműködve megkezdtük az egyes medencék 
kőszenének minősítő vizsgálatát Tervet dolgoztunk ki az eocen kószénláp monografikus 
feldolgozására Az eddigi vizsgálatok összesítése mellett az elkövetkező evek elő- és fel
derítő fázisú kutatásai során e tárgyú vizsgálatokat is tervezünk A fúrásos kutatás megala
pozása érdekében megkezdődött az ELGI-vel közösen készített programnak megfelelően 
a reménybeli kőszenteruletek geofizikai felmérése Ez evben az ELGI gravitációs előké
szítő méréseket végzett a Lencse-hegy—É és Lencse-hegy—D, valamint a Márkus-hegy 
Ny-i területen, míg a csetény—szápán területen közvetlen furástelepitest megalapozó 
szeizmikus és elektromágneses mérésekre került sor E méréseket a gravitációs előkészí
tések újabb területekre történő kiteijesztese mellett 1982-ben is folytatni kívánjuk

Koszenkutatas

1978-ban az elvi és módszertani prognózis osztállyal és a Veszprémi Szénbányák 
jogelődjével közösen készítettük el a szenon kőszén prognózisát és a reménybeli területek 
előkutatási javaslatát A kutatást 1979 óta ennek alapjan végezzük Az akkor kijelölt ot 
reménybeli terület közül 1981-ig négynek az előkutatása zárult le A fúrásos kutatást elő
készítő geofizikai mérésekre három kutatási területen Magyarpolanyban, Kolontáron es a 
sumeg—ukk—nemeshanyi területen került sor Az utóbbi területen 1982-ben is folytatódó 
méréseket az ELGI végezte A kutatást előbb M é s z á r o s  J majd Pa r t e n y i  Z 
irányította

A magyarpolanyi kutatási területen a vártnál kisebb kiterjedésű kiemelt rogre a 
21,8 millió tonnás ipari vagyonnak csak kisebb hányada esik A terület ÉK-i felen az el- 
meddules következtében ipari értékű vagyon nincs DNy felé javul a minőség, no a telep- 
vastagsag, de egyúttal a települési mélység is növekszik A kutatási terület DNy-i hatara 
közelében a felső, ipari értékű telep felszíntől számított mélységé 650 m E tendencia a 
Devecser 3 sz fúrás fele tovább folytatódik es a melység 1000 m-nel nagyobb

Az ajkai szénmedencehez DNy-rol csatlakozó kolontari területen a kutatás ÉNy felé 
a növekvő mélység mellett a medence belsejet jelző szetseprűzodéses elmeddules miatt, 
DNy felé pedig kiékelődes miatt nem eredményezett ipari értékű vagyonnövekedést 

A teljesen ismeretlen kislodi területen az egyetlen fúrás az ÉNy felé mélyülő me
dencében igazolta ugyan az Ajkai Kőszén Formáció létezését, de aharantolt telepek nem 
ipari értékűek és a települési mélység már itt is nagyobb a kívánatosnál A tosokberendi 
terület szerkezetileg két reszre különül A DK-i részén eredetileg is hiányzik az Ajkai Fór-



máció, az ÉNy-i részen viszont az eddigi legkedvezőbb vastagságú és minőségű előfordu
lást tárta fel a Dv4 sz fúrás 800 m-nél nagyobb mélységben A fenti kedvezőtlen kuta
tási eredmények következtében az 1980 évi gravitációs előkészítés után, a szeizmikus 
mérésekkel egyidóben 1981-ben meg kellett kezdeni a sumeg-ukk-nemeshanyi remény
beli terület kutatását, ahol az igen kedvező mélységi viszonyok ellenere eddig lemélyult 
fúrások csupán a kutatás folytatásához szolgáltattak indokot A Cr-1 sz fúrásban a leg
kedvezőbb vastagság mindössze 0,4 m, fűtőertéke 14 179 kJ/kg, a Zgy-1 sz fúrásban a 
legjobb minőségű (16 747 kJ/kg fűtőértékű), szintén egy 0,4 m-es pad E mellett egy 0,5 
m-es, de gyengébb minőségű pad is található A Gyepukaján Gy-9 sz fúrásban 474,1 —
583,0 m kozott két telepcsoportban találhatók jo minőségűnek látszó telepek A szén és 
a meddő aránya 486,3—491,9 m és 570,0—574,6 m kozott a legjobb, az előbbiben 2,2 m, 
az utóbbiban 3,4 m-es tiszta szén vastagsággal Minősítő vizsgálatok azonban még nem 
állnak rendelkezésre

A fentiek alapján a szerkezetileg nyugodt sumeg—ukk—nemeshanyi területen ipari 
értékű kőszenvagyonra főleg az ÉK-i, már mélyülő területrészen lehet számítani Az elő
kutatás lezárására 1982-ben kerül sor és eredményes kutatás esetén megszakítás nélkül 
folytatódik a felderítő fázisú kutatás Az eddigi kutatások alapján a szenon kószénteru- 
leten az ajkait messze meghaladó mértékű kőszénláp körvonalai rajzolódnak ki Ennek 
hossza 35 km, szélessége legalább 10 km Sajnos, a legkedvezőbb vastagságú es minőségű 
telepek a 800—1200 m közötti mélységintervallumban találhatok, így a sok millió tonnás 
vagyon a jelenlegi kitermelési technológiák mellett gazdaságosan nem hasznosítható 
A földtani kutatás tervezése során azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy ez az 
óriási vagyon a jövőben a technológiai váltás hatásara mobilizálható értékké válik


