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1. ESZTERGOM KÖRNYÉKI FÚRÁSOK
ír ta : Széky F erenc

A dörög—tokodi szénmedence É-i irányban való kiterjedésének meg
kutatása céljából került sor az Esztergom környéki távlati kutatófúrásokra. 
A bányászat régi adatai szerint a Strázsahegytől К -re „fornai” telepet 
fejtettek.

1. ábra. Jelmagyarázat: Felső-pleisztocén: 1. lösz. Pleisztocén: 2. homok, 3. nyirok. 
Középső-miocén: 4. andezittufa és konglomerátum, 5. alsó-olig'océn általában.

Ф = Távlati kutatófúrás
Fig. 1. Legende: Pléistocene supérieur: 1. loess. Pléistocene: 2. sable, 3. limon. 
Miocene moyen: 4. tu f andésitique et conglomérat, 5. miocéné inférieur en général.

ф — Forage de recherche
Рис. 1. Легенда: Верхний плейстоцен: 1. лесс. Плейстоцен: 2. песок, 3. саман. Средний 
миоцен: 4. андезитовый туф и конгломерат, 5. нижний олигоцен вообще.

Ф =  перспективное разведочное бурение

Esztergom 12. sz. fúrás
A várostól D-re 109 m tszf. magasságban kezdték el a fúrást. A fúrást Schwab 

M. dolgozta fel, összevont rétegsora a következő:
*Holocén-pleisztocén

0 ,0— 10,0 m Öntéshomok, iszapos homok és az alsó részeken kavics. 
Felső-oligocén (katti emelet)

10,0 — 223,5 m Agyagos homokkő, homokos agyag, 50 m-ig több helyen kavics
csal (Ó,2 —0,5 cm 0 ). Sok csillám, pirit. CaC03-ta rta lo m : 8,78 — 
18,35% között, 146 m-től lefelé agyagmárga is, melynek CaC03-
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A fúrás eocén rétegeket nem harántolt, az oligocén közvetlenül a mezo
zoikumra települ. Az oligocén rétegben több helyen ismétlődnek kőszén
csíkok és -nyomok, de műrevaló kőszenet nem tá rt fel a fúrás. Az eocén 
rétegek hiánya pedig arra vall, hogy a dörög—tokodi kőszénmedence É-i 
irányban a fúrás helyéig nem terjed ki.

Esztergom 13. sz. fúrás
A várostól DK-re 261,5 m tszf. m agasságban kezdték el a fúrást. A fúrást 

Schwab M. dolgozta fel, összevont rétegsora a következő:
Holocén-pleisztocén

0 ,0— 6,0 m Homokos lösz, vályogzóna, löszös homok, erősen meszes, mész-
konkréciós (0,5 — 1 cm 0).

Felső-oligocén (katti emelet)
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ben kőszéncsíkok. 149,8 — 153,2 m , 155,8 — 161,0 m, 214,8—218,1 
m, 244,3 — 252,3 m-ben szénnyomok, 291,1—294,2 m között 
10 — 15 cm-es szakaszonként 1 —2 cm-es vékony, lemezes kőszén- 
csík, közben lumasellás rétegek. CaC03-tártalom : homokkőben 
3 ,79—24,74% , agyagban 5,36 — 19,92%, agyagm árgában 21,15 — 
27,33%. Gyakran lá thatók  mészkiválások, -erek és -konkréciók. 
Sok biotit, muszkovit. A DTA-vizsgálat illitet, kalcitot, kvarcot 
és p irite t m u ta to tt ki. Több egymással ellentétes irányú csú
szási lap. Rétegdőlés 24°. Aloidis sp., elszórtan szenesedő növé
nyi m aradványok.

514,6—514,7 m Szenes agyag, töm ött, kisebb csúszási lapokkal á tjá r t, CaC03- 
tarta lom  2,04%. A DTA-vizsgálat szerves anyagot és kaolinitet 
m u ta t ki.

514,7 — 519,4 m ,,T ark a” agyag, finomhomokos, mészkonkréciós (0,2 —0,5 cm 0 ), 
CaC03-tarta lom : 15,25 — 18,4% között, helyenként feketés-szürke 
szerves festődésű, gyengén bitum enes és gyengén meszes 
közbetelepülések. A DTA-vizsgálat kevés illitet, kevés kalcitot 
és rosszul kristályosodott kaolinitet m u ta to tt ki bennük. 

519,4—537,1 m Agyag, homokkőréteggel. 519,4 — 523,2 m között az agyagban 
1 ,5—2,0 cm-es kemény, kovás konkréciószerű rögök. Ezek kémiai 
elemzése: S i02 51,03% ; FeO 3,67% ; Fe20 3 5,25% ; CaO 5,08% ; 
MgO 2,12%  (Elemző: Tolnay V.). 523,9 m körül a durvaszem ű 
hom okkőben mm vastagságú szén és erősen szenesedett növényi 
m aradványos csík. Az összlet alja agyag. Rétegdőlés: 24°.

A katti rétegek mikrofaunáját Vitális GY.-né határozta meg. 
A m eghatározott fajok közül lényegesebbek: Sigmoilina aggluti- 
nans Sars., Elphidium crispum  (L.), N onion commune d ’Orb ., 
Rotalia calcar (d ’Orb .), Rotalia beccarii L.

A fúrás nem ért eocén rétegeket. Az eredetileg 500 m-re tervezett 
fúrás, a szerződött mélység lefúrásával csak felső-oligocén rétegekbe jutott, 
kísérletet tettek továbbfúrásra, de 537,1 m-ben ismételten beszorult a 
fúró és a mentés sikertelen volt. Ezért a fúrást beszüntették. Nem sikerült 
tehát tisztázni, hogy a fúrás helyén vannak-e és ha igen, akkor milyen 
mélységben vannak az eocén rétegek, ill. kőszéntelepes csoport, kiterjed-e 
a fúrás helyéig a dörög—tokodi kőszénmedence.

Több érdekes adat merült fel azonban a rétegsor feldolgozásából. 
Ásványösszetétele (az uralkodó illit és kis mennyiségű kaolinit; a DTA- 
vizsgálatokat K o b l e n c z  V. végezte), a sok pirit, a kőszénnyomok azt bizo
nyít] ák, hogy az itteni felső-oligocén rétegek nyílt tengertől elzárt, sekély
vizű medencében alakultak ki.


