
A M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1961. ÉVRŐL. I.

A PÉCS KÖRNYÉKI ALSÓ-LIÁSZ KÖSZÉNÖSSZLET
ALAPSZEL VÉNYEINEK ÜLEDÉKKÖZETTANI VIZSGÁLATA

írta: B á r d o s s y  Gy . — N o s k e n é  F a z e k a s  G.

A Pécs környéki alsó-liász kőszénösszlet üledékkőzettani vizsgálata 
Intézetünkben évek óta folyik, s 1963-ban fejeződik be. A részletes 
vizsgálati eredmények közlése előtt néhány példa segítségével szeretnénk 
bemutatni, hogy az 1961. év folyamán bevezetett új vizsgálati módsze
rekkel és kiértékelési formákkal milyen eredményeket lehet elérni.* 
Vizsgálatainkat olyan alapszelvényeken végeztük, amelyek —  dőlés
irányban haladva — lehetőleg az egész kőszénösszletet harántolják. 
Az András-akna alapszelvénye a legalsó (lámpási) teleptől a 23. sz. 
telepig, a Petőfi-aknáé pedig a 2. sz. teleptől a 9. sz. telepig terjed. E két 
alapszelvény kiegészítésére feldolgoztuk a Pécs 26. sz. fúrásnak a mio
cénig terjedő szakaszát (176,3— 1200,0 méter között). A bányabeli min
tavételt L á d a  Á., a fúrási minták gyűjtését N a g y  E. végezte.

A mecseki alsó-liász kőszénösszlet ásványtanilag általában nehezen 
vizsgálható. A kőzetminták — kevés kivételtől eltekintve — nem la
zíthatok, és ezért a szokásos szemcseelemzési és immerziós mikromine- 
ralógiai vizsgálatokra nem alkalmasak. E módszereket vékonycsiszolati 
vizsgálatokkal kellett helyettesítenünk. Ennek során viszont különleges 
nehézséget okozott a finomdiszperz szervesanyag és a limonit jelenléte, 
amely számos esetben erősen elfedte a vékonycsiszolatot. Ezenkívül 
— diagenetikus és epigenetikus folyamatok hatására — a törmelékes 
ásványok gyakran oly mértékben elbomlottak, hogy azok mikroszkópi 
vizsgálata bizonytalanná vált. Ezért az eddigi anyagfeldolgozási mód
szereket kiegészítettük más (részben eddig még nem alkalmazott) vizs
gálati eljárással is.

Különös gondot fordítottunk a makroszkópos kőzetjellegek rend
szeres leírására. Összesítésük lehetővé tette, hogy minden egyes kőzet
fajtát makroszkóposán is pontosan jellemezni tudjunk. Ezeket a nevezék-

* A  m akroszkópos kőzetleírásokat és a különböző optikai vizsgálatokat 
N o s k e n é  F a z e k a s  G ., a röntgenvizsgálatokat és a típusm inták ásványos össze
tételének kiszám ítását B á r d o s s y  G y . végezte.
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tani szempontból összevont jellemzéseket 1961. okt. 18-án, egyéb vizs
gálatainkkal együtt, a Földtani Társulat előtt ismertettük. A részletes 
leírások összesítése alapján az alsó-liász kőszénösszlet kőzeteiről össze
foglaló típusleírásokat készítettünk.

Az anyagfeldolgozás során minden egyes mintából karbonát-megha
tározás történt Scheibler módszerrel, továbbá vékonycsiszolati leírást 
készítettünk róluk. A kőszénösszlet viszonylag durvább szemcséjű kő
zeteinek típusos mintáit mennyiségi ásványtani kimérési módszerrel 
vizsgáltuk meg. (Az András-aknában az összes kőzetminta 13,6 %-át, 
a Pétőfi-aknaiminták 9,8%-át és a Pécs 26. sz. fúrás mintáinak 13,0%-át 
mértük ki.) A vizsgálatot elektromos integráló („Eltinor” ) készülékkel 
végeztük. Csak a 40 mikronnál nagyobb ásványszemcséket mértük, mert 
az ennél kisebb szemcsék meghatározása már nem elég megbízható. A mé
résnél — a szemnagysághoz alkalmazkodva — 50 mikronos lépéstávol
ságot alkalmaztunk. Egy-egy mintát átlagosan 2500 lépéssel mértünk 
ki, hogy a statisztikus átlagolást lehetővé tegyük. E mérésnél a kvarc, 
földpát, muszkovit, biotit, egyéb nehézásványok és karbonátok meg
különböztetése mellett különös figyelmet fordítottunk a genetikai szem
pontból fontos kőzettörmelékre. A 40 mikronnál kisebb szemcséket (alap- 
és kötőanyagot) összesítve adtuk meg. Mivel a kimérés célja elsősorban 
a kőzeteredet meghatározása volt, az elbontott földpátokat — amíg 
azok felismerhetők voltak — földpátokként határoztuk meg. így a diage
nezis előtti eredeti kőzetösszetételt tudtuk megközelíteni. A párhuzamosan 
végzett röntgenvizsgálatok eredményeképpen viszont a jelenlegi kőzet
összetételt kaptuk meg, amelyben az elbontott földpátok már agyag
ásványok, karbonátok és másodlagos kvarc alakjában jelentkeztek.

A szemcseösszetételt a vékonycsiszolatok négyzethálózatos kimérési 
módszerével határoztuk meg. E módszer csak a 10 mikronnál nagyobb 
szemcsék vizsgálatát tette lehetővé. Mintánként átlagosan 200 szemcsét 
mértünk ki; a kapott értékeket nem darabszázalékra, hanem felületszá
zalékokra számoltuk át. Utóbbi ugyanis jobban összevethető a közönsé
ges szemcseelemzések súlyszázalékos adataival. Az így kapott szemcse
összetétel természetesen nem teljes értékű, mert hiányzik belőle a — gyak
ran nagy mennyiséget kitevő — 10 mikronnál finomabb frakció. Éppen 
ezért a szemcseösszetételi adatokból csak gyakorisági görbéket szerkesz
tettünk. A 10 mikron alatti frakció ismeretének hiánya miatt az osztályo
zottsági érték kiszámítása feleslegesnek bizonyult. A genetikai szempont
ból fontos maximális és uralkodó szemcseméretet ellenben valamennyi 
mintánál megadtuk. (Vékonycsiszolati szemcseelemzést az András-aknai 
alapszelvény mintáinak 26,4%-ából, a Petőfi-aknában a minták 10,4%- 
ából készítettünk.)

A vékonycsiszolati vizsgálat során figyelmet fordítottunk a törme
lékes szemcsék alakjára és koptatottságára is. Mennyiségi mérést e te
kintetben nem végeztünk, mert tapasztalatunk szerint a törmelékes
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rszemcsék felülete a dia- és epigenetikus folyamatok során gyakran el
változott (oldódással vagy rekrisztallizációs továbbnövekedéssel kapcso
latban). Ilyen jelenségeket az 1. és 2. ábrán láthatunk. A vékonycsiszo- 
lati vizsgálatoknál végül jellemeztük a kőzet szöveti elrendeződését is, 
különös tekintettel a szemcsék irányítottságára, egyenletes, vagy egyen
lőtlen eloszlására.

1. ábra. Kvarc továbbnövekedése. —  
András-akna VII. szint, 1. É-i fekü- 

keresztvágat. +  Nic; 47 x
Foto: (N o s k e n é )

Fig. 1. Croissance progressive du quartz. 
—  Puits András, VIIе étage, 1. couloir 

transversal du N dans le mur.
+  N ; 47 x

Рис. 7. Регенерационный рост кварца.— 
Шахта Андраш, горизонт VII, 1. север
ный квершлаг в подошве. Скрещенные 

николи; 47 х

2. ábra. Utólagosan kioldott csipkés 
szegélyű kvarcszemcsék. —  András- 
akna VII. szint, 1. É-i fekükereszt- 
vágat. -f- Nie; 4 7 x (Foto: N o s k e n é )

Fig. 2. Grains de quartz dentelés sou
nds ä une dissolution postérieure. —  
Puits András,VIIе étage, 1. couloir trans
versal du N dans le mur. -f- N ; 47 X

Puc. 2. Кварцевые зерна с краями, зазуб
ренными вследствие последующего выще
лачивания. — Шахта Андраш, горизонт 
VII, 1. северный квершлаг в подошве. 

Скрещенные николи; 47х

A mikroszkópos vizsgálatra alkalmatlan minták kiválasztott tí
pusain röntgenvizsgálatokat végeztünk. Ezek eredményeit összevetettük 
a kémiai osztály által készített szilikátelemzésekkel és a DTA-felvéte- 
lekkel. (A röntgendiffraktométeres felvételeket Mueller Mikro 111 
röntgenkészülékkel és Philips PW 1051 típusú diffraktométerrel készí-
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tettük.) Ez az új eljárás az ásványos összetételnek az eddiginél jóval 
pontosabb mennyiségi meghatározását teszi lehetővé. A 3. ábrán néhány 
kőzetminta röntgendiffraktométeres felvételét mutatjuk be. A felvéte
lek általában 2— 50° 2 0  szögtartományra terjednek ki. Az ennél nagyobb 
tükrözési szögek reflexióinak tanulmányozását Debye—Scherrer-kamrás 
porfelvételekkel oldottuk meg. Az alsó-liász kőszénösszlet kőzeteinek 
erősen összetett ásványi alkata miatt, továbbá a nagy szervesanyagtar
talom következtében a DTA felvételek nem voltak olyan mértékben fel- 
használhatók, mint egyéb képződmények esetében.

Minden alapszelvényből kiválasztottunk néhány jellegzetes kőzet
mintát, amelyek súlyszázalékos ásványos összetételét a fenti vizsgálatok 
összesítő kiértékelése alapján kiszámítottuk. Az ásványtani összetételt 
átszámítottuk kémiai összetételre, majd összevetettük a kőzet kémiai 
elemzésének eredményével. így lehetőség nyílt ásványtani számításaink, 
ellenőrzésére. (Az András-aknában a mintaanyag 11,3%-ából készült 
ilyen számítás.)

Kiegészítésképpen fajsúly- és térfogatsúly-méréseket is készítettünk 
egyes mintákból; e mérések részben a sziderites kőzetek felismerését 
segítették elő, részben kőzetképződési szempontból voltak értelmezhetők.

Vizsgálataink legfontosabb eredményeit a következőkben ismer
tetjük.

A pécsi terület változatos kifejlődésű alsó-liász kőszénösszletét az
1. táblázaton látható kőzetek alkotják. A kőszéntelepes összlet zömmel 
törmelékes kőzetekből áll, ezek fokozatosan mennek át a kausztobioli- 
tokba, ill. a kémiai üledékekbe (agyagos mészkő, agyagvaskő). A táblá
zaton az egyes kőzetfajták gyakoriságát is feltüntettük, de itt is megem
lítjük, hogy a homokkőfajták közül a középszeműek a leggyakoribbak.

A fenti kőzetfajták ásványos összetételét a 2. táblázatban mutatjuk 
be. A táblázat bal oldala e kőzetek teljes ásványos összetételét mutatja 
súlyszázalékokban, míg a jobb oldalon a törmelékes ásványokat kiemel
tük és 100%-ra számítottuk át. (Összehasonlításul megadtuk a mikrosz- 
kópi kimérés és a röntgenvizsgálatok eredményét is.) Természetszerű 
különbséget jelent, hogy a mikroszkópilag külön érzékelhető kőzettör
melékszemcsék a röntgenvizsgálatoknál az összetételük szerinti ásvány- 
csoportban jelentkeznek. Ettől eltekintve a két összeállítás igen jól 
egyezik. A táblázaton csak azokat az ásványokat tüntettük fel, amelyek 
mennyisége legalább 0,5% volt.

A kőzetdarás durvaszemű homokkövek és a durvaszemű homokkövek 
polimikt jellegű törmelékes kőzetek, amelyek joggal nevezhetők arkó-  
zákncik. A közép-, apró- és finomszemű homokkövek viszont oligomikt 
jellegű kőzetek és a földpátos homokkövek csoportjába tartoznak. Ez azt 
jelenti, hogy a durvábbtól a finomabb szemcséjű kőzetek felé haladva, 
növekszik a kvarc-földpát arány. Látszólagos ellentmondásnak tűnik, 
hogy ugyanakkor — az egész kőzetanyagot tekintve — a szemnagyság
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finomodásával párhuzamosan csökken a kvarc abszolút mennyisége. 
Figyelembe kell vennünk azonban, hogy a földpátok mennyisége is csök
ken, mégpedig a kvarcénál nagyobb mértékben, és ez idézi elő a kvarc- 
földpát arány fent említett növekedését. Kőzettörmeléket csak az apró- 
szeműnél nagyobb szemnagyságú homokkövekben találtunk. Ezek leg
inkább magmás eredetűek (gránit-, valamint bosztonittörmelék). A me
tamorf kőzeteket csillámpala és kvarcitpala (metakvarcit) képviseli. 
Az András-aknai alapszelvény egyik középszemű homokkő mintájában 
zöldesszürke, meszes homokkő-darabkát találtunk, amely esetleg triász 
vagy perm kori lehet. A kőzettörmelékek alapján tehát a lepusztulási 
terület uralkodóan gránit és metamorf pala anyagú lehetett.

4. ábra 5. ábra

4. ábra. Gáz- és folyadékzárványok íüzéres elrendeződése magmás kvarcban. 
—  András-akna VII. szint, 1. É-i fekükeresztvágat. -j-N ic ;4 7 x  (Foto: N o s k e n é ) 
Fig. 4. Disposition en guirlande des inclusions de gaz et de liquide dans un quartz 
magmatique. — Puits András, VÍP étage, 1. couloir transversal du N dans le mur.

+  N ; 47 X
Рас. 4. Гирляндообразное распределение газовых и жидких включении в магматиче
ском кварце. —  Шахта Андраш, горизонт VII, 1. северный квершлаг в подошве.

Скрещенные николи; 47 х
ő. ábra. Tört és hajlított savanyú plagioklász-szemcse. —  András-akna VII. szint, 

1. É -i fekükeresztvágat. -f- N ie ; 47 x (Foto: N o s k e n é )
Fig. ő. Grain fragmenté et étiré du plagioclase acide. —  Puits András, VIP ét age, 

1. couloir transversal du N dans le mur. + N ; 47 x 
Рас. j . Поломанное и сплющенное зерно плагиоклаза. — Шахта Андраш, гори

зонт VII, 1. севреный кревшлаг в подошве. Скрещенные николи; 47 х
4 É v i  je len tés 1961. évrő l I . —
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A kvarcszemcsék legtöbbje típusos magmás kvarc, füzérszerűen 
elrendeződött gázbuborék- és folyadékzárványokkal (4. ábra). A föld- 
pátok oligoklász—andezin összetételűek (5. ábra) és erősen elbontottak: 
agyagosodtak, szericitesedtek, karbonátosodtak. Még erősebben bontot
tak az ortoklászok, amelyek eredeti mennyisége pontosan meg sem álla-

(F e  cső ; Mn szű rő ; 26 k V ;  14 m A ; im p. meg
szak ítás  2 ; idő-állandó 8 ; m érési fakto r 1 ; gonio- 
m éter sebessége l° / p e rc ; szalag-sebesség 800 

m m /ó ra ; divergencia-rés 1°)

Fig. 6. Courbe de diffractométre á 
rayons X . -  Marne.

(T ub e  en F e ;  f iltre  en M n ; 26 k V ;  1 4 m A ; res
trictio n  des im pulses 2 ; constante de tem ps 
8 ; facteur de mesure 1 ; v itesse  de régistration  
1 °/m in ; v itesse  de régistration  800 m m /heure; 

in terstice  de divergence 1 °)

Puc. 6. Рентгенограмма, полученная 
дифрактометром. — Мергель

(Трубка из Fe ; фильтр и з ’ Мп; 26 k V ; 14 m A ; 
прерывание импульсов 2 ;"«константа времени 
8; фактор измерения 1; скорость вращения 
гониометра 1° в мин.; скорость регистрации  

800 мм в час; щель дивергенции 1°)

pítható.
A homokkövek viszonylag ke

véssé csillámosak. A biotit és musz- 
kovit aránya az egyes mintákban 
eléggé rendszertelenül változik. Csu
pán összefoglaló törvényszerűség
ként állapíthatjuk meg, hogy a 
szemnagyság csökkenésével párhu
zamosan általában csökken a biotit 
és nő a muszkovit— szericit mennyi
sége. A törmelékes ásványszemcsék 
összmennyisége a legdurvább ho
mokkövektől a palás agyagkőig fo
kozatosan csökken.

Az alsó-liász kőszénösszletben 
az agyagásványok szerepe nagyon 
jelentős. A homokkövekben az alap
anyagon kívül a földpátok mállás
termékeiként jelentkeznek, a palás 
agyagkövekben pedig a kőzet ural
kodó részét alkotják. Korábbi véle
mények szerint a kőszéntelepeket 
kísérő agyagkő-rétegek uralkodóan 
kaolinitből állnak. Vizsgálataink ezt 
a képet lényegesen módosították, 
amennyiben kiderítették, hogy az 
agyagkövek leggyakoribb agyagás
ványa az illit. Jelentős a hidromusz- 
kovit mennyisége is. A kaolinit ál
talában nagyobb mennyiségben ta
lálható az aleuritokban és a finom
szemű homokkövekben, mint a pa
lás agyagkövekben. Ez arra vall, 
hogy az agyagos kőzetekben az 
utólagos kaolinosodás szerepe ki
sebb volt, mint a törmelékes kőze
tekben. A minták egy részében kevés 
klorit és montmorillonit is kimutat
ható.
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A vegyi és biogén ásvá
nyok szerepe általában alá
rendelt. A ritkán előforduló 
agyagos mészkőrétegekben és 
a mészmárgában a kaiéit dú
sul fel. A homokkövek kar
bonáttartalma rendszerint 
csekély, helyenként azonban 
a kaiéit vagy a dolomit 
20—30%-rais feldúsul; egy
idejűleg szideritet is tartal
mazhatnak. Az ilyen össze
tett karbonáttartalmak gyors 
és pontos meghatározására 
sikerei alkalmaztuk a rönt
gendiffrakciós módszert (egy- 
egy speciális felvétel csupán 
10 percet vesz igénybe!) (6. 
ábra). A dolomit önálló kő
zetté sehol sem dúsult fel, a 
sziderit azonban a réteges 
vagy konkréciós megjelenésű 
agyagvaskövekben (7. ábra) 
uralkodó szerepet játszhat. 
A pirit mennyisége az 1— 
2%-ot ritkán haladja meg; 
leginkább a kőszenes palás 
agyagkövekben dúsul. Egyes 
agyagvaskövek magja tiszta 
pirit (8. ábra), máskor az 
agyagvaskövet másodlagos 
piriterek hálózhatják be. A 
piritbomlás másodlagos ter
mékeiként néhány százalék 
limonit-goethit és gipsz a leg
több kőzetben megtalálható. 
Majdnem az összes kőzet tar
talmaz több-kevesebb humi- 
nites szerves anyagot. Ennek 
mennyisége az agyagkőze
tekben a legnagyobb, és 
ezek vezetnek át fokozatos 
átmenettel az agyagos kő
szenekbe.

7. ábra. „Agyagvaskő” . —  István-akna
(Foto: B á r d o s s y )

Fig. 7. Sphérosidérite. —  Puits István 

Рас. 7. Сферосмдерит. —  Шахта Иштван

8. ábra. Gömbös-vésés piritfészkek az agyag
vaskőben. —  István-akna. Term, nagys.

(Foto: P e l l é r d y n é )

Fig. 8. Nids et concrétions réniformés de py- 
rite dans le sphérosidérite. —  Puits István. 

Grandeur naturelle.

Рис. 8. Шариково-почечные пиритовые гнезда в 
сферосидерите Шахта Иштван. Натуралная ве

личина
4* -
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3. táblázat
Az alsó-liász kőszénösszlet meddő kőzeteinek ásványgenetikai csoportosítása

Je lm a g y a rá za t : gyakori á sván yo k ; kevésbé gyakori ásványok; r itk a  á sván yo k .
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A homokkövek néhány tized százaléknyi mennyiségben cirkont, 
turmalint, epidotot, gránátot és törmelékes eredetű kloritot is tartal
maznak. Feltehető, hogy más színes szilikátok is voltak a kőzetben, 
ezek azonban elbomlottak, ma már csak limonitosodott körvonalaik 
ismerhetők fel.

A lenti ásványtársaság genetikai csoportosítását a 3. táblázatban 
mutatjuk be. Kizárólag törmelékes eredetűek a kőzettörmelékdarabok, 
a földpátok, a biotit, cirkon, turmalin, epidot és gránát. A kvarc leg
nagyobb része szintén törmelékes eredetű. Szingenetikus folyamatok 
révén kevés kovagél is kivált, amely utólag halmazpolarizációs kvarccá 
kristályosodott át. Ezek a kiválások a homokkövek kötőanyagában je
lentkeznek. Gyakoribbak ennél a diagenetikus kovakiválások, amelyek a 
földpátok bomlása során keletkeztek. Végül epigenetikus eredésű kvarc
erek is előfordulnak. A muszkovit törmelékes eredetű, s részben már 
szericitesedve érkezett a lerakódás helyére. Szericit azonban a földpátok 
elbomlása során diagenetikusan is képződött. A törmelékes és a diagene
tikus eredetű szericit vékonycsi- 
szolatban jól megkülönböztethető.

Az agyagásványok közül a 
hidromuszkovit, illit, klorit és 
montmorillonit nagyrészt szintén 
törmelékes eredetű, ami azt je
lenti, hogy a felszíni mállás során 
keletkeztek és a leülepedés helyére 
már agyagásványokként érkeztek.
Akaolinitnek azonban csak kisebb 
részét származtathatjuk így. A le
ülepedés során ui. — koagulációs 
folyamatok hatására — további 
agyagásványok (főleg illit és kaoli
nit) jöttek létre. A további agyag
ásványképződés szempontjából 
főleg a korai diagenetikus folya
matok voltak jelentősek. A mocsa
rak, lápok által előidézett savanyú 
kémhatású oldatok pl. a hidrocsil- 
lámok kaolinosodását idézték 
elő. A földpátok elbomlása során 
ugyancsak agyagásványok (kaoli
nit és hidromuszkovit) képződtek.
Véleményünk szerint az így kiala
kult agyagásványtársaságot az 
epigenetikus folyamatok lényege
sen már nem módosították.

9. ábra. Szingenetikus szideritkiválások. 
-  István-akna. Terin, nagys.

(Foto Pe l l é r d y n é )

Fig. 9. Ségrégations de sidérite syngéné- 
tiques. -  Puits István. Grandeur naturelle.
Рис. 9. Сингенетические сидеритовые выде
ления. Шахта Иштван. Натуральная вели

чина.
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Biztosan törmelékes eredetű karbonátásványokat nem találtunk. 
Szingenetikus, uralkodóan vegyi kalcitkiválás eredményeképpen jöttek 
létre a már említett agyagos mészkövek, mészmárgák és márgák. A szin
genetikus dolomit és sziderit szerepe alárendeltebb (9. ábra). A sziderit 
zöme korai diagenetikus folyamatok révén vált ki. Ez vezetett az agyag
vaskövek képződéséhez. A diagenetikus kaiéit- és dolomitképződés sze
repe jelentéktelenebb; főleg a homokkövek földpátjának elbomlásával 
kapcsolatos. Még ritkábbak az epigenetikus kalciterek.

A pirit főleg korai diagenetikus eredésű. A mocsarak bomló szerves 
anyagából részben baktérium-tevékenység, részben vegyi folyamatok 
hatására keletkezett. Késői diagenetikus eredésűeknek tekintjük azokat 
a piritereket, amelyek egyes agyagvasköveket járnak át. A gipsz, limonit 
és goethit epigenetikus eredetűek, valószínűleg a piritbomlás hatására 
jöttek létre. A képződmények organikus anyaga uralkodóan szingeneti
kus eredetű, növényi szervezetek elhalt anyagának maradéka. Egyes 
homokkövekben gyakoriak a bemosott növénymaradványok (uszadék
fák), amelyek genetikai értelemben törmelékes eredetű elegyrésznek 
tekindendók.

Kőzettani vizsgálataink eredményeinek szelvényenkénti ismerte
tésére itt nincs módunk, ezért csak az András-aknai alapszelvény 
kiértékelésének rövid összefoglalását tartjuk célszerűnek, miután 
ugyanezt a szelvényt N a g y  E. (1963) üledékföldtani szempontból érté
kelte.

Kőzettani alapon az alapszelvényt 8 rétegcsoportra osztottuk fel 
(10. ábra). Kiszámítottuk a szakaszok főbb kőzetfajtáinak százalékos 
arányát (4. táblázat).

A legalsó (8. sz.) rétegcsoportot a homokkő túlsúlya jellemzi, amely 
sűrűn váltakozik vékony agyagkő- és aleuritrétegekkel. (E rétegcsoport 
alján van a lámpási alsó és felső kőszéntelep.) Gyakori a durvaszemű ho
mokkő, amely három szintben még kőzetdarát is tartalmaz. Ez utóbbi
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10. ábra. Az András-aknai alapszelvény kőzettani felépítése
Jelmagyarázat: 1. kőszén, 2. agyagfrakció , 3. hom ok- és kőzetliszt-frakció , 4. kavicsfrakció, 5. karbonát

ásvá nyok , 6. agyagvask övek . —  B ekarikázott szám  a rétegcsoport szám a

Fig. 10. Constitution lithologique du profil fondamental du puits András
Légende: 1. ho uille ; 2. fraction argileuse; 3. fraction sableuse et b ou eu se ; 4. fraction de g ra v ie r ; 5. ininé- 
raux de carb onate ; 6. sphérosiderite. —  Le num éro en cercle représente célúi du groupe de couches

Рис. 10. Литологическое строение опорного разреза шахты Андраш
Легенда: 1. уголь, 2. глинистая фракция, 3. алевритовая и песчаная фракция, 4. грубообломочная  
фракция, б. карбонатные минералы, 6. сферосидериты. —  Цифры в круж ках представляют собой

номера пачек
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képződményt folyóvízi üledékként értelmezhetjük, és feltételezhető, 
hogy a többi képződmény is nagyrészt folyóvízi, illetve ártéri, kisebb 
részt mocsári üledék lehet.

A következő (7. sz.) rétegcsoportot az agyagkőzetek túlsúlya jel
lemzi. Ugyanitt az agyagvaskő is feldúsul, a durvaszemű és kőzetdarás 
homokkő ellenben teljesen kimarad. E képződményeket állóvízi—tavi 
üledékeknek tekintjük. A terület állandó vízzel való borítottságát a 
kőszénrétegek kis százaléka (3,7%) is bizonyítja. A felette következő 
(6. sz.) rétegcsoport a legalsóhoz hasonló. Változatos összetételű kőze
tekből áll, amelyen belül négy szintben újra megjelennek a kőzetdarás 
durvaszemű homokkövek. Sok, de nagyon vékony kőszéntelepecske 
is jelentkezik. E rétegcsoportot váltakozó folyóvízi, ártéri és mocsári 
képződésű üledéksornak tekintjük.

A rákövetkező 5. sz. rétegcsoport a 7. csoporttal vethető össze; szintén 
az agyagkőzetek és agyagvaskövek íeldúsulása jellemzi. Kevesebb a kő
szénréteg és teljesen hiányzik a homokkő. Tavi, ill. zárt laguna eredetűnek 
tekintjük. Fokozatosan fejlődik ki ebből a 4. sz. rétegcsoport. Ebben 
uralkodóan márgák és agyagos mészkövek találhatók. Tengermenti 
nyílt laguna-képződménynek tekintjük őket. E szint kőzettanilag olyany- 
nvira eltér az alsó-liász rétegösszlet többi képződményétől, hogy kőzettani 
vezető-szintként való felhasználása célszerűnek látszik.

A 3. sz. rétegcsoportot az jellemzi, hogy sok és viszonylag vastag 
kőszéntelepet tartalmaz (28,7%), amelyek kőzettanilag a legkülönbözőbb 
rétegekkel váltakoznak. Mocsári viszonyok túlsúlya jellemző e réteg
csoportra, amelyet ismételten megszakítanak folyóvízi, ártéri és tenger
menti nyílt laguna-üledékek. Az utóbbiak jelenlétét tengeri faunával 
jellemzett rétegek is bizonyítják. Jellegzetes tengermenti paralikus kőszén
képződésről van tehát itt szó. A 2. sz. rétegcsoportban újra a homokkövek 
kerülnek túlsúlyba, sőt három szintben kőzetdarás durvaszemű homokkő 
is jelentkezik. Viszonylag kevés és vékony kőszéntelep található itt. 
Változó; folyóvízi, ritkábban mocsári és nyílt laguna-üledékek e réteg
csoport képződményei. A legfelső rétegcsoportot újból a kőszénrétegek 
felszaporodása jellemzi (18,3%), viszonylag finomabb szemű törmelékes 
kőzetek és agyagok kíséretében. Tengermenti paralikus kőszénképződést 
tételezünk fel itt is, a tengeri faunával jellemzett agyagos-márgás közbe
települések alapján.

Ö s s z e f o g l a l ó a n :  a szelvényt az 5. sz. rétegcsoport felső 
határáig édesvízi —folyóvízi (limnikus), felette pedig partmenti lagunás 
(paralikus) üledékképződés túlsúlya jellemzi. Lassú, fokozódó tengerel
öntés következménye ez, amelyet kisebb üledékritmusok tagolnak. Nem 
véletlen, hogy agyagvaskövek csak az alsó limnikus szakaszban, márgák 
és agyagos mészkövek pedig csak a felső szakaszban találhatók.

Az agyagásvány-összetétel is híven tükrözi a fáciesváltozásokat. 
Az 1. táblázaton láthattuk, hogy az agyagásvány-összetétel kőzetfajtán
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ként más és más. Ezért íácies-megállapításhoz csak azonos kőzetfajták 
agyagásvány-összetételét használhatjuk. Legalkalmasabbak erre maguk 
az agyagkőzetek. A folyóvízi és ártéri üledékekkel jellemzett 8. és 6. sz. 
rétegcsoportban sok illit mellett kevés kaolinit található. A 7. sz. réteg
csoport tavi üledékeit megnövekedett kaolinittartalom jellemzi, sőt he
lyenként kevés montmorillonit és klorit is fellép. Ugyanez mondható 
a hasonló fáciesű 5. sz. rétegcsoportra is. A 4. sz. rétegcsoportbeli agyagos 
mészkőrétegek tengermenti nyílt laguna jellegét a kaolinit teljes hiánya 
mellett a hidrocsillámok megjelenése és a klorit erős feldúsulása (33,0%) 
jelzi. A felső három rétegcsoport paralikus jellege a minták kicsiny, de 
állandó klorittartalmában tükröződik. A kőszéntelepekkel jellemzett 
1. és 3. sz. rétegcsoportot a kaolinit feldúsulása, a 2. sz.-t az illit túl
súlya jellemzi.
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EXAMEN SÉDIMENTOLOGIQUE DES PROFILS FONDAMEN- 
TAUX DU COMPLEXE HOUILLER LIASIQUE INFÉRIEUR DES 

ENVIRONS DE PÉCS (MONTAGNE MECSEK)
par

Gy . B á r d o s s y  et G. N o s k e  — F a z e k a s

Au cours de l’examen des couches stériles du complexe hon i Her 
liasique inférieur des environs de Pécs les auteurs ont introcluit, paralléle- 
ment á l’application des méthodes classiques, de nouvelles voies d’examen. 
Ces méthodes de recherche amplifiées furent appliquées dans la coupe 
du puits András, dönt la série renferme les formations du Liasique 
inférieur á partir des laies de houille basales de Lámpás jusqu’á la laie 
№  23. La composition minéralogique a été établie par la coordination 
des descriptions macroscopiques, des déterminations et analyses modéles 
des plaques minces, de Гехатеп de la composition granulométriques 
des matiéres détritiques, des observations concernant la forme des grains, 
ainsi que par le moyen des courbes de diffractométre á rayons X  et des 
analyses chimiques, ce qui représente une étude possiblement la plus
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approfondie des échantillons. En se basant sur les résultats fournis par 
les recherches qui viennent d’etre mentionnées on a pu tirer des conclusions 
sur l’origine des Constituante minéralogiques des roches examinées, 
ainsi que sur leur altération qui se produisit aprés la déposition de celles- 
lá. Les auteurs ont mis en comparaison les résultats des examens avec 
les observations faciologiques faites par E. N a g y  sur les mémes formations. 
La partié inférieure du complexe houiller est composée de dépőts terrestres 
(lacustres-fluviatiles), tandis que la partié suivante consiste (á partir 
de laie de houille N° 4) en formations de caractére paralique. Cette 
opinion fut mise en évidence non seulement par l’ensemble des examens 
énumérés, mais mérne par la variation de la teneur en minéraux argileux 
des roches. Les données fondamentales des analyses qualitative et quanti
tative modernes des ces minéraux ont été fournies par la diffractométrie 
á rayons X. Les sédiments limniques se caractérisent par l’abondance 
de l’illite et par une teneur plus réduite en kaolinite, plus rarement en 
montmorillonite et en chlorite, tandis que dans les roches argileuses 
des laies de houille paraliques supérieures la concentration de la kaolinite 
n’est élevée qu’á proximité immédiate de la houille et parallelement á 
l’enrichissement des hydromicas, un enrichissement considérable en 
chlorite peut étre observé.

ОСАДОЧНО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОПОРНЫХ РАЗРЕ
ЗОВ НИЖНЕЛЕЙАСОВОЙ УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ РАЙОНА Г. ПЕЧ

(ГОРЫ МЕЧЕК)
ДЬ. БАРДОШШИ II Г. НОСКЕ— ФАЗЕКАШ

При изучении пустых слоев нижнелейасовой угленосной толщи района 
г. Печ авторы внедрили, кроме классических методов исследования, также 
новые методы. Эти более комплексные исследовательские методы применя
лись в разрезе шахты „Андраш” , толща которого заключает в себе нижне- 
лейасовые образования начаная с наиболее нижних Лампашских пластов 
вплоть до угольного пласта № 23. Определение минералогического со
става в весовых процентах произведено путем суммировки следующих 
методов: макроскопического описания породы, минералогического опреде
ления тонких шлифов и обмера зерен в них, а также путем изучения гра
нулометрического состава кластических пород, наблюдений относительно 
формы зерен, рентгеновских съемок и химических анализов. Из получен
ных при этом данных были сделаны выводы относительно происхождения 
минеральных компонентов, слагающих соответствующие горные породы 
и относительно их изменения после осаждения. Результаты своих исследо
ваний, проведенных на этом материале, авторы сопоставляли с фациоло-
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гическими наблюдениями, сделанными Э. НАДЬ в этом же разрезе. Они 
считают, что нижняя часть угленосной толщи слагается континенталь
ными (озерно-речными) отложениям, в то время как верхнюю часть 
слагают (от пласта № 4) образования паралического характера. При соз
дании такого мнения, наряду с обобщением вышеперечисленных исследо
ваний, авторы с особенным вниманием сопровождали изменение содержания 
глинистых минералов в породах. Каркасом современного качественно
количественного анализа глинистых минералов послужили рентгенодиф- 
рактометрические съемки. Лимнические отложения характеризуются 
большим содержанием иллита, меньшим содержанием каолинита, реже — 
наличием монтмориллонита и хлорита, в то время как в глинистых породах 
верхних пластов каолинит обогащается лишь в близости углей, причем 
около гидрослюд наблюдается сильное обогащение хлорита.




