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Irta:

Sá r k ö zin é F a r k a s E r zsé b e t

A Dorogi-medence eocén képződményeivel foglalkozó eddigi munkák
szinte kizárólag sztratigráfiai jellegűek voltak. Rendszeres üledékkőzet
tani vizsgálatok csak 1958-tól folytak. Eddig Dorog, Borókás, Csolnok,
Ebszőny, Esztergom, Tokod-Tokodaltáró területéről — különböző bánya
vágatokból, gurítókból, feltárásokból, fúrásokból — begyűjtött szelvé
nyek kőzetmintáit dolgoztuk fel. A mintákat G idai L. gyűjtötte; ugyanő
állította össze a kiválasztott szelvények rétegsorát vizsgálataink számára.
Üledékkőzettani vizsgálataink célja a szelvények kőzettani összeté
telének megállapítása volt. A minták karbonáttartalmát Scheibler-módszerrel határoztuk meg; majd Kőhn- vagy Atterberg-módszerrel szemcse
elemzést készítettünk. A szemcseösszetételi adatok alapján kiszámítottuk
az egyes kőzetminták összetételére jellemző fő statisztikus mutatókat:
a quartil-értékeket, a mediánt, továbbá az osztályozottságot kifejező mér
tani quartális eltérést.
A kőzettani komponensek (karbonát, agyag, kőzetliszt, homok,
kavics stb.) alapján történt a kőzetnév meghatározása.
A továbbiak során mikromineralógiai módszerrel megvizsgáltuk a
0,1— 0,2 mm 0 -jű frakció ásványtani összetételét.
A képződmények genetikai folyamatainak részletesebb megismerése
érdekében megmértük minden egyes minta vizes oldatban mért pH-ját
is. E vizsgálatot Csajághy G. végezte.
Egyes kőzetminták agyagásványainak meghatározásához az agyag
frakciót elkülönítettük, s DТА-vizsgálatot készíttettünk belőle (Sz é k e l y
Á. végezte a DTA-vizsgálatokat). Ezek kiegészítésére néhány röntgenvizsgálatot is készítettünk. Több esetben kémiai elemzéssel meghatároz
tuk a szerves szén-, a ferri- és ferrovas-tartalmat is (e vizsgálatokat
J ankovits L. végezte).
A kőzetanyag térkitöltésének megállapítása céljából fajsúly- és
térfogatsúly-méréseket végeztünk. A kőzetszövet meghatározásához,
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ábra. A borókási X II. akna főlégvágatának szelvénye. — A. szelvény (vetőtől
jobbra). (Jelmagyarázatot 1. az I. mellékleten)

Abb. 1. Profil der Hauptwetterstrecke des Schachtes X II. in Borókás. — Profil А
(rechts von der Verwerfung). (Siehe Zeichenerklärung in Beilage I.)
Puc.

1.

Разрез главного вентиляционного штрека шахты X II в с. Борокаш. —Разрез А (направо от сброса). (См. легенду на приложении I.)

illetve a mikromineralógiai vizsgálatok kiegészítésére több minta vékonycsiszolatát mikroszkóppal megvizsgáltuk.
Jelen dolgozatunkban csak a borókási terület alsó-és középső-eocén
kőszénösszletének üledékkőzettani vizsgálatát ismertetjük. Az alsó-eocén
széntelepek közé települt meddő rétegeket a borókási XII. akna főlégvá
gatának két szelvényében vizsgáltuk meg (1, 2. ábra).
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2. ábra. A borókási X II. akna főlégvágatának szelvénye. — B. szelvény (vetőtől
balra). (Jelmagyarázatot 1. az I. mellékleten)
Abb. 2. Profil der Hauptwetterstrecke des Schachtes XII. in Borókás. — Profil В
(links von der Verwerfung). (Siehe Zeichenerklärung in Beilage I.)
Puc.

2.

Разрез главного вентиляционного штрека шахты X II в с. Борокаш. —
Разрез В (налево от сброса). (См. легенду на приложении I.)
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E rétegek közös jellegzetessége, hogy mindegyik több-kevesebb sze
nes elegyrészt tartalmaz. A szerves anyag mennyiségét széntetrakloridos
leválasztással és hidrogénperoxidos eloxidálással határoztuk meg. Az utób
bi vizsgálat egyúttal anyagelőkészítést is jelentett, mert csak ilyen módon
lehetett a szerves elegyrészeket a törmelékestől elválasztani. A közbetele
pült meddő rétegek széntartalma mindenképpen nagy mértékben meg
nehezítette a kőzettani anyagvizsgálatot. így pl. lehetetlenné tette,
hogy az anyagon mikromineralógiai vizsgálatot végezhessünk. Ennek
pótlására lehetőség szerint vékonycsiszolati vizsgálatokat végeztünk.
Mindkét szelvényben a közbetelepült (meddő) rétegek két jellegzetes
kőzetfajtából, az ún. szenes agyagos mészkőből és a szenes agyagos aleuritból
állanak. Ezek váltakozva ismétlődnek. A szenes agyagos mészkő helyen
ként szenes mészmárgába, vagy pedig tiszta tömött mészkőbe megy át.
Az aleurit egyes helyeken több-kevesebb agyagot és szenes elegyrészt
tartalmaz. A minták agyagtartalmát DTA-vizsgálat segítségével hatá
roztuk meg. A vizsgálat eredménye szerint az agyagfrakció uralkodó
agyagásványa a kaolinit. Az aleurit szemnagysága általában igen kicsi
(5— 16 mikron), tehát a finomszemcsés kőzetliszt frakcióba tartozik.
E tekintetben mindkét vizsgált szelvény egymással azonos jelleget
mutat.
Az A. szelvényben (1. ábra) a törmelékes frakció általában rosszab
bul osztályozott, mint a B. szelvényben (2. ábra).
Mindkét szelvényben kb. egyforma arányban található a ferro- és
íerrivas. A ferrovas pirit, a ferrivas elsősorban limonit formájában van
jelen. A ferri- és ferrovas arányából számított oFe-érték szerint a réteg
sor erősen redukált jellegű, ami várható is, hiszen a kőszén is erősen redu
kált kőzet. Az oFe érték az A. szelvényben 0,19— 6,7, a B. szelvényben
2,0— 4,4 között változik (a B. szelvény némileg redukáltabb az A. szel
vénynél); átlaga az A. szelvényben 2,95, a B. szelvényben 2,0.
Néhány mintán megvizsgáltuk a meddő rétegek fajsúlyát, térfogatsúlyát, valamint porozitását is. Sem rendellenesen nagy, sem rendellenesen
kis porozitást nem észleltünk. A porozitás értéke 17— 25% között ingado
zik. Tekintettel a kőzetek részben törmelékes, részben szenes jellegére,
normális nagyságúnak tekinthető.
Megvizsgáltuk a kőzetek pH-ját is. Ennek alapján mind az A ., mind
a B. szelvény mintái két jellegzetes csoportra különülnek: gyengén lúgos
mintákra (pH = 7,45— 7,87) és erősen savas mintákra (pH = 2,11— 3,73).
E két csoport kőzettani tekintetben is eltér egymástól, ugyanis a szenes
agyagos aleuritrétegek adnak általában savas pH-t, ugyanakkor a mész
kő- és mészmárgarétegeket gyengén lúgos pH jellemzi. Az aleuritminták
savas pH-ját valószínűleg a kőzetben elhintett, mállófélben levő pirit
idézi elő, tehát ez a pH epigén folyamatokra vezethető vissza. A mészkőminták lúgos pH-ja már inkább tekinthető diagenetikus eredetűnek.
A vékonycsiszolati vizsgálatok szerint mindkét szelvény mészkőmin
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tái rendkívül finomszemcsések. A szemcsék nagysága általában 5 mikron
körüli vagy annál kisebb. A mészköveket helyenként limonitos kiválások,
valamint kalciterek járják át. Sok bennük a szenes maradvány, melyekkel
kapcsolatban apró piritszemcsék is előfordulnak.
Az aleuritokat általában a kvarcszemcsék túlsúlya jellemzi. Elvétve
szericit és muszkovit is megfigyelhető. Egyes esetekben földpáttöredékek,
kloritszemcsék, néha egy-egy cirkonszemcse is előfordul.
A középső-eocén kőszénösszlet az ún. kövületmentes homokkőösszletben helyezkedik el (I. melléklet).
V a d á s z E. megállapításai szerint ez parti jellegű törmelékfelhalmo
zódás. A törmelékanyag északról, valószínűleg a Veporból és a hozzá
csatlakozó hegyvonulatból származott, folyóvízi szállítás útján. A cseh
szlovák geológusok legújabb fúrásos kutatásai alapján ÉNy-i irány is fel
tételezhető. Ott, ahol ezek a folyók a középső-eocén tengerbe beömlöttek,
nagyobb deltát alkottak és itt rakták le homokos, kőzetlisztes üledékei
ket. E rétegösszletben találjuk a középső-eocén kőszéntelepeket.
A II. telep finomszemű, kötött homokrétegből fejlődött ki. Ugyan
ilyen homokos réteg választja el éles határral a III. telepet a II. feküteleptől. Mindkét homokréteg teljesen megegyező üledékképződési jelleget
mutat. Ezt bizonyítja szemcsenagyságuk gyakorisági eloszlásának ha
sonlósága, átlagos szemnagyságuk és osztályozottságuk közel megegyező
értéke is (3. ábra A, B, C, D. görbéje).
Ebben a két alsó homokos rétegben a nehézásványtársaság uralkodó
in metamorf jellegű ásványokból áll (1. táblázat). Ezen belül leggyakoribb
a turmahn és a gránát. Mind a metamorf, mind a magmás eredetű
nehézásványok zöme erősen ellentálló jellegű. Közepesen és gyengén
ellentálló ásványokat csak jelentéktelen mennyiségben találunk. Ez arra
vall, hogy a nehézásványok ismételt áthalmozás útján kerültek jelenlegi
helyükre. Ezt jelzi a könnyűásványok összetétele is, melyben a kvarc
uralkodó szerepet tölt be (83— 90%) és mely mellett csak 8— 14% földpát és 2— 3% muszkovit található. A metamorf jellegű nehézásványtársa
ság teljes mértékben igazolja a feltételezett É-i, ill. ÉNy-i szállítást.
A homokok a Trask-íéle beosztás szerint igen jól osztályozott kőzet
nek felelnek meg; a minták osztályozottsága és szemnagysága csak igen
csekély mértékben tér el egymástól. Figyelemre méltó, hogy a rétegsor
ezen része karbonátanyagot egyáltalában nem tartalmaz, legfeljebb igen
kevés kovás kötőanyag ragasztja némileg össze a kőzetet, amitől „kötött”
homok jelleget nyer. A karbonátanyag hiánya a folyóvízi delta-jellegnek
jól megfelel.
Geokémiai szempontból igen lényeges ennek az alsó rétegcsoportnak
egyöntetűen savanyú pH-ja (1,4— 1,5). Ez minden bizonnyal a pirit lassú,
epigenetikus oxidációja során keletkező kénsav hatására vezethető vissza.
Feltűnő itt az, hogy ez a kénsav nem távozott el a kőzetből, hanem — mint
ahogy azt pH méréseink mutatják — továbbra is jelen van benne. A kar
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bonátmentesség és a savanyú pH tekintetében ez a homokréteg a feda
„kövületmentes55 homokösszlethez hasonló.
A II. fekütelepben a kőszén közé települt meddő rétegek jellege né
mileg megváltozik. A legjellegzetesebb változás az, hogy a meddő réte
gek több-kevesebb karbonátot tartalmaznak. Helyenként vékonyabb,
karbonátmentes homokpadok is vannak, azonban az agyagmárga, mészmárga, mészkő dominál ezekben a rétegekben.

3.

ábra. Szemcseösszetételi görbék (a minták számozása azonos az I. melléklet
mintaszámaival)

Abb. 3. Granulometrische Kurven (die Nummerierung der Proben ist mit den
Probennummern der Beilage I. identisch)
Рас. 3. Гранулометрические кривые (нумерация проб идентична с номерами проб
в приложении I.)
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A törmelékes frakció gyakorisági görbéi — főleg a felső szakaszon —
eléggé egyveretűek (3. ábra E, F, G, H; valamint 4. ábra J, K, L. görbéi)
és jellegük erősen különbözik az alsó (előbb ismertetett) homokos rétege
kétől. Ezek a kőzetek jóval kevésbé osztályozottak, mint amilyenek
a II. telepösszlet alatti rétegek voltak (osztályozottsági együtthatójuk
2,1— 3*6 közötti).

4.

d&ra. Szemcseösszetételi görbék (a minták számozása azonos az I. melléklet
mintaszámaival)

Abb. 4. Granulometrische Kurven (die Nummerierung der Proben ist mit den
Probennummern der Beilage I. identisch)
Puc. 4. Гранулометрические кривые (пумерация проб идентична с номерами проб
в приложении I.)
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Nehéz- és könnyűásvány-vizsgálatokra csak az alsó meddő rétegek
ben volt lehetőség, mert a felsőbb rétegekben a mikroszkópi vizsgálatra
alkalmas 0,1— 0,2 mm 0 -jű frakció mennyisége túl kicsiny volt. A nehéz- és
könnjűás vány összetétel teljesen megegyezik az alsó homokos rétegeké
vel. Általában a II. fekütelep és a II. telep meddő rétegeinek üledékjellegei,
a II. telep alatti rétegekhez viszonyítva, változékonyabb képződési körül
ményekre utalnak. A törmelékszállítás időnként erősen lecsökkent, amivel
vegyi üledékképződés (karbonátkicsapódás) járt együtt. Ebben a szakasz
ban a kőzetminták pH-ja egyöntetűen kissé lúgos jellegű, tehát igen
erősen eltér a III. és II. telep közötti rétegekben észlelt savanyú
pH-tól.
Feljebb a II. és I. telep között viszonylag hosszabb, meddő kőzetek
ből álló szakaszt találunk. Ez az üledéksor szintén változékony össze
tételű; a benne megfigyelhető üledékritmus a következő (az I. telep palás
agyagjáig terjedően):
A rétegsor legelején levő édesvízi mészkőre a csekély törmelékszállítás
és a nagy karbonáttartalom jellemző; felette éles határral durvaszemcsés,
osztályozatlan kavicsos homok következik. A maximális szemcsenagyság
felfelé fokozatosan csökken és egyúttal a kavicstartalom is elmarad.
Viszont a homokrétegekben az I. telep felé közeledve egyre nagyobb a
szervesanyag-tartalom. Az „édesvízi” mészkő tehát a deltáról lefűződött
tengerparti tómedencében képződhetett, melybe csak kevés és igen finom
szemű törmelékanyag került. Ezt követően — valószínűleg a folyó
mederváltoztatása következtében — gyors, durva törmelékanyag-szállí
tás indult meg, mely fokozatosan egyre finomabbá vált. A törmelékszállí
tás lelassulásával és az anyag finomodásával párhuzamosan a körülmé
nyek egyre inkább kedvezőbbekké váltak a növényi anyag felhalmozódá
sára és a legfelső homokréteg feletti palás agyag már a kőszénképződés
környezetét jelzi.
Ez a fokozódó jellegváltozás az öt egymás felett következő minta
gyakorisági görbéjén is szembetűnően megmutatkozik (4. ábra M, N,
O, P, R. jelzésű görbéi). A törmelékanyag eredete nem változik lényege
sen; a nehézásvány-társaság továbbra is uralkodóan metamorf ásványok
ból áll. A nehézásvány-eloszlást bizonyos mértékig befolyásolja az a
körülmény, hogy ezekben a rétegekben igen sok az epigén pirit. Ettől
eltekintve, a terrigén nehézásvány mind mennyiségi, mind minőségi szem
pontból ugyanazokból az ásványfajtákból tevődik össze, mint a legalsó
rétegben. Lényegesebb változást egyedül a klorit viszonylagos dúsulása
jelent, amely — kevésbé ellenálló ásvány lévén — viszonylag gyorsabb
szállítást, kevesebb átmosást jelezhet. Alátámasztja ezt az is, hogy a
könnyűásvány-frakcióban a plagioklász és muszkovit mennyisége némileg
megnő a kvarchoz képest. Viszonylag gyorsabb és rövidebb távú szállí
tást jelez a nehézásvány-frakció abszolút mennyiségének megnövekedése
is. E rétegsorban alulról felfelé haladva a meddő rétegek egyre savasabb
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jellegűekké válnak. Az I. telep fokozatosan fejlődik ki ebből a meddő
törmelékes rétegsorból.
Ö s s z e f o g l a l v a vizsgálati eredményeinket, megállapíthatjuk,
hogy az első szakaszt egyenletes, nyugodt törmelékszállítás, a második
szakaszt az üledék jellegek gyakori változása, a harmadik szakaszt pedig
a deltából a kőszénképződésbe vezető fokozatos fejlődési ritmus jellemzi.
Az alsó- és középső-eocén kőszénösszlet üledékei kőzettanilag külön
böznek egymástól. Miután a dorogi eocén rétegek hosszú szakaszon ős
maradványmentesek és ezért őslénytani alapon nehezen értékelhetők, e
rétegek értékeléséhez az üledékkőzettani vizsgálatok igen hasznos kiegé
szítést adnak.
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S zőts

SEDIMENT-PETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG D ER
EOZÄNEN BILDUNGEN DES DOROGER BECKENS
von
E.

Sá r k ö zi— F ark as

In diesem Aufsatz wird die sediment-petrographische Untersuchung
der unter- und mitteleozänen Schichtenfolge des Raumes von Borókás
innerhalb des Doroger Beckens dargelegt.
Die zwischen die untereozänen Kohlenflöze eingelagerten Berge
schichten sind in zwei Profilen des Raumes von Borókás untersucht wor
den (Abb. 1, 2).
Eine gemeinsame Eigentümlichkeit dieser Schichten ist die Tat
sache, dass jede von ihnen mehr oder weniger grossen Anteil an kohligen
Komponenten besitzt. In beiden Profilen bestehen die dazwischenge
lagerten Schichten aus zwei charakteristischen Gesteinsarten, und zwar
aus kohlenführendem tonigem Kalkstein und kohlenführendem tonigem
Aleurit. Diese Gesteinsarten wiederholen sich abwechselnd. Der kohlen
führende, tonige Kalkstein geht stellenweise in kohlenführenden Kalk
mergel oder in reinen dichten Kalkstein über. Der Aleurit enthält an
einigen Stellen auch mehr oder weniger grosse Menge von Ton; sein vor
herrschendes Tonmineral ist der Kaolinit. Ungefähr in gleichem Ver-
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hältnis sind Fe++ und Fe+ + + in beiden Profilen vertreten. Das Fe+ +
ist in Form von Pyrit, das Fe+ + + in Form von Limonit vorhanden. Die
Оре-Werte weisen darauf hin, dass die in Frage stehende Schichtenfolge
von stark reduziertem Charakter ist. Auf Grund unserer Analysen werden
die aleuritischen Proben durch saueres pH bezeichnet, was wahrscheinlich
durch den sich verwitternden Pyrit verursacht wird, das heisst: dieses
pH ist auf epigene Vorgänge zurückzuführen. Das laugige pH der Kalk
steinproben mag schon eher durch einen diagenetischen Ursprung be
dingt sein.
Auf Grund unserer Dünnschliff-Untersuchungen sind die Kalk
steinproben beider Profile äusserst feinkörnig. Der Kalkstein ist stel
lenweise von limonitischen Ausscheidungen und Kalzitadern durchsetzt
und schliesst viele kohlige Reste, winzige Pyritkörner ein.
Die Aleurite werden durch das Überwiegen der Quarzkörner cha
rakterisiert. Hie und da sind Serizit und Muskovit, verwischte Feldspathfragmente, Chloritkörner und vereinzelt Zirkonkörner zu sehen.
Innerhalb der Bergeschichten zwischen den mitteleozänen Kohlen
flözen können drei Gruppen unterschieden werden (Beilage I):
1. Untere karbonatfreie Sande, die sich bis zum Flöz II. erstrecken.
Sie werden durch gute Sortierung, verhältnismässig kleine Korngrösse
und vorherrschend metamorphischen Ursprung der Schwermineralien
bezeichnet. Charakteristisch sind sowohl in der Leicht-, wie auch in der
Schwerfraktion das Übergewicht der verwitterungsfesten Mineralien, der
geringe gewichtsprozentuelle Wert des Schwermineralgehaltes und das
stark sauere pH.
2. Mittlere Gruppe (welche die in das Flöz II. eingeschalteten Berge
schichten enthält) mit Anreicherung an karbonatischen, tonigen Gesteins
fraktionen von veränderlicher Zusammensetzung. Für diese Gruppe sind
die Abnahme der Sortierung, die sich kaum vernehmbar verändernde
Gesteinszusammensetzung, sowie das Laugwerden des pH bezeichnend.
3. Die obere Gruppe verfügt ebenfalls über eine veränderliche
Zusammensetzung mit wohl ausgeprägtem Sedimentationsrhytmus, stel
lenweise mit schlechter Sortierung und mit verhältnismässig schnellerer
Transportierung des Schuttmaterials, was sich auch in der Zusammen
setzung der Schwer-und Leichtmineralien äussert. Das terrigene Material
wurde einer schwächeren Umlagerung unterworfen. Das pH wird in diesen
Schichten graduell mehr und mehr sauerer.
Das Kohlenflöz I. entwickelt sich graduell aus dieser klastischen
Bergeschichtenfolge.
Der erste Abschnitt zeichnet sich durch eine gleichmässige, ruhige
Transportierung des klastischen Materials, der zweite Abschnitt durch
die häufige Abwechslung der Sedimentmerkmale und der dritte Abschnitt
durch einen allmählichen Übergang aus Deltafazies in Kohlenbildung
aus.

A dorogi eocén üledékkőzettani vizsgálata

353

Beilage I. Gesamtprofil des mitteleozänen Kohlenkomplexes des BorókásBeckens. — Zusammengestellt von E. Sárközi— F arkas
Zeichenerklärung: G e o l o g i s c h e s P r o f i l : 1. Kalkstein; 2. toniger Kalk
stein; 3. kohlenführender toniger Kalkstein; 4. sandiger Kalkstein; Ő. schlammi
ger Kalkstein mit dünnen mergeligen Aleuritschichten; 6. Kalkmergel; 7. kohlen
führender Kalkmergel; 8. schlammiger Kalkmergel; 9. Ton; 10. Schieferton;
11. kohlenführender schlammiger Ton; 12. feinkörniger Sand; 13. schlammiger
feinkörniger Sand; 14. mittelkörniger Sand; lő . kohlenführender mittelkörniger
Sand; 16. schlammiger Sand von gemischter Korngrösse; 17. Sand von gemischter
Korngrösse mit Schotter; 18. schlammiger, feinkörniger Sandstein mit kohlen
führenden Zwischenlagerungen; 19. kohliger, limonitischer Kalkschlamm; 20.
Aleurit; 21. kohlenführender, toniger Aleurit; 22. sandiger Schiefer mit Kohlen
streifen; 23. feingeschichteter Kohlenschiefer; 24. Braunkohle; 25. schieferige
Braunkohle; 26. Lettenkohle; 27. tonig-schlammige Braunkohle. — L i t h о 1 og i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g : a) Karbonate, b) Ton, c) Schlamm,
d ) Sand, e) Schotter, f ) eisenhaltiges Bindemittel, g) Kohlenmaterial

ОСАДОЧНО— ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭОЦЕНОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ДОРОГСКОГО БАССЕЙНА
Е. ШАРКЁЗИ— ФАРКАШ

В данной работе дается описание осадочно-петрографического изу
чения нижне- и среднеэоценовой толщи района с. Борокаш в Дорогском
бассейне.
Изучены были непродуктивные слои, залегающие внутри нижнеэоценовых угольных пластов, по двум разрезам в районе с. Борокаш (рис. 1, 2).
Общей характерностью данных слоев является факт, что каждый
слой содержит более или менее значительное количество углистых ком
понентов. В обоих разрезах непродуктивные прослои состоят из двух ха
рактерных разновидностей пород, а именно из так называемого углисто
глинистого известняка и из углисто-глинистого алевролита. Эти разновид
ности пород переслаиваются чередуясь между собой. Углисто-глинистый
известняк местами переходит в углисто-известковистый мергель или в чис
тый плотный известняк. Алевролит в некоторых местах содержит также
более или менее значительное количество глины; господствующим глинис
тым минералом является каолинит. Примерно в равной пропорции пред
ставлены в обоих разрезах Fe++ и Fe+ ++. Fe++ присутствует в виде пирита,
Fe+4~+ — в виде лимонита. Величины oFe указывают на то, что данная толща
носит сильно восстановленный характер. Судя pH данным исследований,
образцы алевролита характеризуются кислым pH, что обусловлено, по-ви
димому, выветривающимся пиритом, поэтому данный pH объясняется
эпигенетическими процессами. Щелочной pH образцов известняка может
уже скорее возведен к диагенетическому происхождению.
Но основании изучения тонких шлифов образцы известняков, взятые
из обоих разрезов, необычайно тонкозернистые. Известняки местами про
низываются лимонитовыми выделениями и кальцитовыми прожилками.
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Известняки заключают в себе большое количество углистых остатков
и мелких зернышек пирита.
Алевролиты вообще характеризуются преобладанием кварцевых зе
рен. Кое-где наблюдаются серицит и мусковит, а также едва видимые
обломки полевого шпата, хлоритовые зерна и единичные зерна циркона.
В непродуктивных образованиях внутри среднеэоценовых угольных
пластов выделаются три группы (приложение I).
1) Нижние бескарбонатные пески, распространяющиеся до пласта
II. Для них характерны хорошая отсортированность, сравнительно неболь
шая величина зерен и преобладание метаморфического происхождения
тяжелых минералов. Характерными является как в легкой, так и в тяже
лой фракциях, преобладание сопротивляющих выветриванию минералов,
незначительный весовой процентаж содержания тяжелых минералов и
наличие сильно кислого pH.
2) Средняя группа (заключающая в себе залегающие внутри уголь
ного пласта II непродуктивные образования с увеличением концентрации
карбонатных и глинистых компонентов изменчивого состава. Для данной
группы характерны уменьшение отсортированное™, тонко изменяющийся
состав породы, а также факт, что pH становится щелочным.
3) Верхняя группа тоже имеет изменчивый состав. При этом здесь
наблюдается четко выраженный седиментационный ритм; отсортированность
местами нехорошая и наблюдаемые признаки указывают на сравнительно
более быструю транспортировку кластического материала, что отражается
и на составах легких и тяжелых минералов. Терригенный материал был
подвержен меньшему переотложению. В этих слоях pH становится по
степенно все более и более кислым. Угольный пласт I постепенно развива
ется из этой непродуктивной, обломочной толщи.
Первый этап отличается равномерной, спокойной транспортировкой
кластического материала, второй этап — частым чередованием литологи
ческих характеров и третий этап — постепенным развитием из дельтовой
фации в угольное образование.
Приложение I. Сводный разрез среднеэоценовой угленосной свиты бассейна
Борокаш. — Составлено: Е. ШАРКЁЗИ—ФАРКАШ
Легенда: Г е о л о г и ч е с к и й р а з р е з : 7. известняки; 2. глинистые известняки;
3. углисто-глинистые известняки; 4. песчанистые известняки; 5. алевритовые известняки
с тонкими прослойками мергелистых алевролитов; 6. известковистые мергели; 7. углисто-известковистые мергели; 8. алевритовые известковистые мергели; 9. глины; 10. сланце
ватые глины; 11. углистые, алевритовые глины; 12. тонкозернистые пески; 13. алеври
товые, тонкозернистые пески; 14. среднезернистые пески; 15. углистые среднезернистые
пески; 16. алевритсвые, смешаннозернистые пески; 17. гравелистые смешаннозернистые
пески; 18. алевритовые, тонкозернистые песчаники с угольными прослоями; 19. углистолимонитово-известковистые алевриты; 20. алевролиты; 21. углисто-глинистые алевро
литы; 22. глинистые сланцы с полосами углей; 23. тонкослоистые, угленосные сланцы;
24. бурые угли; 25. сланцеватые бурые угли; 26. глинистые бурые угли; 27. глинисто
алевритовые бурые угли. — Л и т о л о г и ч е с к и й с о с т а в : а) карбонаты, Ь) глинис
тая фракция, с) алеритовая, d) песчаная, е) грубообломочная, f) железистый цемент,
g) угольный материал
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