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A PILISCSÉV 4. SZ. FÚRÁS OLIGOCÉN KÉPZŐDMÉNYEINEK 
ÜLEDÉKKŐZETTANI VIZSGÁLATA

í r t a :  C s á n k  E l e m é r n é

Piliscsév község a Dorogi-medence DK-i peremén terül el. A község 
határában települt a Piliscsév 4. sz. kőszénkutató fúrás, mely 390,0 m 
mélységben dachsteini mészkőben végződött. A fúrás 376,0—340,9 m 
között eocén rétegeket, feljebb 340,9— 32,0 m-ig oligocén rétegsort harán- 
tolt. Üledékkőzettani vizsgálataimat a 308,9 m vastagságú oligocén réteg- 
összlet 70 db mintáján végeztem. A mintákat Siposs Z. gyűjtötte.

Kőzettani összetétel

A kőzetminták karbonáttartalmát Scheibler-módszerrel vizsgáltuk 
meg. A szemcseösszetételt szitálással és Köhn-lele ülepítő módszerrel 
határoztuk meg. A szemcseösszetételt gyakorisági görbéken ábrázoltam 
(1. ábra). A közölt gyakorisági görbék bemutatják a legjellemzőbb képződ-

1. ábra. A szemcseösszetétel gyakorisági görbéi 
Fig. 1. Gourbes de la composition granulométrique 
Puc. 1. Кривые частот гранулометрического состава
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mények szemcseeloszlását. Az egymaximumos görbe kőzetlisztre és finom 
homokra utal, illetve agyagos üledéket jelez. A durvább homokot és apró 
kavicsot tartalmazó kőzetek diagramja eltérő típusú. A laboratóriumi 
vizsgálati eredmények összhangban vannak korábbi megállapításunkkal, 
melyben e terület oligocén rétegsorát partszegélyi, sekélytengeri képződ
ményként értelmeztük (Csánk E .-né —  Siposs Z. 1963).

A szemcseösszetételi adatok alapján, a karbonáttartalom figyelembe
vételével, kiszámítottam a kőzet összetevőinek %-os mennyiségét. Ennek 
alapján az új nevezéktannak (Bárdossy 1961) megfelelően határoztam 
meg a képződményeket (1. táblázat).

1. táblázat
A riliscsév 4. sz. fúrás oligocén képződményeinek kőzettani összetétele
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2. ábra. Kőzettani komponensek szelvénydiagramja
Jelmagyarázat: 1. karbonát, 2. agy ag , 3. k ő zetliszt, 4. h o m o k, 5. vasá svány ok

Fig. 2. Diagramme en profil des composants pétrographiques
Légende: 1. carbonate, 2. argile, 3. boue, 4. sable, 5. m inerals de fér

Рис. 2. Схематический разрез литологических компонентов
Легенда: 1. карбонаты, 2. глинистая фракция, 3. алевритовая фракция, 4. песчаная фракция, 5. мине

ралы железа

Az oligocén képződmények kőzettanilag eléggé egyveretűek. Kar- 
bonáttartaimuk 14— 18% közötti. Szélső értékeik 42, ill. 1,6%.

Az agyag mennyisége a 340,9—250,0 m közötti szakaszon többször 
eléri a 46— 49%-ot. Feljebb haladva az agyagtartalom 10— 18% között 
ingadozik, sőt egy esetben 2,1%-ra csökken.

Uralkodó kőzetkomponens a kőzetliszt, átlagosan 45,5%. Legnagyobb 
mennyisége 65.4%, a legkisebb 7,4%.
2 5  Évi jelentés 1961. évről I. —
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A homok mennyisége erősen változó, 340,9 m-nél 3,3%, 308,0 m-ig 
állandóan csökken, 301,8—295,1 m között 75,7%-ra emelkedik. Egy 
méterrel feljebb 1,3%, majd feldúsul 54,8%-ra, feljebb hirtelen jelenték
telen mennyiségűre csökken. 238,4 m-től kb. 100 méteren át a homoktarta
lom 30—40%, sőt egyszer 65%-ot is elér. E szakasz feletti újabb hirtelen 
mennyiségcsökkenés után (95,3 m-től) ismét fokozatosan emelkedik s vé
gül az oligocén rétegösszlet legfelső szakaszán eléri az 55,0 %-ot.

A 2. ábrán közölt szelvénydiagram a kőzetkomponensek százalékos 
eloszlását mutatja be.

Az oligocén képződmények leggyakoribb kőzete az aleurit, váltakozik 
kőzetlisztes agyaggal, kőzetlisztes homokkal, illetve homokkővel,vagy már gás 
aleurittal.

Ásványos összetétel

A képződmények ásványos összetételét mikromineralógiai mód
szerrel vizsgáltam meg. E célra a fellazított minták, illetőleg oldhatatlan 
maradékok 0,1—0,2 mm-es frakcióit használtam fel. Lehetőleg 10 g 
anyagot választottam szét bromoformmal nehéz és könnyű részlegre. 
A nehézásvány-részleget mérve számítottam ki a nehézásványok súly
százalékát. A szemcseszázalék megállapítására mintánként 200 ásvány
szemcsét határoztam meg. Mivel a minták fellazításához legtöbb esetben 
híg sósavat kellett alkalmazni, az ásványtársaságból hiányzik a kalcit 
s a dolomit egy része is. Mikromineralógiai vizsgálat céljára 26 jellemző 
mintát választottunk ki.

A nehéz- és könnyűásványok arányát súlyszázalékban adtam meg 
(2. táblázat). A nehézásványok mennyisége 0,9— 11,8% között változik 
az oligocén összlet talpáról vett minta kivételével, melyben 72,6%-nyi 
nehézásvány volt.

A n e h é z á s v á n y o k  között a m a g m á s  eredetűek uralkodnak. 
Megközelítőleg ennyi az autigén eredetű ásványok mennyisége is, míg a 
metamorf eredetűek maximálisan 30, de általában ennél kisebb szemcse
százalékkal jelentkeznek. A magmás eredetű ásványtársaságban a mag- 
netit, biotit és gránát a leggyakoribb. A magnetit maximálisan 50, 
a biotit 65, a gránát 33 szemcseszázaléknyi mennyiségű. A magnetit 
mindig üde, szép fémfényű, sok esetben ép kristályalakú, de alaktalanok 
is előfordulnak. A biotit nem mindig üde; sok a fakóbarna, letöredezett 
szélű szemcse, de vannak szép számmal sötétbarna hatszöges lemezek, 
és húspiros színűek is a kifakultak mellett. Általában zárvány nélküliek, 
de akadt gazdag rutiltű-zárványos biotit is. A biotit nagy mennyisége 
vulkáni tufaszórásból származtatható. A felső-eocénben feltételezhető a 
Budai-hegységtől északra biotitandezittufát eredményező vulkáni működés 
(Székyné Fux V. — Barabás A. 1953); ennek lepusztuló anyaga kerül
hetett az oligocén üledékgyűjtőbe. A gránátok szép üdék, rózsaszínűek, 
ill. színtelenek, ritkán van saját kristályalakjuk. A magmás eredetű
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ásványok között kevés amíibol és hipersztén is van. Az említett andezit
vulkánosság közelségéhez képest nagyon kicsi a mennyiségük, s kevés 
mintában fordulnak elő. Az apatit sok mintában megtalálható, üde 
kristályalakkal: zömök prizmák, lapos piramisokkal. Egyes apatit- 
kristályok majdnem barnák a hosszanti irányban beépülő cériumtól. 
A minták kevés cirkont tartalmaznak; a szemcsék szép üde, víztiszta, 
bipiramisos végű, karcsú prizmák. Ezek közt volt egy sötétkék, kagylós 
törésű, alaktalan, anomal kettőstörésű cirkonszemcse is, mely radioaktív 
hatásnak lehetett kitéve (K lockmann— R amdohr 1954; Pabst, A. 1955). 
A titanit gyakran előfordul, de kis mennyiségben. Szép üde szemcsék, de 
kristályalakjuk csak sejthető, noha nem legömbölyödöttek, mint a meta
morf titanit-szemcsék. Pegmatitos tarmalin sok mintában látható, de 
csak kis mennyiségben.

A m e t a m o r f  eredetű ásványok közt leggyakoribb a klorit, 
epidot, disztén és a turmalin. Nem hiányoznak a társaságból az andaluzit, 
aktinolit, tremolit, kloritoid, staurolit sem, de kevés mintában vannak 
jelen, s legfeljebb egy-két szemcse képviseli őket.

Az aut i gé n  eredetű ásványok között a biogén pirít 18—85 szemcse
százalékig is feldúsul. Rendkívül üde gömböcskék vagy kristályhalmazok, 
sok esetben kövületet töltenek ki. Két mintában kevés barit is jelent
kezett (4 és 7 szemcseszázalékkal). A limonit jelentéktelen. Meglepő a 
szferosziderit feldúsulása az oligocén összlet legalsó mintájában, ahol — 90 
szemcseszázalékkal — uralkodik. A szferosziderit magja biogén pirit. 
Ezt csak úgy értelmezhetjük, hogy a piritkiválás folyamatát gazdag 
C02-szállítás zavarta meg, szulfid helyett karbonát alakban vált ki a 
vas. Könnyű meggyőződni arról, hogy a szferosziderit-burok alatt pirit 
van. Híg sósavban, kis melegítésre gyorsan elpezseg a karbonát, s elő
tűnik a pirit. A szűrletben visszamaradó ferrovasat koncentrált ammónia- 
oldattal mutattam ki.

A 3. ábra bal oldalán látható a nehézásványok százalékos eloszlása. 
A jobboldali diagram a 26 db, mikromineralógiai vizsgálatra felhasznált 
minta kőzettani adatait mutatja be.

A két diagram összehasonlítása jól mutatja a kőzet agyagtartalma és a 
benne kivált epigén pirit mennyisége közötti szoros összefüggést. Az epi- 
gén ásványok diagramja csaknem tükörképe az agyagfrakció diagramjának.

A k ö n n y ű á s v á n y o k  kevéssé változatosak. Kvarc, kvarcit, 
oligoklász, muszkovit szerepelnek jelentékeny mennyiségben. Uralkodó 
a kvarc (25—71 szemcseszázalék); töredezett, kristályalak nélküli, 
nem üde szemcsékből áll. Pontsor-(buborék)zárványai magmás eredetre 
vallanak. Sok esetben unduláló kioltás is látható. A kvarcszemek gyakran 
apró piritszemcsékkel vannak behintve. A kvarcit mennyisége kevesebb 
(6— 19%); nagyobb része halmazpolarizációs mikrokvarcit, de jelentékeny 
számban vannak a mikrokvarcitnál valamivel nagyobb (20—40 p) 
egyedekből fogazottan összepréselt, hullámos kioltású, kvarcanyagú
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J e l m a g y a r á z a t :  A  =  n eh ézásván yo k : 2. m agm ás, 2. m etam orf, 3. autig cn . —  В  =  kő zetko m po nen sek : 
2. karb o n át, 2. agyag , 3. kő ze tliszt , 4. hom ok

Fig. 3. Rapport de la distribution des minéraux lourds et des composants pétro-
graphiques

Légende: A  =  m inéraux lourds: 2. d étritiques d ’origine m ag m atique, 2, d étritiques d ’origine m étám  or- 
ph iq ue, 3. authigénes. —  В  =  com posants pétro g raph iq ues: 2. carbonate, 2. a rg ile , 3. boue, 4. sable

Рис. 3. Взаимосвязь распределения тяжелых минералов и литологических ком
понентов

Легенда: А  =  тяжелые минералы: 2. обломочвые, магматического происхождения, 2. то же, метамор
фического происхождения, 3 . то же, автигенного происхождения. -— В =  литологические компоненты: 

2. карбонаты, 2. глинистая фракция, 3. алевритовая фракция, 4. песчаная фракция

szemcsék, amelyek kristályos palából származó kőzettörmelékre utalnak. 
Földpát kevés van, az is erősen mállott. Káliföldpátot (egy-egy mikro- 
klint) mindössze két mintában találtam. Jelenlétük a kisebb szemnagy
ságú frakcióban is lehetséges. Savanyú plagioklász ellenben minden 
mintában található 10— 12% mennyiségben. Összetétele szerint főleg 
oligoklász (egyetlen albit kristálytöredék akadt a mintákban). A földpát- 
szemcséken határozott kristály-körvonal alig látható, ikerlemezesség is
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ritkán fordul elő. Muszkovit ritka kivétellel minden mintában előfordul. 
Mennyisége 4— 56%. Víztiszta, néha felleveledzett szemcsék. Elvétve 
kevés szeriéit is látható. A mélyebb rétegekben előfordul üde, zöld 
glaukonit is, de csak kevés mintában és kis százalékban. Nagyon kevés, 
barnás kőzetüveg egészíti ki az ásványtársaságot. Az oligocén összlet 
könnyűásványai vízi szállításra utaló, töredezett, sarkos, rossz meg
tartású szemcsék.

Az oligocén összlet agyagásványait szintén megvizsgáltuk, néhány 
olyan minta felhasználásával, melyekben az agyagfrakció jelentékeny 
mennyiségű volt. A DTA-felvételeket Székely Á. készítette a 11— 15. és a 
24, 26. sz. minták anyagáról. A vizsgálat eredménye szerint a 11— 12. 
sz. minták kevés kaolinitet tartalmaztak, a többiben illit és kaolinit 
egymás mellett jelentkezett. Szerves anyag a 11. sz. mintában, pirit a 14. 
sz. mintában jelentkezett az agyagásványok mellett.

* * *
A vizsgálat eredményeit ö s s z e f o g l a l v a ,  megállapíthatjuk, 

a Piliscsév 4. sz. fúrás 308 m vastagságú oligocén rétegösszlete part- 
szegélyi kifejlődésű. A kőzetek karbonáttartalma közepes, a törmelékes 
elegyrészek szemnagysága általában kicsiny. A rétegsor főleg aleuritból, 
kevesebb kőzetlisztes agyagból és homokból, homokkőből és márgás 
aleuritból áll; az alsó szakaszon gyors vízszállításra utaló durva homok- 
réteg is található, kevés apró kaviccsal.

Az oligocén összlet ásványtársasága túlnyomóan magmás eredetű, 
a megelőző (eocén) andezitvulkánosság lepusztulásából származhat. 
Erre utal az ép magnetit, biotit, gránát gyakorisága, az oligoklász kis 
mennyiségű, de állandó jelenléte s végül néhány, andezitre jellemző 
ásvány (hipersztén, amfibol) szórványos fellépése is.

A lehordási terület részben kristályos pala anyagú lehetett, a kisebb 
mennyiségben található metamorf ásványok (disztén, staurolit, epidot, 
turmalin) alapján. A klorit egy része közelben keletkezhetett, a biotit és 
a piroxének lebontása következtében.

Az ülepedéssel szingenetikus a jelentős mennyiségű biogén pirit és 
— az összlet alján — a szferosziderit. Az agyagásványok közül a kaolinit 
és illit szerepel a finomszemcséjű rétegekben.
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EXAMEN LITHOLOGIQUE DES FORMATIONS OLIGOCENES 
DU FORAGE PILISCSÉV № 4

par
E. C s á n k

En se basant sur les résultats de Гехатеп, on peut conclure que 
le complexe oligocene du forage Piliscsév №  4, d’une puissance de 
308 m, s’est formé dans des conditions littorales. La teneur en carbonates 
des roches est moyenne et les composants détritiques sont, en général, 
d’une granulométrie trés fine. La série consiste principalement en gres a 
grain fin, riches en éléments boueux, ainsi qu’en quantités mineures 
d’argiles et de sables boueux, de gres et de gres marneux, riches en élé
ments boueux; dans la partié basale de la série il у a également une 
couche de sable á grain grossier contenant un peu de graviers menus 
indiquant un transport fluviatile rapide.

La paragénése du complexe oligocene est, pour la plupart, d’origine 
magmatique et páráit étre dérivé de la dénudation des produits du 
volcanisme andésitique précédent (éocene). Cela est indiqué par la fré- 
quence de magnétite, biotite et grenat frais, par la présence constante, bien 
que peu abondante, de l ’oligoclase et, enfin, par Гаррагепсе sporadique 
de quelques minéraux (hypersthéne, amphibole), caractéristiques de 
l ’andésite.

Le terrain, d’oii les roches en question ont été transportées, semble 
avoir eu des affleurements de schistes, si Гоп en juge par les minéraux 
métamorphiques, présents en quantité subordonnée (disthene, staurolite, 
épidote, tourmaline). Une partié du chlorite páráit étre formée au cours 
du transport et produite par la décomposition de la biotite et du pyroxene.

La pyrite biogene et — á la base du complexe — la sphérosidérite 
présentes en quantités considérables, sont syngénétiques. Parmi les 
minéraux argileux ce sont la kaolinite et l’illite qui figurent dans les 
couches de roches á grain fin.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОЛИГОЦЕНОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СКВАЖИНЫ ПИЛИШЧЕВ Ш 4

Э. ЧАНК

Резюмируя результаты исследований, можем установить, что олиго- 
ценовая толща мощностью 308 м скважины Пилишчев Ш 4 выражена 
в прибрежной фации. Содержание карбонатов пород среднее, величина 
зерен кластических компонентов обычно небольшая. Толща состоит в ос
новном из алевролитов, по меньшей мере — из алевритовых глин и песков, 
песчаников и мергелистых алевролитов; в низах толщи встречается также 
пласт грубозернистых песков с небольшим количеством мелких галек, 
указывающий на быстрый транспорт водой.

Парагенез обломочных минералов олигоценовой толщи имеет большей 
частью магматическое происхождение и происходит вероятно от дену
дации продуктов прежнего (эоценового) андезитового вулканизма. На 
это указывают также частое появление цельного магнетита, биотита и гра
ната, а также постоянное присутствие ортоклаза — хотя и в небольшом 
количестве — и, наконец, спорадическое появление нескольких минералов 
характерных для андезитов (гиперстен, амфибол).

Область питания была сложена, по-видимому, кристаллическими 
сланцами, судя по метаморфическим минералам (дистен, ставролит, эпи- 
дот, турмалин), представленным в подчиненном количестве. Часть хлорита 
могла образоваться где-то вблизи, вследствие разложения биотита и пи
роксена.

Эпигенетическими минералами являются в значительном количестве 
встречающийся биогенный пирит и — в низах толщи — сферосидерит. 
Из числа глинистых минералов в тонкозернистых пластах представлены 
каолинит и иллит.


