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A DOROGI-MEDENCE OLIGOCÉN BARNAKÖSZÉNTELEPEINEK 
KÖSZÉNKÖZETTANI VIZSGÁLATA

I r t a :  I h a r o s n é  L a c z ó  I l o n a

A Dorogi-medence oligocén barnakőszéntelepeinek rendszeres szén
kőzettani vizsgálatával ezideig még nem foglalkoztak. Vadász E. 
„Kőszénföldtani tanulmányok” c. könyvében megállapítja, hogy a dorogi 
oligocén barnakőszén fenyőfélékből származik. Jelenlétüket bizonyítják 
a gyantajáratok és gyantatestek (Vadász 1940). Szádeczky-K ardoss
E. „Szénkőzettan” c. könyvében (1952) is találunk idevonatkozó adatokat. 
А XIV. akna barnakőszéntelepein végzett szénkőzettani vizsgálatai 
alapján, a Dorogi-medence oligocén barnakőszéntelepeit „összehordott
nak, azaz allochtonnak valószínűsíti. Soós L. 15% melanorezinit-tartal- 
mat határozott meg a R ákosi L. által leírt mogyorósbányai fatörzsben 
(Rákosi L. 1960).

Siposs Z. ősföldrajzi térképe szerint az oligocén telepek nem alkotnak 
összefüggő kőszénterületet, hanem a nagyobb egységeken belül is tagol
tan, önálló lencsékben jelentkeznek, melyek helyenként elérik a 2 km 
hosszúságot és az 1 km szélességet. A kőszénterület ilyen egységei utólag, 
törések mentén tovább tagolódtak (Siposs Z. 1957— 1959). Ezek alapján a 
telepek kifejlődési területei elkülöníthetők az É-i, azaz a mogyorósbányai; 
a középső, vagyis a Hegyeskő—Gete—Magoshegy közötti — ebszőny- 
bányai (XVII. akna) és csolnoki (II, VII. akna) — végül a D-i, azaz boró- 
kási XIV. aknai kifejlődésre. A medence K-i részén a Piliscsév 4. sz. 
fúrással feltárt telep külön típust képvisel. Szénkőzettani vizsgálataim 
során mindhárom említett területegység oligocén kőszénanyagát tanul

mányoztam. Az egyes jellemző szelvényeket és a területi elrendeződést az
1. ábrán tüntettük fel.

Munkám célkitűzése az, hogy a SzÁDECzKY-féle lápöves rendszerre 
alapozva elősegítsem a pontosabb ősföldrajzi kép megrajzolását. A kőszén
elegyrészek meghatározása lehetővé teszi a genetikai következtetések 
levonását és az egyes hasznosítható kőszénelegyrészek mennyiségi 
és minőségi változásainak tanulmányozását, vertikális és horizontális
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1. ábra. Térképvázlat a Dorogi-medence oligocén barnakőszénterületéről, a meg
vizsgált szelvények feltüntetésével

Jelmagyarázat: O l i g o c é n :  1. édesvízi m észkő, 2. m árga , 3. barnakőszén, 4. agy ag . —  5. Oligocén  
barnakőszén, 6. eocén fedőhegység, 7. m ezozóos alaphegység, 8. akna, 9. vasú tvona l

Abb. 1. Kartenskizze des oligozänen Braunkohlengebietes des Doroger Beckens, 
mit Angabe der untersuchten Profile

Zeichenerklärung: O l i g o z ä n :  1. Süssw asserkalk, 2. M ergel, 3. B raunkohle, 4. To n . —  5. Oligozäne 
B raun kohle, 6. eozänes D eckgebirge, 7. m esozoisches G rundgebirge, 8, Schach t, 9. E isenbahnlinie

Puc. 1. Картосхема олигоценовой буроугольной территори Дорогского бассейна 
с указанием изученных разрезов

Легенда: О л и г о ц е н :  1. пресноводный известняк, 2. мергель, 3. бурый уго л ь, 4. глина. —  5. Оли- 
гоценовый бурый уголь, 6. эоценовый покров, 7. мезозойский фундамент, 8. ш ахта, 9. железнодорож 

ная линия

irányban. Utóbbiak alapján lehetőség nyílhat az azonos összetételű 
kőszenet tartalmazó, tehát a felhasználhatóság szempontjából is egy
séges területek kijelölésére.

A fejthető oligocén barnakőszéntelepek átlagos vastagsága az egész 
medencében 1,0—2,2 m között változik. A telepek kifejlődése a terület 
egykori morfológiájától és a hegységszerkezeti viszonyoktól függően 
alakult. A telepek fekvője duzzadó szürke, barna, vagy tarka agyag, 
esetleg márga; fedője édesvízi mészkő, mely molluscumos márgába megy 
át. A telepeket meddő beágyazások választják szét 2— 3 kőszénpadra. 
A vizsgált barnakőszén általában fényes, fekete, helyenként sávos meg
jelenésű, viszonylag homogén felépítésű, parallelepipedonos vagy kagylós
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2. ábra. Barnakőszén-elegyrészek százalékos eloszlása az oligocén szelvényekben. 
— A =  Mogyorósbánya; В =  Ebszőny XVII. akna; G =  Ebszőny, Göppel-táró
Abb. 2. Prozentuelle Verteilung der Braunkohlenkomponente in den oligozänen 
Profilen. -  А =  Mogyorósbánya; В =  Ebszőny, Schacht X V II; G =  Ebszőny,

Göppel-Stollen
Puc. 2. Процентное распределение компонентов бурого угля в олигоценовых разрезах. 

А =  Модьорошбаня; В =  Эбсёнь, шахта XVII; С =  Эбсёнь, штольня Гёппел
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törésű. Néhány mm-től 1—2 cm-ig terjedő vastagságú fényes sávok válta
koznak benne heterogén felépítésű, gyengébb fényű, vagy egészen fény
telen sávokkal.

3. ábra. Barnakőszén-elegyrészek százalékos eloszlása az oligocén szelvényekben. 
— A =  Gsolnok II. akna; В =  Csolnok VII. akna; G =  Gsolnok XIV. akna;

D =  Piliscsév 4. sz. fúrás
Abb. 3. Prozentuelle Verteilung der Braunkohlenkomponente in den oligozänen 
Profilen. — А =  Gsolnok, Schacht II; В =  Gsolnok, Schacht VII; C =  Csolnok, 

Schacht X IV ; D =  Piliscsév, Bohrung No. 4.
Puc. 3. Процентное распределние компонентов бурого угля в олигоценовых раз

резах. —  А =  Чольнок, шахта II; В =  Чольнок, шахта VII; С =  Чольнок, шахта 
XIV; D =  Пилшичев, бурение № 4.



A Dorogi-medence oligocén kőszéntelepeinek kőzettana 397

Munkamódszerem: vizsgálat céljára lehetőleg frissen fejtett vágatfal
ból vettük a mintákat 10—20 cm-enként, fekütől fedőig. A mintákból 
vékonycsiszolat készült. A pontosabb kiértékelés lehetővé tételére egy- 
egy vizsgált mintából gyakran több, főleg a rétegzésre merőleges vékony- 
csiszolat készült. A barnakőszénből meghatározott kőszénelegyrészeket 
százalékosan értékeltem ki (2, 3. ábra). A vizsgált anyag kiértékelésénél 
figyelembe vettem a hasonló vizsgálatokkal foglalkozó szakemberek 
módszereit (Gondos Gy . —  Schultheitz Z. 1959, Paál Á .-né 1959, 
Szádeczky-K ardoss E. 1952, 1959 és V adász E. 1952).

Az oligocén barnakőszéntelepekben a megvizsgált szelvények alap
ján csak két fő kőszéntípus ismerhető fel: a xilites és a kéregeredetű peri- 
blinites típus.

Xilitek: A barnakőszén felépítésében elsősorban tűlevelűek, aláren- 
deltebb mennyiségben lombosfák vettek részt. Ennek megfelelően az itt 
található xilites barnakőszén is elsősorban tűlevelűekből származik. 
Mennyisége átlagosan 30— 60% között mozog. E kőszéntípusban leg
jellemzőbb bituminit-fajta a patologikus gyantából származó xantorezinit 
(4, 5, 6. ábra). Ez az elegyrész a telepek xilites részeiben mindenhol elő
fordul. A xantorezinit mennyisége átlagosan 2—8, max 10%, ennél 
ritkán több. A xantorezinittel együtt jelenik meg a flobafén jellegű 
melanorezinit is (7. ábra), mely helyenként erősen feldúsul. Vannak 
xilites telepek, ahol mennyisége a 15—25, sőt 30%-ot is eléri (8. ábra). 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a melanorezinit feldúsulása nem az 
•egész telepre jellemző, csak a telepek 20—30 cm-es padjaira, sávjaira, 
melyek a megvizsgált szelvények különböző szintjeiben találhatók.

A faanyag helyenként —  az egykori fa sérüléseinek környékén — 
nagyobb mértékben elgyantásodik és így keletkeznek a zsírosfa, vagy 
gyantás szövetek. Ezek származékát nevezzük rezinoxilitnek. Itt a gyanta
szemek gyakran önálló csomóként halmozódnak fel. Ezt a jelenséget 
több helyen figyeltük meg pl. a mogyorósbányai II. telep 9. sz. mintájá
ban (9. ábra).

Periblinitek: A periblinitet mikroszkóp alatt erős inhomogenitás 
jellemzi. Legtípusosabb elegyrészei: a világos hosszanti sávokból álló 
háncsrost (10. ábra), a bituminitfoszlányok, gyantás lencsék (11. ábra) 
és a flobafenit testek (12. ábra). A periblinit az oligocén telepekben a 
xilittel azonos, vagy annál nagyobb százalékban jelenik meg, holott az 
eredeti növényzetben a faanyag van túlsúlyban a kéreganyaggal szemben. 
Ez a tény alátámasztja Szádeczky-K ardoss E.-nek azt az állítását, 
Logy a fából keletkező xilit a szénülés folyamán legerősebben átalakuló, 
legnagyobb vízveszteséget% szenvedő, legjobban zsugorodó kőszén
elegyrész. Kéreganyagból tehát sokkal több kőszén Keletkezik, mint 
ugyanolyan vastagságú faanyag felhalmozódásából. Ilymódon a szénülés 
folyamán a periblinit feldúsul a xilithez képest (Szádeczky-K ardoss —
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4. ábra. Tűlevelű xilit, 
nagy xantorezinittarta- 
lommal. — Mogyorós- 
bánya II. sz. fúrás, 9. 

minta (106 x )
Abb. 4. Vom Nadelholz 
herrührendes Xylit mit 
hohem Xantoresinitge- 

halt
Puc. 4. Ксилит, проис
ходящий из хвойных с 
высоким содержанием 

ксанторезинита

о. ábra. Ua. mint 4. 
ábra. — Csolnok XIV. 
akna, 6. minta (106 x )
Abb. 5. Wie in Abb. 4.
Puc. 5. То же, что на 

рис. 4.

6. ábra. Ua. mint 4. 
ábra (nagyított részlet). 
— Csolnok XIV. akna, 

6. minta. (260 x )
Abb. 6. Wie in Abb. 4. 
(Vergrössertes Teilbild)

Рис. 6. То же, что 
на рис 4. (увеличенная 

деталь)
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7. ábra. Melanorezinit- 
orsók xilitben. — Mo
gyorósbánya II. sz. fú
rás, 9, minta. (106 x )
Abb. 7. Melanoresinit- 

spulen im Xylit
Рис. 7. Меланорезинито- 
вые валики в ксилите

8. ábra. Xilovitritben 
melanorezinitszemcsék. 
— Csolnok VII. akna,, 

4. minta. (106 x )
Abb. 8. Melanoresinit- 
körnchen im Xylovitrit
Puc. 8. Зерна меланоре- 
зинита в ксиловитрене-

9. ábra. Gyantagubacs 
a xantorezinites lencsék 
között, melanorezinit- 
orsókkal. Mogyorósbá
nya II. sz. fúrás, 9. 

minta. (106 x )
Abb. 9. Harzgalle mit 

Melanoresinitspulen 
zwischen den Xanto- 

resinitlinsen
Рис. 9. Смоляный галл 
среди линз ксанторези- 
нита с валиками мелано- 

резинита
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10. ábra. Kéregeredetű 
periblinit. A vitritlen- 
csékben zsugorodási re
pedések. — Gsolnok 
VII. akna, 6. minta. 

(47 x)
Abb. 10. Von Rinde
herrührendes Periblinit. 
In den Vitritlinsen

Schrumpfungspalten
Рис. 10. Периблинит
коркового происхожде
ния. В витреновых лин
зах наблюдаются тре

щины усыхания

11. ábra. Periblinitben 
gyantás lencse. — Eb- 
szőnybánya XVII. ak
na I. telep. 1. minta. 

(106 x)
Abb. 11. Harzhaltige 

Linse im Periblinit
Puc. 11. Смоляная линза 

в периблините

12. ábra. Periblinitben 
sötétbarna flobafenit- 
testek. — Csolnok VII. 
akna, 10. minta. (106 x )
Abb. 12. Dunkelbraune 
Phlobaphenitkörper im 

Periblinit
Puc. 12. Темнобурые 
тела флобафенита в пе

риблините
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13. ábra. Szár kereszt- 
metszet; repedés men
tén (baloldalt) oxidá
ciós sáv. — Gsolnok II. 
akna, 1. minta. (47 x )
Abb. 13. Querschnitt
eines Pflanzenstieles: 
entlang des Risses 
(links) Oxydationsstrei

fen
Puc. 13. Поперечный срез 
стебля; вдоль трещины 
(на левой стороне) по

лоса окисления

14. ábra. Faág kereszt- 
metszetek. — Ebszőny- 
bánya VII. akna I. te
lep, 2. minta. (47 x )

Abb. 14. Querschnitte 
von Ästen

Рис. 14. Поперечные сре
зы веток

15. ábra. Levélkutikula. 
— Piliscsév 4. sz. fúrás, 

1. minta. (106 x )
Abb. 15. Blattkutikula
Puc. 15. Листовая кути

кула
26 Évi je len tés 1961. évről
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Soós 1959). Ezt a 
jelenséget nagy vas
tagságú eocén tele
peknél még sokkal 
jobban megfigyelhet
jük.

E kétféle kőszén
típus mellett azon
ban még egy harma
dikról is szólnunk 
kell, mely csekélyebb 
mennyiségben, de 
mindenhol jelen van. 
Ez zömmel kisebb nö
vényi részek töredé
keiből — szár, ág — 
épül fel (13, 14. ábra).

A xilites és peri- 
blinites kőszénpadok 

a megvizsgált szelvényekben különbözőképpen helyezkednek el. A mo
gyorósbányai, az Ebszőny XVII. aknai és a Csolnok VII. aknai kifej
lődésnél a kőszénpadok alsó része xilites, felső része periblinites tí
pusú. Ez részben onnan eredhet, hogy a periblinit másodlagosan rakó
dik át, a faanyagról való fokozatos leválás útján. A kéreganyag a na
gyobb egységekből álló faanyag után —  mely peremi láperdői ki- 
fejlődésű — a sekélyláp külső övében rakódik le. A periblinit meg
jelenése mindig a láp újrakezdődő mélyülését jelenti. Az Ebszőny- 
Göppel-tárói és a Csolnok II. aknai kifejlődésnél fordított a helyzet. Ott 
alul található a periblinit, felül a xilit. Ezek szerint tehát a folyamat 
is fordított volt. A XIV. aknai telep végig xilitből áll, azt azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy a xilites telepekben a periblinitet, a periblinites 
telepekben a xilitet —  kisebb százalékban — mindig megtalálhatjuk.

A medence peremén a Piliscsév 4. sz. fúrás egész külön típust 
képvisel, kőszénanyaga erősen törmelékes, melyben alakos elegyrészek 
csak nyomokban vannak jelen (15,16. ábra). Nagy pirittartalmánál fogva 
(15— 25%) igen magas hamutartalmú, mélyebblápi kifejlődésü.

Fűtőérték szerint a xilit és a periblinit a kőszén legértékesebb alkotó
része, mivel kevés hamuadó anyagot tartalmaznak. Ebből érthető, hogy 
a barnakőszén alacsony szénülésfoka ellenére is 4800— 5000 kalória 
fűtőértékű.

Az eddigi vizsgálatok alapján összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a 
dorogi oligocén barnakőszén erdős- és sekélylápi kifejlődésü és a meg
vizsgált területen anyaga valószínűleg helyben keletkezett, autochton. 
Ezt bizonyítja a) a telep nyugodt települése; b) a csak kétféle kőszén

ig. ábra. Kéregeredetű periblinit. — Piliscsév 4. sz. 
fúrás, 3. minta. (106 x )

Abb. 16. Von Rinde herrührendes Periblinit 
Рис. 16. Периблинит коркового происхождения
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típus jelenléte; c) az alloehton telepekre jellemző, nagyobb uszadékfa
maradványok és egyéb törmelékes elegyrészek hiánya; a R ákosi L. 
(1960) által leírt mogyorósbányai, álló helyzetben szenesedett fatörzs.
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KOHLENPETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG DER ÖLI- 
GOZÄNEN R RAUNKOHLENFLÖZE DES DOROGER BECKENS

von
I .  I h a r o s  —  L a c z ó

Systematische kohlenpetrographische Untersuchungen an oligozänen 
Braunkohlenflözen des Doroger Beckens wurden bisher noch nicht 
durchgeführt.

Auf diesem, in mehrere Beckenteile gegliederten Gebiet sind die 
oligozänen Flöze in drei Hauptausbildungen anzutreffen. Verfasserin 
untersuchte folgende Flöze: im nördlichen Teil die Flöze des Schachtes 
Mogyorósbánya, im mittleren Teil die der Schachte Ebszöny— Csolnok 
und im südlichen Teil des Gebietes die Flöze des Schachtes Borókás XIV 
(Abb. 1). Zum Ziel dieser Untersuchungen wurde die genauere Darstellung 
des paläogeographischen Bildes auf Grund des Moorzonen-Systems 

26* -
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von E. Sz ä d e c z k y - K ard o ss gesetzt. Methodik der Arbeit: den 
Flözen, vom Liegenden zum Hangenden, wurden Proben in der nötigen 
Häufigkeit entnommen, und aus diesen Dünnschliffe hergestellt. Auf 
Grund dieser Dünnschliffe wurden dann die bestimmten Kohlenkompo
nente prozentuell ausgewertet (Abb. 2. und 3).

Auf Grund der Untersuchungen lassen sich in der oligozänen Braun
kohle von Dorog zwei Hauptkohlentypen erkennen: ein xylitischer und 
ein von Rinde herrührender periblinitischer Typus. Die xylitischen Kohlen 
sind stellenweise Abkömmlinge von Nadelhölzern mit hohem Harzgehalt 
(Xantoresinit 2— 10%, Melanoresinit manchmal 25— 30%). Als Kompo
nenten sind im Periblinit Bastfaser, harzhaltige Linsen und Phlobaphen- 
körper zu finden. Die beiden Haupttypen haben sich in den Flözen in 
annähernd gleicher Menge angehäuft. Die Braunkohle weist entweder 
Randsumpfwald-oder Seichtmoor-Fazies auf. Im Gegensatz zu den bis
herigen Feststellungen ist ihr Material auf der Stelle entstanden, sie ist 
also autochton. Als Beweise dafür führt Verfasserin Folgendes vor: a) un
gestörte Lagerung des Flözes, b) Anwesenheit von zwei Braunkohlen
typen, c) Fehlen an grösseren, für die allochtonen Flöze charakteristischen 
Treibzeugresten und an anderen klastischen Komponenten, d) der von L. 
R á k o si (1961), aus Mogyorósbánya beschriebene verkohlte Holzstamm.

УГЛЕПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЛАСТОВ 
ОЛИГОЦЕНОВЫХ БУРЫХ УГЛЕЙ ДОРОГСКОГО БАССЕЙНА

И. ИХ АР ОШ—ЛАЦО

Систематическим углепетрографическим изучением пластов олигоце- 
новых бурых углей Дорогского бассейна до сих пор не занимались.

Олигоценовые пласты на этой, расчлененной на несколько бассейновых 
частей территории, встречаются в трех главных фациях. Автор изучала 
в северной части территории пласты шахты Модьорошбаня, в центральной 
части пласты шахт Эбсёнь-Чольнок, в южной же части пласты шахты Бо- 
рокаш XIV (Рис. 1). Цель работы заключалась в содействии более точ
ному нарисованию палеогеографической картины на основании системы 
болотных зон Э. САДЕЦКИ-КАРДОШШ. Методика работы: из угольных 
пластов, от подошвы до кровли, были с необходимой густотой взяты пробы, 
а из проб сделаны тонкие шлифы. На основании тонких шлифов было 
определено процентное количество компонентов угля (Рис. 2, 3).

Согласно выполненными исследованиям в Дорогском олигоценовом 
буром угле можно распознавать два главных типа угля: ксилитовый тип 
и периблинитовый тип коркового происхождения. Ксилитовые угли 
являются местами дериватами хвойных с высоким содержанием 
смолы (ксанторезинит: 2— 10%, меланорезинит порой до 25—30%). В пе-
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риблините в качестве компонентов имеются: лубяные волокна, смолистые 
линзы и флобафеновые тела. Оба главных типа угля накопились в пла
стах в почти тождественном количестве. Бурый уголь обнаруживает 
фацию кревого болотного леса и мелкого болота. В противоположность 
выводам, сделанным до сих пор, его материал образовался на месте,, 
то есть он является автохтонным. В качестве доказательств можно при
вести следующие: а) спокойное залегание пласта, б) наличие угля двух 
типов, в )  отсутствие характерных для аллохтонных пластов остатков 
более крупных сплавленных стволов и других кластических примесей, 
г) описанный Л. РАКОШИ (1961) из Модьорошбаня обугленный ствол 
девера.




