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SEISMIC SURVEY IN THE COAL-BASIN OF ESZTERGOM, 1955.

A seismic group of the Hungarian Geophysical Institute Roland Eötvös deter
mined the by means of refraction measurements depth and structure of the trias 
basement-rock in the coal-basin of Esztergom, in the area Esztergom —Tokod — 
Nagysáp —Ebszőny—Sárisáp. Author gives account of the results of the survey 
and proposes to investigate some parts of the region by further borings, refraction 
and reflexion measurements respectively. In his opinion the contour map obtained 
by the survey is partly setting in a frame the knowledge of the region gathered so 
far and partly is throwing new light upon it. Author hopes that the results are 
contributing to the discoveries of the region and will thus prove the applicability 
of geophysical measurements in coal-basins.
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A geofizikai mérések segítségével a geológiai viszonyok gyorsan és 
kevesebb mélyfúrással, tehát kisebb költséggel határozhatók meg. A szeiz
mikus méréseket megelőző geológiai és gravitációs kutatások a medence 
szerkezetét már nagy vonalakban tisztázták. Az 1955. évi szeizmikus 
méréseink már részletesebb képet nyújtottak és meghatározták az alap
hegység mélységét és lefutását.

A kiértékelés folyamán figyelembe vettük az irodalomban ismertetett 
újabb vizsgálatok eredményeit (6., 7., 9., 10., 24.), továbbá a szelvények 
közelében lemélyített mélyfúrások adatait is.

A felszíni geológiai adatoknak, a méréseinket megelőző geofizikai 
mérések eredményeinek, továbbá a megszerezhető fúrási adatoknak 
áttanulmányozása és méréseinkkel történt egyeztetése alapján szerkesz
tettük meg a triász alaphegység átnézetes rétegszintvonalas térképét 
(1. rajz).

A szelvényeinkben kapott mélységeket igyekeztünk a keresztszel
vények, illetve az előbb felsorolt adatok alapján függőleges mélységre 
átszámítani. A rétegszintvonalas térképen már az átszámított mélységeket

A kézirat 1956. augusztus 28-án érkezett be.
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tüntettük fel. A térképbe berajzoltuk az 1955. évi szelvények (Еог X I— 
X X IX .) helyét, azonkívül az 1953. és 1954. évi szeizmikus mérések 
(12., 16., 17.) területünkre eső szelvényeinek helyét, továbbá a Dorogi 
Bányatröszt Henrik hegyre vonatkoztatott koordinátarendszerét is.
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Méréseinknek és az előző szeizmikus mérések eredményeinek
összehasonlítása

Az 1955. évi mérési területen 1953-ban refrakciós (12., 16.) és 1954- 
ben reflexiós (17.) mérések voltak.

A Tát környékén végzett refrakciós méréseknél már észrevették 
a terület rendkívül rossz energiaátadási viszonyait. Pálos Miklós jelen
tésében említi, hogy számos helyen az első beérkezéseket nehezen, vagy

egyáltalán nem lehe
tett bejelölni. Ez a 
bejelölési bizonyta
lanság tette indokolt
tá, hogy méréseink 
megkezdése előtt, a 
tervezési munkák so
rán eredményeiket 
átnézzük és az 1953. 
óta nyert tapasztala
toknak megfelelően 
átjavítsuk. Az így 
kapott szelvények 
egyeznek eredmé
nyeinkkel, úgyhogy 
azokat a triász alap 
hegység rétegszint
vonalas vázlatának 

megszerkesztésekor figyelem
be vettük.

Az 1953. évi sekélyszeiz
mikus mérések kisebb jelen
tőségűek 1955. évi méréseink 
szempontjából.

A Kis-Strázsahegy lábá
nál az Еог VI., Еог VII. és 
Еог VIII. szelvényekben 
nyert eredmények beleillenek 
rétegszintvonalas térképünk
be.

Az 1954. évi reflexiós 
méréseknél az Eok. I. vonal- 

3. Az Еог XVII. összehasonlító szelvénye ban csak néhány napos kísér-

3000

2. Az Еог XIV. szelvény menti Bouguer anomália-, 
vertikális gradiens- és a második derivált-görbe és a 
refrakciós mérésekkel meghatározott alaphegységkontúr
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letet végeztünk az Esztergom—Tát-i műút mentén. Csupán egyetlen 
harmadrendű és néhány kétes reflexiót kaptunk (17. jelentés 18. mellék
lete). Az 1955. évi mérések magyarázatot adnak: meredek vetődés 
felett végeztük méréseinket. A harmadrendű reflexió a vetősíkról verődött 
V issza.
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A szénmedencében végzett gravitációs és szeizmikus 
méréseink összehasonlítása

Az 1954. évi graviméteres méréseknél (19.) az esztergomvidéki szén
medencében sűrített, általában 500 m-es állomásközzel dolgoztak. A jelen
téshez mellékelt Bouguer anomáliatérkép jó áttekintő képet ad a medence 
szerkezeti viszonyairól. A Gravitációs Osztály méréseink kiértékelésével 
egyidőben elkészítette a vertikális gradiens (2.) és a második derivált 
(a vertikális gradiens változása a mélységgel) térképét is Baranov, illetve 
Elkins (5— 14. old.) módszerével. Mindkettő a Bouguer anomáliatérképnél 
részletesebb képet nyújt, s véleményünk szerint főleg a vertikális gradiens 
térkép a további kutatásoknál jól felhasználható. Összehasonlításképpen 
néhány szelvényünknél
ábrázoltuk a térképek- ^ w 3cgs ---------  >oV9sr?o
ről a szelvény mentén
leolvasható q, — ,y Э z dz2
értékeket és a triász 
alaphegység lefutását is.
Az Еог XIV. szelvény 
mentén a három gravi
tációs görbe egyező le
futású (2. rajz) és nem 
jelentkezik az alaphegy
ségnek az Еог XIV. 
szelvény 4300 m-es pont
ja táján meghatározott 
kiemelkedése. Ezen a részen 
a gravitációs állomásokat túlsá
gosan ritkán helyezték el. Ez a 
kiemelkedés a szeizmikus méré
sek szerint egy eltakart vonu
lathoz tartozik, melynek ÉNy-i 
részét már a vertikális gradiens 
térkép is mutatja.

Az Еог XVII. szelvényen 
(3. rajz) már szembeszökő a 
különbség a gravitációs görbék 
között. Mindhárom jellemző 
ugyan az alaphegységre, a leg
részletesebb képet, amelyik leg- 5. Az Eor XXI. összehasonlító szelvénye

4. Az Еог XVIII. összehasonlító szelvénye
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jobban megfelel az alaphegység lefutásának, a vertikális gradiens 
adja.

Az Eor X V IIi. és Eor X X I. szelvényünknél is ez a helyzet. Az alap- 
hegység lefutását a legszebben a vertikális gradiens görbe követi (4., 
5. rajz).

Az alaphegység rétegszintvonalas térképének megszerkesztésénél a 
vertikális gradiens térképet megfelelő kritikával fel is használtuk és sok 
esetben nagy segítségünkre volt.

Mérési eredményeink geológiai értelmezése 
és javaslatok a terület további felkutatására

Területünk töréses szerkezetű (40—230. old.). Az alaphegység, majd 
a reá települt rétegek törések mentén rögökre tagolódtak. Az egyes rögök 
függőleges irányban is többször elmozdultak, s az elmozdulás iránya az 
egyes időszakokban változó is lehetett (44.). Az idők folyamán a régebben 
kialakult rögök részben újabb törésrendszerek mentén darabolódtak fel 
(32., 42.), részben a régebbi szerkezeti irányok újultak ki (8., 29.). Az egyes 
rögökön található kőzetek a rögöknek a rétegek keletkezési idejében 
elfoglalt helyzetét mutatják, a réteghiányról pedig a rög kiemelkedésére, 
esetleges későbbi lepusztításra következtethetünk.

Rétegszíntvonalas térképünkről egyrészt az egyes rögök kiterjedésére 
következtethetünk, másrészt jelenlegi elhelyezkedésüket állapíthatjuk 
meg. Mérési eredményeink tehát a felszíni geológiai megfigyeléseknek, 
a bányászati és fúrási adatoknak értelmezését megkönnyítik, azokat 
szinte keretbe foglalják és így lehetővé teszik a terület racionálisabb és 
gazdaságosabb felkutatását.

Az alábbiakban a geofizikai mérési eredményeknek és a geológiai 
viszonyokat ismertető művek nagy részének (1—5., 8., 11—-20., 22., 
23., 25— 44.), továbbá a bányászati és fúrási adatoknak egybevetése alap
ján javasoljuk a terület egyes részeinek feltárását.

Kis Strázsahegy környéke
Az esztergomvidéki szénmedence ÉK-i szélének kérdését az eddigi 

kutatások még nem tisztázták. Reméljük, hogy méréseink támpontot 
nyújtanak a további eredményes kutatáshoz.

Méréseinkkel a Kis Strázsahegy vonulatával párhuzamos ÉNyNy— 
DKK-i irányú, eltakart gerincet mutattunk ki, melyre a felszín és a keret
tektonika alapján következtetni nem lehetett (11., 20., 28., 31., 43.). 
A két vonulat között a Kis Strázsahegytől К-re a felszíni kibúvás alapján 
műre nem érdemes „tornai” telepeket tártak fel (43— 144. old.), viszont 
a méréseinkkel kimutatott gerinctől К -re lemélyített kutatófúrások 
meddők voltak. A kérdéses tektonikai árok valószínűleg több részre 
tagolódik. A Kis Strázsahegytől К -re eső lépcsőt (melyen a ,,1'ornai” 
telepecskék is vannak), egy közel К —Ny-i irányú vetődés választhatja el 
az árok ÉNy-i részétől, melyet egy közel É— D-i törésvonal oszt két részre.
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Mindkettő önálló egységnek tekinthető, melyek felkutatását a közeli 
eocén előfordulás és a viszonylag kis mélység indokolttá teszi.

A területen három fúrás lemélyítését javasoljuk a Henrik hegyre 
vonatkoztatott koordinátarendszerben a következő pontokon:

xí =  +6900 m x2 =  +6350 m x3 =  +6200 m
yx — 0 m у2 =  +  850 m y3 — +1900 m

A Kis Strázsahegytől DNy-ra mély tektonikai árok húzódik. Az eocén 
itt aránylag nagy (500 m-nél nagyobb) mélységben várható csak. Fel
kutatását nem tartjuk időszerűnek.

Kenyérmező— Tát-i síkság
A Sashegy, Erzsébetbánya és XV., XVI-os akna mezejéhez viszo

nyítva, ezektől É-ra levetett rögöket találunk. A fedőrétegek dőlése meg
egyezik a triász dőlésével: ÉÉK-i (18. jelentés 5., 7., 11. melléklete). Az Eor 
XIV. szelvényünk elején (2. rajz) Idemelkedés mutatkozik. A felszíni 
építmények miatt ennek a viszonylag magasabb résznek megvizsgálása 
refrakciós módszerrel nem lehetséges. Néhány napos kísérleteink során 
megbízható reflexiókat nem sikerült nyernünk. A reflexiós kísérletek 
megismétlését egyrészt csoportszeizmométerekkel, másrészt magnetofonos 
regisztrálással javasoljuk. Amennyiben a kísérletek során sikerül meg
bízható reflexiókat kapnunk az alaphegységről vagy annak közeléből, 
úgy javasoljuk a felemelt rög méreteinek és mélységének pontosabb meg
határozását.

A Dorogi Kősziklától É-ra levő területet a sűrű magasfeszültségű 
hálózat miatt nem vizsgálhattuk meg. Szelvényeinkből a gravitációs 
térképek alapján extrapolálva javasoljuk kutatófúrás kitűzését a Dorogi 
Bányatröszt koordinátarendszerében

xi =  +2700 m
y4 =  — 400 m koordinátájú ponton.

Tokod, Mogyorós- és Ebszőnybáriya környéke
Több négyzetkilométernyi területen található a triász alaphegység 

aránylag kis mélységben. A területet a Nagygete— Hegyeskő és a foly
tatásukban levő eltakart triászvonulat osztja ketté. Tudomásunk szerint 
a vonulat mindkét oldalán mélyülnek kutatófúrások. Erről a területről 
csupán annyit jegyzünk meg, hogy azt valószínűleg egy ÉÉK— DDNy 
irányú törésvonal (amelyik kb. a 200-as szintvonalunk környékén húzódik) 
két részre osztja. A Ny-i magasabban, a K-i szárny mélyebben van.

A Nagygete— Hegyeskő és a Sashegy közötti tektonikai árok (4.) 
kiterjedését a vertikális gradienstérkép alapján határoltuk körül. Az árok
tól É-ra levő részen javasoljuk a kutatások folytatását. A Sashegy kör
nyékén kiemelt területet találunk. Körülbelül 1/8 km2-nyi részén már 
fejtették is az eocén telepet (27.). A D-i részen levő eltakart triászmagaslat
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Ny-i oldalán folytak a bányaműveletek. A fejtésektől Ny-ra eső rész 
tagoltnak látszik. Kutatófúrás lemélyítését a rög É-i részén javasoljuk. 
Henrikhegyre vonatkoztatott koordinátái:

x5 =  -(- 3200 m 
y5 =  —  4950 m.

Erzsébetbánya és a Sashegy közötti területen méréseket nem végez
tünk. (A refrakciós szelvénynek az Erzsébetbánya-i fejtések felett is 
át kellett volna haladnia, s azok valószínűleg zavarták volna méréseinket.) 
Szalai Tibor főgeológus szíves közlése szerint a terület felkutatását ő már 
javasolta. A geofizikai adatok alapján javaslatát megismételjük.

A geofizikai eredmények a területet tektonikailag új megvilágításba 
helyezik. Méréseink itt is egy közel К —Ny-i irányú felemelt rögöt mutattak 
ki, melytől É-ra és D-re mély árok húzódik. Az árkokat egy-egy nyereg 
osztja ketté. A felemelt rög D-i oldalán és a D-re eső nyeregben egy ÉNy—  
DK-i pásztában már több kutatófúrást mélyítettek le. Ezek legnagyobb 
része a ,,paleocén” telepet műre érdemes kifejlődésben harántolta (30., 
33., 44.). A kutatás folytatása a geofizikai eredmények alapján indokoltnak 
látszik, de mivel a Sárisáp—Nagysáp-i területről alkotott mai felfogásunk 
eltér a területtel foglalkozó geológiai művekétől (30., 31., 33., 44.), melyek 
alapján a szelvényrendszerünket ÉNy— DK, DNy— ÉK-i irányban 
tüztük ki, a fúrások kitűzése előtt É—D, К —Ny-i szelvényrendszerben 
végzett refrakciós méréseket javasolunk a szóban forgó felemelt rög ponto
sabb meghatározására, ugyanis erősen tagolt területeken a fő szerkezeti 
irányokra merőleges szelvényrendszerrel megbízhatóbb eredmények nyer
hetők (21.).

Fúrások lemélyítését csupán a rög É-i oldalán húzódó ároktól É-ra 
javasoljuk, ahol sűrűbb szelvényrendszerrel dolgoztunk. A triász alap
hegység itt viszonylag kisebb mélységben van, s ez a terület a Nagygete 
és a Magoshegy közötti szénmező folytatását képezheti, ezért felkutatása 
indokolt. Fúrások mélyítését a következő koordinátájú pontokon java
soljuk:

Az esztergomvidéki szénmedencében Esztergom—Tokod—Nagysáp— 
Ebszőny— Sárisáp környékén refrakciós mérésekkel a triász alaphegység 
mélységét és szerkezetét meghatároztuk. A geológiai viszonyokat ismertető 
müvek nagy részének, a megszerezhető fúrási adatoknak és az előző geo
fizikai méréseknek áttanulmányozása és méréseinkkel történt egyeztetése 
alapján javasoljuk a terület egyes részeinek fúrásokkal, illetve refrakciós

Nagysáp•—Sárisáp közötti terület

=  -j- 600 m
=  — 7800 m

x1 =  -f- 500 m
y7 =  —7250 m

Ö S S Z E F O G L A L Á S
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és reflexiós mérésekkel történő további kutatását. Ügy érezzük, méréseink 
részben keretbe foglalták a területről eddig nyert ismereteket, részben új 
megvilágításba helyezték azokat. Reméljük, eredményeink hozzájárulnak 
a terület feltárásához, s ezzel bizonyítani fogják a geofizikai mérések jó 
alkalmazhatóságát szénmedencéinkben.

Ezúton is köszönjük Lévárdi Ferencnek, a Dorogi Szénbányászati 
Tröszt igazgatójának, Csanádi László főmérnöknek, Szalai Tibor és Szabó 
Nándor főgeológusoknak és a Dorogi Szénbányászati Tröszt és a Tokodi 
Mélyfúró Vállalat több dolgozójának segítségét, mellyel munkánkat elő
segítették.

Az ismertetett méréseket a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet 1/2 szeizmikus csoportja végetzte. Munkánk eredményességét 
csoportunk valamennyi tagjának szorgalmas, jó munkája tette lehetővé.

A mérésekben e sorok íróján kívül Annau Edgár, Erős János, Mituch 
Erzsébet és Szádeczky-Kardoss Márta kutatók vettek részt.
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