
1. 2 KŐSZÉN-ELŐKUTATÁS

1.2.1 Áttekintés

Rezessy Géza, Antalné Bodrogi Marilla, Braun László, Szilágyi Imre

A Központi Földtani Hivatal megbízása alapján, a MAFT-val együttműködve 
(témafelelős: Bernhardt Barna) ez évben a Dunántúli-középhegység négy terü
letén végeztünk felszíni geofizikai vizsgálatokat (7. ábra). A középhegység 25 
éves rendszeres geofizikai kutatása során adaptáltuk azokat a módszereket és 
kifejlesztettük azokat a módszeregyütteseket, amelyekből választva egy-egy 
konkrét feladat sikeresen megoldható.
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1. 2 COAL PROSPECTING

1.2.1 Review

Géza Rezessy, Marilla Antal-Bodrogi, László Braun, Imre Szilágyi

On behalf of the Central Geological Office and in cooperation with the 
Hungarian Geological Institute (MÁFI; project geologist: B. Bernhardt), a geolo
gical and geophysical survey was carried out in four areas of the Transdanubian 
Central Range (Fig. 7). Over a 25-year period of systematic geophysical investi
gation of the Central Range, a number of methods have been adapted and 
combinations of methods have been developed that enable concrete tasks to be 
solved successfully.

О
7. ábra. Szén és bauxitkutató mérések a Dunántúli-középhegysében 

(1990)
1—szénkutató mérések; 2— bauxit előkutatás; 3—részletező mérések; 4 —légi geofi
zikai mérések értelmezése és földi ellenőrzése; 5—légi geofizikai mérések

О
Fig. 7. Coal and bauxit prospecting in the Transdanubian Central 

Range
1 —coal prospecting; 2—reconnaissance and; 3—detailed surveys for bauxite;
4—ground follow-up and interpretation of aerogeophysical data; 5—airborne 
geophysical survey

О puc. 7. Поиски угля и бокситов в Задунайском среднегоъе 
1—поиски угля; 2 —предварительные поиски бокситов; 3—детальные 
измерения; 4—интерпретация и наземная проверка данных аэрогеофизи 

чкских изьеренний; 5—аэрогеофизичкске изьеренния
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A Tatabányai Bányák Vállalat 1986 óta fúrásokkal kutatja a vértessomlói 
kiilfejtésü bánya környékét. A bánya tágabb környezete az oligocén korú szén 
mellett eocén kőszénre is reményteljes. A KFH 1986 júliusi határozatában döntött 
a medence egészére kiterjedő előkutatásról. A kutatás során a terven módosítani 
kellett. A külfejtéstől keletre és délre, a triász kibúvásokig húzódó medencerész 
meddőnek bizonyult, ezzel szemben a bányától délnyugati irányban mélyült 
Várgesztes-11 fúrás 46,6 métertől 3,6 méter vastag oligocén korú szenet harántolt. 
Ez az eredmény indokolta azt, hogy a kutatást 1990-ben kiterjesztettük az Orosz
lányi Szénbányák Vállalat (OSzV) érdekeltségi területére is.

A geoelektromos mérésekkel lefedett terület nagy része kedvezően kutatható 
potenciáltérképezésből (PM) és vertikális elektromos szondázásból (VESz) álló 
módszeregyüttessel. Bár a kőszéntelepes összlet közvetlen kimutatására ezekkel 
a módszerekkel nem vállalkozhattunk, a kutatófúrások telepítéséhez megfelelőnek 
bizonyult a kétirányú PM mérésekből meghatározott szerkezeti vázlat, azaz a 
nagy ellenállású aljzatnak a vezetőképességből számolt mélységtérképe. Ehhez a 
terület északi sávjában fel kellett ismerni a márgás kifejlődésű kréta összlet 
elterjedési zónáját. A geofizikai kutatás és a lemélyült négy fúrás eredményekép
pen az OSzV produktív területe jelentősen bővült.

A Veszprémi Szénbányák Vállalat kezdeményezésére 1990-ben megkezdtük 
a Nagyesztergár környéki kutatásokat. A dudari külfejtéstől nyugatra a kiemelt 
helyzetű dachsteini mészkőre vagy tési agyagmárgára települve az eocén szénte
lepes összlet felszíni művelésre alkalmas helyzetbe kerülhetett. A megkezdett 
kutatást terveink szerint 1991-ben fejezzük be.

A 100 méternél kisebb mélységtartománynak megfelelően ezen a területen 
is PM és VESz mérésekből álló módszeregyüttest alkalmaztunk. Tekintettel az 
eocén képződmények jelentős vastagságára, az egyenáramú módszereket tranzi
ens szondázásokból álló szelvényekkel egészítettük ki. A kréta agyagmárga a 
terület DDK-i sávjában húzódik. Ennek a sávnak északi határa a PM mérésekből 
jól meghatározható. A geoelektromos mérések alapján a geológus témafelelőssel 
közösen hét tervpontot jelöltünk ki, amelyekből 1990-ben négy fúrás valósult meg, 
ezek 50%-a produktív.

A Duna-balparti rögök területén 1989-ig geofizikai kutatás —az országos 
gravitációs és mágneses alaphálózat mérésein kívül— nem történt, annak ellenére, 
hogy a felső triász rögcsoport környezetében több ipari nyersanyag is található. E 
terület bányászati lehetőségeit mutatják a vízbetörés miatt felhagyott kósdi kő
szénbánya, a nézsa-csővári bauxitkibúvások és a Romhány környéki oligocén 
tűzállóagyag előfordulások. A nagyszerkezeti viszonyok felderítésére, a harmad- 
időszaki medencealjzat domborzatának meghatározására 1989-90-ben a Kósd- 
Penc-Keszeg-Nézsa községek által határolt területen 200-szor 200 méteres sza
bályos hálózatban gravitációs méréseket végeztünk. A perspektivikus területré
szek kiválasztását szolgáló gravitációs mérések folytatását tervezzük 1991-ben 
Felsőpetény-Legénd felé.

Az északkeleti-bakonyi eocén kőszén elókutatási programja keretében az 
eredményesen lezárt csetény-szápári kutatást követően 1988-ban megkezdtük a 
bakonyszentkirályi medence kutatását Bakonyoszlop és Csatka között. A medence
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The Tatabánya Mines have been carrying out a drilling project around the 
Vértessomló open-cast mine since 1986. The surroundings of the mine are prom
ising for Eocene as well as Oligocene coal. In July 1986 the Central Geological 
Office decided to carry out a reconnaissance survey in the whole coal basin. During 
the research, the plan had to be revised. That part of the basin east and south of 
the mine as far as the Triassic outcrops turned out to be barren. On the other hand 
the Várgesztes-11 drillinghole south-west of the mine hit an Oligocene coal seam 
at a depth of 46.6 m, its thickness was 3.6 m. This result gave a reason for 
expanding the investigation to the area of interest of the Oroszlány Coal Mines in 
1990.

The larger part of the area covered by geoelectric survey can favourably be 
investigated by potential mapping (PM) and vertical electrical soundings (VES). 
Although the coal-bearing complex itself could not be directly indicated by these 
methods, the structural sketch obtained from invariant potential mapping and the 
depth map of the resistive basement calculated from the conductivity seemed to 
be sufficient to locate the exploratory drillings. This necessitated recognizing the 
transgression zone of the Cretaceous marl complex in the northern strip of the area. 
As a result of the geophysical survey and the four drillings the prospective area of 
the Oroszlány Coal Mines has considerably increased.

On the initiative of the Veszprém Coal Mines, in 1990 a survey was started 
in the surroundings o f Nagy esztergán To the west from the Dudar open-cast mine 
the Eocene coal-bearing complex may become suitable for open-cast mining, 
resting on the Tés clayey marl or the uplifted Dachstein limestone. The survey is 
planned to be finished in 1991.

In accordance with the depth range less than 100 m, here potential mapping 
and VES methods were applied too. With regard to the considerable thickness of 
the Eocene formations the DC methods were complemented by transient sound
ings. The Cretaceous clayey marl occurs in the SSE strip of the area. The northern 
boundary of this strip can satisfactorily be determined by PM. On the basis of the 
geoelectric mapping using the analysis of cooperating geologists seven drilling 
points were staked out. Four of these points were drilled in 1990, two of them 
proved to be productive.

Up till 1989 there was no geophysical survey on the Triassic blocks on the 
leftside o f the Danube except the national gravity and magnetic network, although 
around these Upper Triassic outcrops there are clear mineral prospects. The Kósd 
coal mine abandoned because of water inflow, the bauxite outcrops at Nézsa and 
Csővár, and the occurrences of Oligocene fire-proof clay show the mining 
possibilities. To clarify the regional structure and to map the depth of the Pre-ter- 
tiary basement, gravity survey in a grid of 200 x 200 m were carried out in 1989-90 
around the villages Kósd, Penc, Keszeg and Nézsa. The gravity survey for 
selecting the promising areas are planned to be continued towards Felsőpetény 
and Legénd in 1991.

Within the framework of reconnaissance survey for Eocene coals in the NE 
of Bakony mountains the survey in the Csetény-Szápár area has been successfully 
completed. After this the survey of the Bakonyszentkirály basin was started
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DNy-i és DK-i peremén számos, bauxitkutatási célból mélyített fúrás harántolt 
eocén kőszenes összletet. E fúrások alapján a kőszén többszáz méteres mélység
ben várható, a kutatás feladatai* között ezért a karsztvízveszély meghatározása 
kiemelt jelentőségű.

A harmadidőszaki medencealjzat várható mélysége szerint 100 és 200 méter 
között változó állomástávolsággal gravitációs méréseket végeztünk. A gravitációs 
eredmények alapján — a topográfia tagoltsága szerint korlátozva — szeizmikus 
reflexiós mérési vonalakat telepítettünk. Az eddig lemélyült fúrások mindkét 
geofizikai módszer eredményével jó egyezést mutatnak.

A vizsgált területen a kőszenes összlet elterjedése jelentős, települési mély
sége +50 és -250 méter tengerszinthez viszonyított mélységben található. Számí
tásba vehető vízzáró feküösszletet nem találtunk. Ezért a terepi geofizikai munká
kat az 1990-es mérésekkel befejeztük.

1.2.2 Széntelepes összlet azonosítása szeizmikus és mélyfúrásgeofizikai 
adatok alapján a várpalotai területen

Pápa Antal, Rákóczy István, Takács Ernő

A Veszprémi Szénbányák Vállalat megbízásából 1989-ben szeizmikus ref
lexiós méréseket végeztünk a várpalotai S—III bányaüzemhez kapcsolódó terüle
ten. Itt korábban számos fúrás mélyült, amelyek 5-10 m vastag, műrevaló 
széntelepes összletet harántoltak. A széntelepes összlet közvetlenül a helvét-torton 
határ fölött helyezkedik el. Mélysége a fúrási adatok szerint Ny-ról K felé haladva 
monoton növekszik. Kivételt jelent az 1-90 jelű fúrás, ahol a széntelepes összlet 
talpa 20-25 m-rel kisebb mélységű a környező fúrásokéhoz képest. Fontos kérdés, 
hogy ez a szintkülönbség egy kis méretű helyi kiemelkedést, vagy a bányaművelés 
szempontjából figyelembeveendő nagyobb kiterjedésű blokkot jelent-e?

A széntelepes összlet anyaga laza, fás, homokos lignit, és alatta van egy, az 
egész területen követhető jól reflektáló felület, feltételezésünk szerint a helvét- 
torton határ közelében. Ezt a szintet a fúrások tanúsága alapján pontosan követi a 
széntelepes összlet, így közvetett úton kielégítően megoldható volt a széntelep 
kutatása. Szeizmikus szelvényeinken ezt a szintet jelöltük vezérszintként, és 
számos kisebb-nagyobb szerkezeti elemet határoztunk meg a széntelep környe
zetében.

A helvét-torton vezérszint kijelölésénél problémát okozott az, hogy a fúrások 
rétegsorainak átszámításához nem álltak rendelkezésünkre kellőképpen pontos 
sebesség adatok. A szeizmokarotázs adatok alapján átszámítva a széntelepes 
összlet mélységét szeizmikus futási időre, nehéz eldönteni azt, hogy a telep 
környezetében melyik fázist kell a széntelep felnijeként jelölni.

Szeizmikus méréseinkkel egy időben mélyült az 1-149 jelű fúrás, amelyben 
szónikus és sűrűség szelvényezés is történt. A fúrás helyén a széntelepes összlet
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between Bakony oszlop and Csatka 1988. At the SW and SE edges of the basin 
many bauxite drillings crossed Eocene coal-bearing sequences. On the basis of 
these drillings the coal seams are expected at a depth of several hundred metres, 
so the determination of carstic water inflow risk is one of the most important tasks 
of the research.

Gravity measurements were carried out through 100 m to 200 m steps 
depending on the probable depth of the Tertiary basement. On the basis of the 
gravity results reflection seismic profiles were located, limited by the topographi
cal difficulties. Results of drillings till now fit well to those of both geophysical 
methods.

The coal-bearing complex is of considerable spread in the area surveyed. Its 
depth is +50 m to -250 m above sea level. No impermeable bottom of any great 
extent was found. Therefore the field geophysical work came to an end with the 
1990 measurements.

1.2.2 Identification of coal layers with seismic and well log data in the 
Várpalota mining area

Antal Pápa, István Rákóczy, Ernő Takács

Commissioned by the Veszprém Coal Mines seismic reflection surveys were 
carried out close to the S-Ш colliery. Formerly, several wells were completed 
revealing the presence of a 5-10 m thick exploitable coal deposit directly on the 
Helvetian-Tortonian boundary. In conformity with drilling data a monotonic 
depth increase can be observed from west to east. At well site 1-90 exceptionally 
the coal base can be encountered at a depth some 20-25 m shallower compared 
with the neighbouring wells. This difference of thickness can be attributed to a 
local uplift or to a block of higher dimension that is nevertheless a very important 
feature from the viewpoint of mining activities.

The coal deposit consists of a loose, ligneous, sandy material underlain by an 
excellent reflector close to the Helvetian-Tortonian boundary. This is the base of 
the coal deposit. Its direct investigation has satisfactorily been solved since the 
coal base is a very good seismic marker on the sections and a series of greater and 
smaller structural elements were able to be determined by the seismic reflection 
method.

Precise identification of this important marker was not possible in lack of 
acceptable velocity information. In attempting to compute the depth of the coal
bearing layer by transforming well log data into transit times some difficulty arises 
in finding the proper phase of the characteristic seismic signal to be identified with 
the coal layers.

Simultaneously with our seismic field surveys well 1-149 was drilled where 
acoustic and density logs were recorded. At the well site the coal thickness is 10 m.
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vastagsága 10 m. A szeizmikus felbontóképesség alsó határaként a X/4 értéket 
használhatjuk, ahol X a szeizmikus hullám hossza. A számítás eredményeként azt 
kaptuk, hogy az adott frekvencia és sebesség viszonyok mellett a széntelep 
elkülönítése lehetséges, ezért a mélyfúrásgeofizikai adatok felhasználásával az 
In -1/89 szeizmikus vonalunkon a fúrás környezetében elvégeztük a széntelepes 
összlet pontos azonosítását.

A 8. ábrán a fúrásban mért szónikus és sűrűség szelvények láthatók a 
széntelep helyzetének feltüntetésével. A sűrűség szelvény jól jelzi a telep feküjét 
és a felszínét is, a szónikus szelvényen azonban csak a fekü jelentkezik markáns 
változással. Ez alátámasztja azt az előzetes feltevésünket, miszerint a szeizmikus 
szelvényen a fekü jól reflektáló szintként fog jelentkezni. Kiszámítottuk a fúrás 
helyén a szeizmikus futási időre transzformált akusztikus impedancia görbét és 
ebből előállítottuk a szintetikus szeizmikus csatornát ábra). A mélység-idő 
transzformáció az akusztikus terjedési idők alapján történt. A szintetikus csatornán 
pontosan azonosítható a széntelepes összlet feküje és egy interferenciás minimum
ként a felszíne is. A feküt jelző akusztikus impedancia növekedésnek a pozitív

8. ábra. Az I - 149 fúrásban mért sűrűség (a) és szónikus (b) szelvények 

Fig. 8. Density (a) and sonic ( b) sections measured in the 1-149 well 

puc. 8. Плотностные (а) и акустические (b) кривые по скважине 1-149
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The lower limit of the seismic resolution is X/4 where X is equal to the length of 
the seismic wave. Experiments show that the identification of the coal seam in the 
vicinity of the well is possible along the In -1/89 line using well log data.

Fig. 8 shows acoustic and density logs registered in the well, the position of 
the coal seam is marked. The density log indicates the top and bottom of the coal 
whereas on the acoustic log only the bottom can be recognized showing a 
significant change. This fact supports our previous assumption that the bottom 
layer is a good reflecting medium. At the well site the sonic impedance curve 
transformed into seismic transit time was calculated and the synthetic seismic trace 
is also displayed (Fig. 9). Depth-time transformation was carried out on the basis 
of acoustic transit times. The synthetic trace is a great help in identifying the bottom 
of the coal layer; the top can be correlated only with a signal minimum of an 
interferency zone. The increase of the acoustic impedance generates a positive 
phase maximum and the decrease brings about a negative phase minimum so top 
and bottom of the coal deposit are indicated by the synthetic trace.

me

9. ábra. Szeizmikus futási időre transzformált akusztikus impedancia görbe (a) 
és a belőle számított szintetikus csatorna (b)

Fig. 9. Acoustic impedance curve (a) transformed to seismic reflection time 
and the derived synthetic channel (b)

puc. 9. Кривая акустического импеданса (а), приведенного к времени 
пробера сейсмических воли, и рассчитанная по ней синтетическая

трасса (Ь)
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fázis maximuma, a felszínt jelző csökkenésnek pedig a negatív fázis minimuma 
fog megfelelni a szintetikus csatornán.

A 10. ábrán a migrált szelvénybe illesztettük a szintetikus csatornát. A 
szeizmikus szelvények EGA/VGA monitoron való megjelenítését Bereczky Csa
ba dolgozta ki. A mért és a szintetikus csatornák közötti jó egyezés lehetővé teszi 
azt, hogy az időbe transzformált mélyfürásgeofizikai görbék alapján végezzük el 
a szeizmikus szelvény litológiai korrelációját a fúrás környezetében. A migrált 
szelvényből előállított relatív pszeudoakusztikus impedancia szelvény az akusz
tikus impedancia változásokat tükrözi, ezért közvetlenül összehasonlítható a 
mélyfúrási adatokból származó akusztikus impedancia görbével (11 .ábra). A 
széntelepes összlet feküjét a fúrásban akusztikus impedancia növekedés, a felszí
nét pedig csökkenés jelzi. A relatív pszeudoakusztikus impedancia szelvényen az 
1-149 jelű fúrás helyén ezzel jól korrelál a 260 ms-nál megjelenő pozitív akuszti
kus impedancia változás (piros szín) és a 250 ms-nál megjelenő negatív akusztikus 
impedancia változás (kék szín). Ilyen módon a telep feküjét és a felszínét a fúrás 
környezetében pontosan azonosítani lehet.

A szeizmikus és a mélyfúrásgeofizikai adatok felhasználásával előállítottuk 
az abszolút pszeudoakusztikus impedancia (12. ábra), és a pszeudosűrűség 
(13. ábra) szelvényeket is. A vizsgált fúrás helyén a széntelepes összletet mindkét 
szelvényen a 250 ms-nál megjelenő kis impedancia illetve sűrűség értékeknek 
megfelelő fázis jelzi. Valószínű, hogy olyan fúrásoknál, amelyekben nem állnak 
rendelkezésre szónikus szelvények, ott is elvégezhető a fenti analízis a sűrűség 
szelvényekre alapozva [LAWTON et al. 1991].
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10. ábra. A migrált szelvénybe illesztett szintetikus csatorna

Fig. 10. Synthetic channel fitted into the migrated seismic section

puc. 10. Синтетическая трасса, вмонтированная в сейсмический разрез 
с миграцией

11. ábra. Relatív pszeudoakusztikus impedancia szelvény és a mélyfúrásgeofi
zikai adatokból számított akusztikus impedancia görbe

Fig. 11. Relative pseudoacoustic impedance section and acoustic impedance 
curve derived from well log data

puc. 11. Кривые относительною псевдоакустического импеданса и
акустическою импеданса, рассчитанною по-данным скважин
ной геофизики

12. ábra. Abszolút pszeudoakusztikus impedancia szelvény és a mélyfúrásgeo
fizikai adatokból számított akusztikus impedancia görbe

Fig. 12. Absolute pseudoacoustic impedance section and acoustic impedance 
curve derived from well log data

puc. 12. Кривые абсолютною псевдоакустическою импеданса и
акустическою импеданса, рассчитанною по данным скважин
ной геофизики

13. ábra. Abszolút pszeudosűrűség szelvény és a fúrásban mért sűrűség görbe

Fig. 13. Absolute pseudoacoustic section and density curve measured 
in the well

puc. 13. Кривые абсолютной псевдоплотности и плотности, измерен- 
ной по скважине



Fig. 10 portrays the synthetic trace fitted into the migrated seismic section. 
The display method of seismic section on an EGA/VGA monitor screen was 
elaborated by Csaba Bereczky. The good correlation between measured and 
synthetic trace provides a means of identifying lithological correlation at the well 
site by using time transformed well logs. Acoustic impedance changes are dem
onstrated by the relative pseudo acoustic impedance section derived from the 
migrated seismic section therefore it is comparable with the acoustic impedance 
curve measured in the well ( Fig. 11). The bottom layer of the coal deposit is 
indicated in the well by an increase of the acoustic impedance whereas a decrease 
indicates the top of the coal. In the relative pseudo acoustic impedance section at 
well site I - 149 a positive impedance change occurs at 260 ms (marked in red) and 
a negative impedance change can be observed at 250 ms (marked in blue). Thus 
in the vicinity of the well the coal bed can be accurately identified.

Using available seismic and well log data we calculated the absolute pseudo 
acoustic impedance and density sections (Figs. 12 and 13). In both sections the 
coal deposit is indicated by a phase corresponding to a small impedance and a 
small density value at 250 ms TWT. It seems to be possible that similar analysis 
can be done on the basis of density sections where sonic sections are not available 
[L a w t o n  etal. 1991].
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